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ABSTRAK 

 

Khasanah. 2019. Upaya Penanaman Nilai Karakter Kemandirian Anak Usia 4-5 

Tahun melalui Buku Cerita Bergambar Pandawa. Skripsi Jurusan 

Pendidiakan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Univerisitas Negeri Semarang. Pembimbing : R. Agustinus Arum Eka N., 

S.Pd., M.Sn. 

Kata Kunci: Buku Cerita, Karakter Kemandirian, Anak Usia Dini 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Buku Cerita Bergambar 

Pandawa dapat menanamkan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. 

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis 

pendekatan eksperimen. Desai penelitian yang digunakan yaitu one group pre-test 

post-test. Subyek dalam penelitian ini adalah anak usia 4-5 tahunatau TK A di TK 

Al Jannah Gunungpati, Semarang yang berjumlah 36 anak. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan yaitu menggunakan skala nilai karakter  kemandirian anak 

usia 4-5 tahun dengan jumlah item 47 item valid yang sebelumnya telah dilakukan 

uji coba sehingga dapat digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data yaitu 

statistik deskriptif dan uji hipotesis dengan uji paired sample t-test. Semua 

perhitungan diolah menggunakan SPSS IBM 20. Tingkat kemandirian anak usia 4-

5 tahun sebelum diberikan perlakuan bercerita dengan buku cerita bergambar 

pandawa dalam kategori rendah 50% dan setelah diberikan perlakuan bercerita 

dengan buku cerita bergambar pandawa mengalami peningkatan menjadi kategori 

tinggi 39% dan kategori sangat tinggi dengan prosentase 61%. 

Berdasarkan hasil perhitungan Paired Sample T-test diperoleh nilai thitung = 

21,329 > ttabel 2,030 dengan nilai signifikansi 0,000, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima, dengan kata lain bahwa ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan hasil 

posttest  yang artinya ada pengaruh Buku Cerita Bergambar Pandawa dalam 

menanamkan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. Perbedaannya yang 

signifikan dapat dilihat dari nilai sig (2 tailed) < 0,05 yaitu 0,000. Artinya 

penerapan bercerita dengan media Buku Cerita Bergambar Pandawa dalam 

penelitian ini dapat menanamkan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Anak usia dini adalah sosok individu sebagai makhluk sosiokultural yang 

sedang mengalami proses perkembangan yang sangat fundamental bagi kehidupan 

selanjutnya. Untuk itu, kita perlu memberikan stimulasi kepada anak terkait 

pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, anak juga merupakan generasi 

penerus bangsa. Usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan 

mendasar sepanjang rentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan manusia. 

Pada masa usia dini, semua potensi anak berkembang secara cepat. Fakta yang di 

temukan oleh ahli-ahli neurologi, menyatakan bahwa sekitar 50% kapasitas 

kecerdasan manusia telah terjadi ketika usia 4 tahun dan 80% telah terjadi berusia 

8 tahun. 

Anak usia dini merupakan generasi yang akan menentukan nasib bangsa 

Indonesia di masa yang akan datang. Karakter anak yang terbentuk sekarang akan 

sangat menentukan karakter bangsa di masa yang akan datang. Karakter anak akan 

terbentuk dengan baik, jika dalam proses tumbuh kembangnya mendapatkan cukup 

ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Maka dari itu karakter sangatlah 

penting ditanamkan sejak usia dini.  

Karakter merupakan kunci dari kehidupan yang lebih baik. Karakter sama 

artinya dengan kepribadian. Karakter dianggap sebagai suatu perilaku seseorang 
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yang merupakan bentukan dari lingkungan. Karakter akan terbentuk apabila 

aktivitas dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan dan 

berakhir menjadi atau terbentuklah karakter itu sendiri. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia dalam Saptono, M.Pd (2011:17), karakter merupakan sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. 

Dilihat dari katanya, istilah “karakter” berasal dari bahasa Yunani karasso,  yang 

berarti “cetak biru”, “format dasar” atau “sidik” seperti dalam sidik jari. Karakter 

menggambarkan kualitas moral seseorang yang bercermin dari segala tingkah 

lakunya yang mengandung unsur kejujuran, kesetiaan, keberanian, atau perilaku 

kebiasaan yang sangat baik. Karakter dapat dibangun melalui pengaruh lingkungan, 

oleh karenanya perlu usaha untuk membangun karakter agar tetap terjaga.  

Seseorang yang berkarakter berarti seseorang yang berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, dan bertabiat. Karakter itu penting untuk ditumbuhakan di 

dalam jiwa seseorang. Seperti yang dijelaskan oleh Saptono, M.Pd (2011:16) bahwa 

karakter itu lebih tinggi nilainya daripada intelektualitas. Stabilitas seseorang itu 

tergantung pada karakter orang itu sendiri. Karakter mampu membuat orang 

bertahan, memiliki stamina untuk tatap berjuang, dan sanggup mengatasi 

ketidakberuntungannya secara bermakna. Seperti yang kita lihat bahwa di negara 

Indonesia sudah mengalami kemunduran karakter, dimana perlahan tapi pasti akan 

mengalami kerusakan parah. Korupsi dan berbagai kejahatan merajalela. Data KPK 

tahun 2018 terkait dengan tren korupsi tahun 2015-2018 yaitu sebanyak 392 kasus 

per tahun dengan rata-rata korupsi per tahun 1.153 dan kerugian negara yang 

ditimbulkan akibat korupsi sebesar RP4,17 triliun. Untuk itu perlu adanya 
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penanaman karakter pada generasi-generasi bangsa agar bangsa kembali menjadi 

bangsa yang luarbiasa. Karakter itu sendiri terdiri dari bermacam-macam. Seperti 

yang dijelaskan oleh Syarbini dalam Yanti Noor) bahwa terdapat delapan belas 

karakter yang di terapkan dalam sekolah dasar, yaitu: 1) religius, 2) jujur, 3) 

toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa 

ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 

13) bersahabat/komunikatif, 14) cinta damai, 15) gemar membaca, 16) peduli 

lingkungan, 17) peduli sosial, dan 18) tanggung jawab. Dari kedelapan belas nilai 

karakter tersebut salah satu nilai karakter yang sangat penting untuk ditanamkan 

sejak usia dini yaitu karakter kemandirian. 

Menurut Martinis Yamin dalam Rantina, Mahyumi (2015) Kemandirian 

merupakan kemampuan hidup yang utama dan salah satu kebutuhan sejak awal 

usianya. Membentuk anak usia dini sebagai pribadi yang mandiri memerlukan 

proses yang dilakukan secara bertahap. Semua usaha untuk membuat anak usia dini 

menjadi mandiri sangatlah penting agar anak dapat mencapai tahapan kematangan 

sesuai dengan usianya. Dalam depdiknas (2003:5) mengatakan bahwa proses 

pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan kecakapan hidup didasarkan 

atas pembiasaan-pembiaaan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan menolong diri sendiri, disiplin diri, dan sosialisasi serta memperoleh 

keterampilan dasar yang berguna untuk kelangsungan hidupnya. 

Karakter kemandirian dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang 

tidak bergantung kepada orang lain dalam menyelesaikan segala tugas-tugasnya. 

Kemandirian anak usia dini adalah kemampuan yang disesuaikan dengan tugas 
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perkembangan, seperti belajar berjalan, belajar makan , berlatih berbicara, belajar 

moral dan lain-lain.  Karakter kemandirian dianggap penting untuk ditumbuhkan 

karena ada kecenderungan di kalangan orangtua sekarang ini untuk membiarkan 

proteksi secara agak berlebihan terhadap anak-anaknya, sehingga anak memiliki 

ketergantungan yang tinggi juga terhadap orangtuanya. Anak yang tidak 

ditumbuhkan kemandirian sejak dini, dia akan kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Apabila hal tersebut dibiarkan, maka akan berpengaruh 

dalam ketidakmandirian yang lain, contohnya adalah ketidakmandirian dalam 

dunia pendidikan. Anak yang tidak mandiri akan lebih suka mencontek dan 

menggantungkan dirinya kepada orang lain daripada harus belajar sendiri. Apabila 

hal tersebut terus terjadi, maka sama halnya kita sedang mencetak calon koruptor 

di masa depan. Kemandirian tidak akan tumbuh secara instan dalam diri seseorang, 

melainkan merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran yang berlangsung 

lama. Kemandirian tidak selalu berkaitan dengan usia, namun akan tercipta karena 

adanya pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus sejak seseorang berusia 

dini. Menurut covey dalam (Sa’diyah Rika:2017) karakteristik kemandirian 

meliputi Kemandirian fisik, kemandirian intelektual, kemandirian emosi, serta 

kemandirian sosial.  

Kemandirian harus ditanamkan sejak usia dini karena kemandirian 

berkaitan erat dengan perilaku anak dimasa yang akan datang. Apabila sejak dini 

tidak ditanamkan karakter kemandirian tersebut, maka besar kemungkinan anak 

akan tumbuh menjadi pribadi yang manja. Seperti halnya fenomena sekarang 

bahwa anak usia dini cenderung manja, kurang mampu menolong dirinya sendiri, 
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kurang dalam disiplin diri dan kurang dalam bersosialisasi terhadap kelangsungan 

hidupnya sendiri. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti mengenai 

kemandirian anak di salah satu lembaga pendidikan anak usia dini yang menjadi 

tempat penelitian yakni TK Al Jannah. Sekolah ini merupakan sekolah yang terletak 

di desa nongko sawit kecamatan gunungpati. Pada saat peneliti melakukan 

observasi awal, peneliti menemukan banyak sekali kasus yang berkitan dengan 

kemandirian anak yang belum berkembang sesuai dengan usianya. Contohnya ada 

beberapa anak yang masih diantar oragtuanya sekolah serta ditunggui saat belajar 

hingga pulang sekolah. Banyak anak juga yang menangis ketika ditingal oleh 

orangtua atau walinya. Ada satu anak yang selalu diantar oleh neneknya hingga 

neneknya ikut belajar di dalam kelas. Banyak juga orangtua/wali yang meletakkan 

sepatu serta tas anak, masih ada beberapa anak yang belum mampu melepaskan dan 

memakai sepatu serta kaos kaki sendiri, masih belum mampu baris dan mengantri 

dengan rapi, ketika selesai bermain dan belajar anak masih membiarkan alat main 

berserakan, saat pembelajaran berlangsung masih ada anak yang lari-larian bahkan 

keluar dari kelas untuk bermain, pada saat makan masih ada anak yang meminta 

guru untuk membukakan tempat makan dan minum bahkan ada yang minta untuk 

disuapi, ada beberapa anak yang masih ditunggui juga oleh orangtua hingga pulang 

sekolah. Selain itu  guru dalam menanamkan kemandirian anak hanya melalui 

pembelajaran dalam keseharian. Guru belum memakai media khususnya buku 

dalam menanamkan karakter kemandirian tersebut. Padahal anak seusia itu sangat 

tertarik terhadap buku bergambar dan juga cerita/dongeng. Cerita yang dibaca atau 
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didengar anak akan lebih tertangkap, diingat, dan ditiru anak.   Berdasarkan hal 

tersebut, maka untuk menanamkan karakter kemandirian terhadap anak agar lebih 

maksimal, diperlukan adanya media buku cerita yang bisa menarik anak untuk 

menanamkan karakter kemandirian. Untuk mengahsilkan buku cerita yang 

menarik, perlu adanya tokoh yang tepat sesuai dengan karakter kemandirian untuk 

anak usia dini. 

Pada era sekarang sedang maraknya tokoh-tokoh kartun/ksatria budaya di 

televisi yang digemari anak. Namun kita tahu bahwa Indonesia mempunyai tokoh 

ksatria yang tidak kalah menarik dari tokoh-tokoh ksatria budaya asing yaitu 

wayang. Banyak tokoh yang berkarakter ksatria, salah satunya yaitu Pandawa. 

Pandawa merupakan ksatria yang sudah tak asing lagi bagi anak dimana mereka 

terkenal dengan ksatria yang mempunyai karakter baik dalam dunia pewayangan. 

Pandawa berasal dari bahasa sansekerta yaitu berarti anak pandu 

(Dewanagari), yaitu salah satu raja Hastinapura dalam wiracarita Mahabarata. 

Dengan demikian, seharusnya mereka adalah putra mahkota dari kerajaan tersebut. 

Para pandawa terdiri dari lima orang pangeran yaitu Yudistira, Bima, dan Arjuna 

yang merupakan anak kandung Pandu  dengan istrinya yang bernama Kunti. Serta 

Nakula dan Sadewa yang merupakan anak kandung Pandu dari istrinya yang 

bernama Madrim. Jadi antara Yudistira, Bima, dan Arjuna dengan Nakula dan 

Sadewa adalah saudara satu ayah berbeda ibu. 

Menurut Dwijayarto, Vicky dkk (2013:1) Pandawa merupakan Tokoh 

pewayangan yang banyak digemari. Pandawa cenderung terkenal karena selain 
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keunikan atau kehebatannya, mereka merupakan tokoh protagonis dalam kisah 

Mahabarata yang mempunyai banyak karakter yang perlu dijadikan contoh dalam 

sebuah pembelajaran karakter di sekolah. Sifat kasih sayang, pemaaf, sabar, 

bertanggungjawab,  suka menolong, pemberani, mandiri dan sifat baik lainnya 

semua ada pada diri pandawa. Pandawa merupakan ksatria titisan para dewa 

sehingga mereka mempunyai karakter yang sakti. Selain itu, tentu Pandawa 

sangatlah populer di dunia pewayangan. 

Di zaman sekarang penggambaran Pandawa memang memiliki banyak 

versi, namun yang paling tepat mengenai penggambaran Pandawa ini digambarkan 

berdasarkan ciri khas Pandawa, seperti senjata yang digunakan oleh masing-masing 

Pandawa, kekuatannya dan ukuran tubuh dari Pandawa yang berbeda.  Selain ciri-

ciri dari masing-masing Pandawa yang berbeda, sifat dan mimik wajah dari mereka 

pun cenderung berbeda, seperti Raden Yudhistira yang terkenal lemah lembut dan 

tampan, serta Nakula dan Sadewa yang jujur serta kekanak-kanakan. 

Dari keunikan dan kepopuleran pandawa sebagai ksatria maka peneliti 

menggunakan pandawa sebagai tokoh cerita dalam bukunya yang akan dijadikan 

sebagai media penanaman nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 th di TK Al-

Jannah Gunungpati, Semarang. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara 

terhadap anak di sekolah tersebut, ada beberapa anak yang cukup mengenal 

Pandawa sehingga akan lebih mudah dalam penanaman karakter kemandirian 

menggunakan media tersebut. Anak-anak di sekolah tersebut sangat tertarik dengan 

buku cerita bergambar. Ketika peneliti melakukan observasi awal dengan 
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mengenalkan buku cerita, anak-anak sangat antusias untuk mengenal dan mencari 

tahu dari isi buku cerita yang dibawa. 

Cerita bergambar adalah media penyampaian pesan yang kuat untuk anak-

anak usia 4-6 tahun karena cerita bergambar memiliki kelebihan pada adanya 

gambar yang menyertai cerita dimana gambar merupakan sesuatu yang menarik 

bagi anak-anak dan dapat membantu anak-anak yang belum lancar membaca tulisan 

untuk memahami isi cerita. Gambar dapat memberikan penjelasan terhadap sesuatu 

yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata yang sifatnya abstrak seperti suasana uga 

konsep. Selain itu melalui cerita atau dongeng yang baik, sesungguhnya anak tidak 

hanya memperoleh kesenangan atau hiburan saja, akan tetapi mendapatkan 

pendidikan yang jauh lebih luas dan juga dapat menyentuh berbagai aspek 

pembentukan sikap anak didik. menurut Murtiningsih dalam Pratiwi (2017) 

mengatakan bahwa kegiatan bercerita dapat mengembangkan kreativitas siswa, 

melatih siswa untuk berfikir kritis, kreatif dan bertanggungjawab, serta sikap 

menghargai. Cerita akan lebih mereka ingat daripada hafalan mata pelajaran 

tertentu (Mukhlason dalam Pratiwi, 2017)  Maka dari pendapat-pendapat tersebut 

mengenai bercerita diperlukan adanya media agar dalam bercerita/mendongeng 

mendapatkan hasil maksimal sesuai tujuan.   

Media ini merupakan sebuah buku cerita yang bergambarkan Pandawa 

yang menceritakan kisah-kisah di sekitar anak yang berhubungan dengan karakter 

kemandirian. Media ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam menanamkan 

karakter kemandirian kepada anak. Buku cerita yang dikembangkan dalam 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai  media bercerita dalam pembelajaran. Dilihat 
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dari desainnya, buku cerita ini akan lebih menarik karena gambar Pandawa berupa 

animasi dengan warna yang akan disukai anak. Selain itu, buku cerita ini berisi 

banyak gambar yang menandakan isi cerita sehingga akan tidak membosankan jika 

anak menonton isi buku. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul Upaya Penanaman Nilai Karakter Kemandirian Anak Usia 4-5 

Tahun Melalui Buku Cerita Bergambar Pandawa yang akan dilaksanakan di 

TK Al-Jannah Gunungpati, Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini  setelah dirumuskannya fokus 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1.  Apakah ada perbedaan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun sebelum 

dan sesudah diberikan treatment dengan menggunakan Buku Cerita Bergambar 

Pandawa? 

2. Apakah ada pengaruh Buku Cerita Bergambar Pandawa dalam menanamkan 

nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah yang telah dirancang, maka dapat 

dituliskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun 

sebelum dan sesudah diberikan treatment dengan menggunakan Buku Cerita 

Bergambar Pandawa. 
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2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Buku Cerita Bergambar 

Pandawa) dalam menanamkan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis 

dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, manfaat dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk memabah kajian teori tentang nilai karakter kemandirian anak usia 

dini. 

b. Untuk menambah perdalaman materi terkait pentingnya penanaman nilai 

karakter bagi anak usia dini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara Praktis, manfaat dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagi peneliti: 

1) Untuk mengetahui dan  memahami upaya penanaman nilai 

kemandirian anak usia 4-5 th melalui “Buku Cerita Bergambar 

Pandawa”. 

2) Untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan penanaman karakter 

kemandirian pada anak usia dini. 

3) Untuk menambah pengalaman positif dalam mempersiapkan diri 

untuk terjun kemasyarakat dan dunia kerja. 

b. Bagi Jurusan: 



11 

 

 

 

1) Sebagai  tambahan  referensi untuk mahasiswanya dalam  kajian ilmu 

karakter kemandirian anak usia dini. 

c. Bagi Lembaga: 

1) Sebagai umpan balik (feedback) terhadap guru untuk mengatasi 

kekurangan dan kelebihan dalam  penanaman nilai karakter 

kemandirian anak usia dini agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

2) Sebagai umpan balik (feedback) mengenai kekurangan dan kelebihan 

pihak lembaga agar menjadi lebih baik di masa mendatang. 

3) Sebagai informasi berdasarkan data dan fakta mengenai keberhasilan 

dan kekurangan penggunaan media buku cerita bergambar pandawa. 
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BAB 2 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Nilai 

Menurut Lorens dalam Akbar, dkk (2013) Kata “nilai” terjemahan bahasa 

Inggris yaitu “value” dan juga berasal dari bahasa latin “valere” (berguna, mampu 

akan, berdaya,berlaku, kuat). Nilai merupakan konsep yang abstrak di dalam diri 

manusia atas masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, dan buruk. 

Nilai mengarah pada perilaku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. 

Selanjutnya menurut Bems yang dikutip oleh Yanti, Noor (2016) Nilai (value) 

dapat diartikan sebagai kualitas (belief) yang diinginkan atau dianggap penting. 

Mulyana, Rahmat (2004:7) mendefinisikan nilai sebagai rujukan dan 

keyakinan dalam menentukkan pilihan. Rujukan tersebut dapat berupa norma, 

etika, peraturan undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya 

yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Menurut Akbar, dkk 

(2013) nilai adalah sesuatu yang memiliki daya guna bagi manusia dan dapat berupa 

penghargaan atau apresiatif terhadap hal yang dicermati. 

Defiisi lain diungkap oleh Wening, Sri (2012) yang mengatakan bahwa nilai 

adalah suatu pola yang berfungsi sebagai penentu tingkah laku yang diinginkan bagi 

suatu sistem yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan 

fungsi bagian-bagiannya. Menurut Max Scheler (dalam bukunya Khoiron Rosyadi, 

2004:122), manusia memahami nilai-nilai dengan hatinya bukan dengan akal 
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budinya. Nilai merupakan realitas abstrak yang dirasakan sebagai pendorong atau 

prinsip-prinsip yang menjadi penting dalam kehidupan yang sampai pada suatu 

tingkat dimana orang lebih siap untuk mengorbankan hidup mereka daripada 

mengorbankan nilai. 

Dari berbagai penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nilai 

merupakan konsep abstrak yang menjadi pedoman atau prinsip-prinsip penting 

dalam kehidupan sebagai penentu tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem 

yang ada kaitannya dengan lingkungan sekitar. 

2.2 Karakter 

2.2.1 Definisi Karakter 

Karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan sesorang dengan yang lain. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap perasaan, 

perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya dan adat istiadat. Sesorang yang memiliki karakter baik ialah yang bisa 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari 

keputusan yang dibuat serta selalu peduli terhadap lingkungannya, kepada 

masyarakat sekitarnya. Seseorang akan mengerti bahwa sebaik-baik kehidupan 

adalah yang berguna bagi sesamanya.  

Menurut Gandasetiawan (2011:15) karakter berasal dari kosa kata Inggris, 

character yang artinya perilaku. Dimana karakter inilah yang dapat membedakan 
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baik atau tidaknya seseorang. Sedangkan menurut Mukhtar Latif, dkk (2013:3) 

karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral, 

yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, 

bertanggungjawab, hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia 

lainnya. Selanjutnya pengertian karakter menurut Wyne (1991) dalam Mukhtar 

Latif, dkk (2013:3) mengemukakan bahwa karakter berasal dari Bahasa Yunani 

yang berarti “to mark” (menandai) dan memfokuskan pada bagaimana menerapkan 

nilai-nilai kebaikan dalam tindakan nyata atau perilaku sehari-hari.  

Pengertian karakter menurut M Furqon Hidayatullah mengutip pendapatnya 

Rutland (2009:2) yang mengemukakan bahwa karakter berasal dari akar kata 

bahasa Latin yang berarti “dipahat” dalam Asmani (2013:27). Menurut Koesoema 

(2015:27) karakter merupakan sebuah kebiasaan yang sudah terpatri dalam jiwa 

setiap individu dan sulit untuk dihilangkan. Diperkuat oleh Asmani (2013:28) 

bahwa karakter dipahami dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur 

somatopsikis yang dimiliki oleh individu sejak lahir yang dianggap sama dengan 

kepribadian sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri 

seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya pengaruh keluarga pada masa kecil dan bawaan seseorang sejak lahir.  

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan 

kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang telah menjadi sebuah watak, sifat 

yang mantap, stabil, dan khusus yang melekat dalam pribadi seseorang dan sulit 

untuk dihilangkan. 
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2.2.2 Nilai-nilai Pembentuk Karakter 

Keosoema (2015), menyebutkan bahwa ada delapan nilai pendidikan 

karakter, sebagai berikut: 1) Nilai keutamaan, Manusia dikatakan memiliki 

keutamaan kalau ia menghayati dan melaksanakan tindakan-tindakan yang utama 

dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. 2) Nilai keindahan, 

Melalui pendidikan karakter ini akan tercermin pada peserta didik untuk 

mengembangkan nilai estetik di tempat mana pun ia berada. 3) Nilai kerja, Menjadi 

manusia yang bekerja keras dan tidak mengenal putus asa. Ia selalu berusaha untuk 

menjadi yang terbaik dan bersungguh-sungguh penuh ketekunan serta bersabar 

dalam memperoleh hasil. 4) Nilai cinta tanah air, Pendidikan karakter yang 

diterapkan salah satu tujuannya yaitu untuk menanamkan kembali kepada generasi 

muda tentang pentingnya cinta tanah air agar rela melakukan apapun, bekorban 

segenap jiwa dan raga serta seluruh harta bendanya untuk membela negara 

Indonesia. 5) Nilai demokrasi, Peserta didik diajarkan bagaimana untuk menghargai 

dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat dan 

mengeluarkan seluruh aspirasinya tanpa paksaan. 6) Nilai kesatuan, Menanamkan 

pada peserta didik tentang pentingnya rasa persatuan yang akhir-akhir ini mulai 

memudar. Dengan persatuan dan kesatuan bangsa akan menjadi kuat dan mandiri, 

serta tidak mudah tergoyahkan oleh negara lain. 7) Nilai moral, Nilai moral yang 

mulai luntur harus ditanamkan kembali melalui pendidikan karakter. Moral 

berkaitan dengan baik dan buruk. Dalam pendidikan karakter ini diharapkan peserta 

didik mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan yang buruk. 8) Nilai 

kemanusiaan, Peserta didik diberikan suatu pelajaran untuk selalu mementingkan 
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rasa kemanusiaan dengan cara menanamkan rasa empati, senasib sepenangungan, 

tolong menolong, dan lain sebagainya.  

Heritage Foundation dalam Mukhtar Latif, dkk (2013:3) menjelaskan 

tentang rumusan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter 

yakni: 1) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, 2) tanggungjawab, disiplin, 

dan mandiri, 3) jujur, 4) hormat dan santun, 5) kasih sayang, peduli, dan kerjasama, 

6) percaya diri, kreatif kerja keras, dan pantang menyerah, 7) keadilan dan 

kepemimpinan, 8) baik dan rendah hati, serta 9) toleransi, cinta damai dan 

persatuan. 

Menurut Kemendiknas dalam A. Koesoema Doni (2015:187-190) 

menyatakan bahwa terdapat dua puluh karakter yang di terapkan dalam sekolah 

dasar, yaitu: 1) religius, 2) jujur, 3) bertanggungjawab, 4) bergaya hidup sehat, 5) 

disiplin, 6) kerja keras, 7) percaya diri, 8) berjiwa wirausaha, 9) berpikir logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif, 10) mandiri, 11) ingin tahu, 12) cinta ilmu, 13) sadar 

akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 14) patuh pada aturan-aturan sosial, 15) 

menghargai karya dan prestasi orang lain, 16) santun, 17) demokratis, 18) cinta 

lingkungan, 19) nasionalis, dan 20) menghargai keragaman. 

Mendukung pendapat Kemendiknas, Syarbini dalam Yanti Noor (2016) 

menyatakan bahwa terdapat delapan belas karakter yang diterapkan dalam sekolah 

dasar, yaitu: 1) religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 

7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta 

tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) bersahabat/komunikatif, 14) cinta damai, 
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15) gemar membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial, dan 18) 

tanggungjawab. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dari nilai-nilai 

tersebut dapat diketahui jika pendidikan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik 

untuk menanamkan karakter baik pada siswa. Nilai-nilai tesebut sudah mencakup 

pada semua aspek religius, sosial, dan budaya. Penerapan pendidikan karakter ini 

tidak hanya diterapkan di sekolah saja, akan tetapi juga diterapkan disetiap 

kehidupan masyarakat. Selain itu, pendidikan karakter yang telah diterapkan 

tersebut juga dijadikan sebagai bekal bagi siswa untuk kehidupan dimasa yang akan 

datang.  

2.3 Kemandirian 

2.3.1 Definisi Kemandirian 

Menurut Asmani (2013:38) Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak 

mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemandirian 

merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki setiap individu, karena 

berfungsi untuk membantu mencapai tujuan hidupnya, kesuksesan serta 

memperoleh penghargaan (Maulina, 2014). Anak yang mandiri adalah anak yang 

dalam melakukan segala sesuatu tidak bergantung pada orang lain, selalu berusaha 

menghadapi dan memecahkan masalah yang ada. Menurut Maulina (2014) Anak 

yang mandiri adalah anak yang bertanggungjawab, kreatif, serta tidak bergantung 

pada orangtua sepenuhnya. Pendapat lain yang sependapat juga diungkapkan oleh 

Wiyani (dalam Maulina, 2014) menyatakan bahwa anak mandiri pada dasarnya 
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adalah anak yang mampu berdiri sendiri, tidak bergantung dengan orang lain, 

khususnya orangtua.. Seorang anak yang mandiri biasanya aktif, kreatif, kompeten, 

tidak tergantung pada orang lain, dan tampak spontan. Ada beberapa ciri khas anak 

mandiri antara lain mempunyai kecenderungan memechkan masalah daripada 

berkutat dalam kekhawatiran bila terlibat masalah, tidak takut mengambil risiko 

karena sudah mempertimbangkan baik buruknya, percaya terhadap penilaian 

sendiri sehingga tidak sedikit-sedikit bertanya atau minta bantuan dan mempunyai 

kontrol yang lebih terhadap hidupnya. 

Hampir sama dengan pendapat tersebut, Kemendiknas (dalam Listiyarti, 

2012:6) menyatakan bahwa kemandirian diartikan sebagai sikap dan perilaku yang 

tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

Mendukung pendapat tersebut, (Fatimah, 2006:141) menyatakan bahwa mandiri 

atau juga disebut berdiri di atas kaki sendiri merupakan kemampuan seseorang 

untuk tidak bergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang 

dilakukannya. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya, ia akan 

bergantung pada orangtua dan orang-orang yang berada di lingkungannya hingga 

waktu tertentu. Seiring berjalannya waktu seorang anak akan perlahan-lahan 

melepaskan diri dari ketergantungannya kepada orangtua dan orang disekitarnya. 

Sementara itu, pendapat Desmita (2017:184) juga memiliki pandangan yang 

sama, bahwa masalah kemandirian menuntut suatu kesiapan individu, baik kesiapan 

fisik maupun emosional untuk mengatur, mengurus dan meakukan aktivitas atas 

tanggungjawabnya sendiri tanpa banyak menggantungkan pada orang lain. 
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Kemandirian muncul dan berfungsi ketika peserta didik menemukan diri pada 

posisi yang menuntut suatu tingkat kepercayaan diri. 

Pendapat tersebut dikuatkan oleh Erikson (dalam Desmita, 2017:185) 

menyatakan bahwa kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orangtua 

dengan maksud untuk menemukan dirinya sendiri melalui proses mencari identitas 

ego, yaitu merupakan perkembangan ke arah individualitas yang mantap dan berdiri 

sendiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib 

dirinya sendiri, kreatif dan inisiatif, mengatur tingkah laku, bertangu\gungjawab, 

mampu menahan diri, membuat keputusan-keputusan sendiri, serta mampu 

mengatasi masalah tanpa ada pengaruh dari orang lain. Kemandirian merupakan 

suatu sikap otonomi dimana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh 

penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Dengan otonomi tersebut, peserta 

didik diharapkan akan lebih bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. 

Dari penjelasan berbagai pendapat mengenai kemandirian maka dapat 

disimpulkan bahwa kemandirian adalah sikap dan perilaku seseorang dimana 

seseorang tersebut telah mampu berdiri sendiri untuk memenuhi segala 

kebutuhannya tanpa memerlukan bantuan dari ornag lain.  

2.3.2 Aspek-aspek Kemandirian 

Robert Havighurts (dalam Desmita, 2017:186) membedakan kemandirian 

menjadi empat, yaitu (1) Kemandirian Emosi, (2) Kemandirian Ekonomi, (3) 

Kemandirian Intelektual, dan (4) Kemandirian Sosial. Empat bentuk kemandirian 

yang diungkapkan Robert Havighurts tersebut mempunyai pengertian sebagai 
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berikut: Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak 

tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain. Kemandirian ekonomi, yaitu 

kemampuan mengatur ekonomi sendiri, dan tidak tergantungnya kebutuhan 

ekonomi pada orang lain. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untu 

mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir kemandirian sosial, 

yaitu kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak 

tergantung pada aksi orang lain. 

Menurut Kartono (1995) menambahkan bahwa kemandirian terdiri dari 

beberapa aspek, yaitu emosi yang ditunjukkan dengan kemampuan anak 

mengontrol dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orangtua, ekonomi yang 

ditunjukkan dengan kemampuan anak mengatur dan tidak tergantungnya kebutuhan 

ekonomi dari orangtua, intelektual yang ditunjukkan dengan kemampuan anak 

untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi, sosial yang ditunjukkan dengan 

kemampuan anak untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak 

tergantung pada orang lain. 

Menurut Ara dalam (Sa’diyah Rika:2017) mengemukakan aspek-aspek 

kemanidirian anak adalah sebagai berikut: (1) Kebebasan, merupakan hak asasi 

bagi setiap manusia, begitu juga seorang anak. Anak cenderung akan mengalami 

kesulitan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dan mecapai tujuan 

hidupnya, bila tanpa kebebasan. Perwujudan kemandirian seseorang dapat diliat 

dalam kebebasannya membuat keputusan. (2) Inisiatif, merupakan suatu ide yang 

diwujudkan ke dalam bentuk tingkah laku. Perwujudan kemandirian seseorang 

dapat diliat dalam kemampuannya untuk mengemukakan ide, berpendapat, 



21 

 

 

 

memenuhi kebutuhan sendiri dan berani mempertahankan sikap. (3) Percaya Diri, 

merupakan sikap individu yang menunjukkan keyakinan bahwa dirinya dapat 

mengembangkan rasa dihargai. Perwujudan kemandirian anak dapat dilihat dari 

dalam kemampuan untuk berani memilih, percaya akan kemampuannya dalam 

mengorganisasikan diri dan menghasilkan sesuatu yang baik. (4) Tanggungjawab, 

merupakan aspek yang tidak hanya ditujukan pada diri anak itu sendiri tetapi juga 

kepada orang lain. Perwujudan kemandirian dapat dilihat dalam tanggungjawab 

seseorang untuk berani menanggung risiko atas konsekuensi dari keputusan yang 

telah diambil, menunjukkan loyalitas dan memiliki kemampuan untuk 

membedakan atau memisahkan antara kehidupan dirinya dengan orang lain di 

dalam lingkungannya. (5) Ketegasan Diri, merupakan aspek yang menunjukkan 

adanya suatu kemampuan untuk mengandalakn dirinya sendiri. Perwujudan 

kemandirian seseorang dapat dilihat dalam keberanian seseorang untuk mengambil 

risiko dan mempertahankan pendapat meskipun pendapatnya berbeda dengan orang 

lain. (6) Pengambilan Keputusan, dalam kehidupan anak selalu dihadapkan pada 

berbagai pilihan yang memaksanya mengambil keputusan untuk memilih. 

Perwujudan kemandirian seorang anak dapat dilihat di dalam kemampuan untuk 

menemukan akar permasalahan, mengealuasi segala kemungkinan untuk mengatasi 

masalah dan berbagai tantangan serta kesulitan lainnya, tanpa harus mendapat 

bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih dewasa. (7) Kontrol Diri, merupakan 

suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkugan sosialnya, baik 

dengan mengubah tingkah laku atau menunda tingkah laku. Dengan kata lain 

sebagai kemampuan untuk mengontrol diri dan perasaannya, sehingga seseorang 
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tidak merasa takut, tida cemas, tidak ragu atau tidak marah yang berlebihan saat 

dirinya berinteraksi dengan orang lain atau lingkungannya. 

Dari penjelasan dan uraian mengenai aspek-aspek kemandirian anak di atas 

dapat disimpulkan bahwa ada tiga yaitu kemandirian fisik, kemandirian emosi, dan 

kemandirian sosial. Kemandirian fisik merupakan kemandirian dalam konteks 

keterampilan hidup yaitu apabila anak sudah dapat melakukan hal sederhana dalam 

merawat dirinya, seperti makan, minum, berpakaian, serta buang air yang dilakukan 

sendiri. Kemandirian emosi merupakan keterampialan anak dalam mengatasi 

perasaannya sendiri seperti takut, sedih juga aman dan nyaman dengan dirinya 

sendiri tanpa harus didampingi orang lain disekitarnya. Kemandirian sosial 

merupakan kemampuan anak dalam bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya, 

misalnya dapat dengan sabar menunggu giliran, dapat bergantian ketika bermain 

serta anak mampu berinteraksi dengan anak lain ataupun dengan orang dewasa. 

2.3.3 Karakteristik Kemandirian Anak 

Ciri kemandirian menurut Suparmi (dalam Ariyanti, 2009) yakni: a) lebih 

berani memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan dirinya, b) bebas dari pengaruh 

orang lain, c) mampu berinisiatif, d) dapat mengembangkan kreativitas, e) dapat 

merangsang untuk berprestasi lebih baik. Menurut Covey dalam (Sa’diyah 

Rika:2017) ciri-ciri kemandirian yaitu diantaranya: a) secara fisik mampu bekerja 

sendiri, b) secara mental dapat berfikir sendiri, c) secara kreatif mampu 

mengekspresikan gagasannya dengan cara yang mudah dipahami, dan d) secara 

emosional kegiatan yang dilakukannya dipertanggungjawabkan sendiri. 
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Menurut Masrun dkk (dalam Sa’diyah Rika, 2017) kemandirian terdiri dari 

lima komponen yaitu sebagai berikut: (1) Bebas, artinya bertindak atas 

kehendaknya sendiri bukan karena orang lain dan tidak tergantung pada orang lain. 

(2) Progresif, artinya berusaha untuk mengejar prestasi, tekun dan terencana dalam 

mewujudkan harapannya. (3) Inisiatif, artinya mampu berfikir dan bertindak secara 

original, kreatif dan penuh inisiatif. (4) Terkendali dari dalam, artinya mempu 

mengatasi masalah yang dihadapi, mampu mengandalikan tindakannya serta 

mampu mempengaruhi lingkungan atas usahanya sendiri. (5) Kemantapan diri 

(harga diri dan percaya diri), artinya mempunyai rasa percaya terhadap kemampuan 

diri sendiri, menerima dirinya dan memperoleh kepuasan dari usahanya. 

Dari Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

kemandirian anak diantaranya mereka memiliki kecenderungan dan kemampuan 

dalam memecahkan masalah dari pada berkutat dalam kekhawatiran bika terlibat 

masalah, memiliki kontrol emosi yang lebih baik terhadap kehidupannya, serta 

tidak takut dalam mengambil risiko karena sudah mempertimbangkan hasil 

sebelum berbuat. 

2.3.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Anak 

Menurut Santrock dalam Sa’diyah Rika (2017) faktor yang mempengaruhi 

kemandirian dan membentuk kemandirian adalah: (1) Lingkungan. Lingkungan 

keluarga (internal) dan masyarakat (eksternal) akan membentuk kepribadian 

seseorang termasuk kemandirian. (2) Pola Asuh. Peran dan pola asuh orangtua 

sangat berpengaruh dalam penanaman nilai-nilai kemandirian seorang anak. (3) 
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Pendidikan. Pendidikan memiliki sumbangan yang berarti dalam perkembangan 

terbentuknya kemandirian pada diri seseorang yakni (a) Interaksi sosial. Interaksi 

sosial melatih anak menyesuaikan diri dan mampu menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. (b) Intelegensi. Intelegensi merupakan faktor penting yang berpengaruh 

terhadap proses penentuan sikap, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah 

serta penyesuaian diri. 

Hasan Basri dalam Sa’diyah, Rika (2017) berpendapat bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi pembentukkan kemandirian anak adalah sebagai 

berikut: 

1) Faktor Internal 

Faktor internal meupakan semua pengaruh yang bersumber dari dalam diri 

anak itu sendiri, seperti keadaan keturunan dan konstitusi tubuhnya sejak dilahirkan 

dengan segala perlengkapan yang melekat padanya. Faktor internal terdiri dari:  

(a) Faktor Peran Jenis Kelamin, secara fisik anak laki-laki dan wanita tampak jelas 

perbedaan dalam perkembangan kemandiriannya. Dalam perkembangan 

kemandirian, anak laki-laki biasanya lebih aktif dari anak perempuan 

(b) Faktor Kecerdasan atau Intelegensi, anak yang memiliki intelegensi yang 

tinggi akan lebih cepat menangkap sesuatu yang membutuhkan kemampuan 

berpikir, sehingga anak yang cerdas cenderung cepat dalam membuat 

keputusan untuk bertindak, dibarengi dengan kemampuan menganalisis yang 

baik terhadap risiko-risiko yang akan dihadapi. Intelegensi berhubungan 

dengan tingkat kemandirian anak, artinya semakin tinggi intelegensi seorang 

anak maka semakin tinggi pula tingkat kemandiriannya. 
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(c) Faktor Perkembangan, kemandirian akan banyak memberikan dampak yang 

positif bagi perkembangan anak. Oleh karena itu orangtua perlu mengajarkan 

kemandirian sedini mungkin sesuai dengan kemampuan perkembangan anak. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasak dari luar dirinya, sering 

pula dinamakan faktor lingkungan. Lingkungan kehidupan yang dihadapi anak 

sangan mempengaruhi perkembangan kepribadiannya, baik dalam segi-segi negatif 

maupun positif. Biasanya jika lingkungan keluarga, sosial dan masyarakatnya baik, 

cenderung akan berdampak positif dalam hal kemandirian anak terutama dalam 

bidang nilai dan kebiasaan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Faktor 

eksternal terdiri dari: 

(a) Faktor Pola Asuh, untuk bisa mandiri seseorang membutuhkan kesempatan, 

dukungan dan dorongan dari keluarga serta lingkungan sekitarnya, untuk itu 

orangtua dan respon dari lingkungan sosial sangat diperlukan bagi anak untuk 

setiap perilaku yang telah dilakukannya. 

(b) Faktor Sosial Budaya, merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi perkembangan anak, terutama dalam bidang nilai dan 

kebiasaan-kebiasaan hidup akan membentuk kepribadiannya, termasuk pula 

dalam hal kemandiriannya, terutama di Indonesia yang terdiri dari berbagai 

macam suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang beragam. 

(c) Faktor Lingkungan Sosial Ekonomi, faktor sosial ekonomi yang memadai 

dengan pola pendidikan dan pembiasaan yang baik akan mendukung 

perkembangan anak-anak menjadi mandiri. 
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Dari kedua pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi kemandirian anak yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal yang terdiri dari faktor peran jenis kelamin, faktor 

perkembangan, dan faktor intelegensi atau kecerdasan. Sedangkan faktor eksternal 

yang terdiri dari faktor pola asuh, faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan sosial 

ekonomi. 

2.3.5 Pentingnya Kemandirian Sejak Dini 

Wiyani (dalam Maulina, 2014) mengemukakan bahwa kemandirian pada 

anak usia dini berfungsi untuk membentuk anak menjadi pribadi yang berkualitas, 

yaitu memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, berani memutuskan 

sesuartu atas pilihannya sendiri, bertanggungjawab menerima konsekuensi yang 

menyertai pilihannya, memiliki rasa percaya diri, mampu mengarahkan diri, 

mampu mengembangkan diri, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

berani mengambil resiko atas pilihannya. Penanaman kemandirian anak usia dini 

harus disampaikan dengan tepat melalui berbagai langkah atau sesuai dengan 

tahapnya. Kemandirian yang diberikan kepaa anak harus disesuaikan dengan usia 

anak. Pada anak usia 4-5 tahun penanaman kemandirian dapat dilakukan dengan 

membiarkan anak memsang kaos kaki dan sepatu sendiri, membereskan mainan 

setiap kali selesai bermain, mengambil minum sendiri dan merapikan tempat tidur 

setelah bangun tidur. Dalam penanaman kemandirian kepada anak perlu dilakukan 

dengan memperhatikan beberapa hal seperti kepercayaan, kebiasaan, komunikasi 

dan disiplin yang dilakukan secara konsisten dengan kasih sayang.  
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Menurut Yamin dan Sanan (dalam  Maulina, 2014) mengemukakan bahwa  

terdapat tujuh indikator kemandirian anak usia dini, diantaranya yaitu kemampuan 

fisik, percaya diri, bertanggungjawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi, dan 

mengendalikan emosi. Derry, dkk (2008:41) dalam pendapatnya mengungkapkan 

bahwa banyak manfaatnya jika pelajaran mengenai kemandirian diajarkan pada 

anak usia dini. Tidak hanya teori, melainkan mengajak anak untuk 

mempraktikkannya dengan konsep-konsep sederhana tanpa harus menunggu lulus 

SMA atau lulus Perguruan Tingi. Tentu hasilnya akan lebih efektif dan maksimal 

jika hal itu diajarkan sejak usia dini. Pernyataan tersebut diperkuat lagi oleh Derry, 

dkk (2008:37) menyatakan bahwa para pakar psikologi sepakat bahwa kemandirian 

terbentuk ketika seorang individu berusia dini. Namun, kemandirian tersebut tidak 

akan lepas dari pengaruh lingkungan. Biasanya anak yang hidup dalam keluarga 

menengah ke atas akan terbiasa dirawar oleh baby sitter.  Hal inilah yang membuat 

anak menjadi kurang mandiri. Ketidakmandirian anak akan berpengaruh ketika 

anak bersekolah. Misalnya ketika anak diminta oleh gurunya untuk menempel 

kertas, anak tersebut merasa dirinya tidak mampu padahal sebenarnya dia mampu 

melakukannya. 

Anak usia dini yang terbiasa mengerjakan segala sesuatunya sendiri akan 

mudah menyesuaikan ketika anak berada di lingkungan sekolah. Namun selain itu 

di lingkungan sekolah juga ada sangat mempengaruhi kemandirian anak yaitu 

tingkah laku lekat. Bagi anak yang sudah terbiasa berinteraksi dengan orang lain 

selain orangtua dan kerabat tentu akan lebih mudah dalam menyesuaikan diri ketika 

anak berada di lingkungan sekolah. 
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Pendapat tersebut juga dikuatkan oleh Zuriah (2007:54) bahwa kegiatan 

yang dilakukan di luar sekolah merupakan wahana untuk menumbuhkan 

kemandirian pada diri siswa. Untuk menumbuhkan kemandirian siswa melalui 

kegiatan di luar sekolah membutuhkan kerjasama dan keterlibatan seluruh civitas 

sekolah dan orangtua serta masyarakat sekitarnya. Kegiatan harus direncanakan 

termasuk dinamika kegiatan yang akan dilakukan diharapkan orangtua dan wali 

siswa dapat menahan diri untuk tidak mendatangi lokasi kegiatan anak-anak, agar 

anak merasa senang dan dapat melaksanakan tugas dalam kelompok atau secara 

pribadi sesuai dengan tugas yang diberikan. Kegiatan semacam ini membutuhkan 

guru pendamping yang cukup telaten dan perhatian, serta kompak dalam usaha 

pendampingan siswa. Untuk melaksanakan tugas pribadi perlu direncanakan sesuai 

dengan kebutuhan pribadi siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengenalan 

atas pribadi siswa menjadi prasyarat utama yang sangat diperlukan. 

Dari berbagai pendapat mengenai pentingnya kemandirian sejak dini maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian sangat penting ditanamkan sejak dini 

karena akan mempengaruhi pada pola perilakunya ketika dewasa nanti. 

2.4 Anak Usia Dini 

2.4.1 Pengertian Anak Usia Dini 

Menurut Yuliani (2009:6) Anak usia dini adalah sosok individu yang sedang 

menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi 

kehidupan selanjutnya dan berada pada rentang usia 0-8 tahun. Menurut Mukhtar 

Latif (2013:72) anak usia dini yaitu anak dalam rentang usia 0- 6 tahun dimana pada 
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usia itu masih berlangsung pesat pada pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Mendukung pendapatnya Mukhtar, Rahmawati Eni dan Diana (2016:1) 

menyatakan bahwa anak usia dini merupakan anak pada rentang usia 0-6 tahun yang 

dalam usia itu anak sedang berada dalam masa eksplorasi dengan orang terdekatnya 

dan sering disebut dengan masa keemasa atau “golden age”. Desi Karunia Sari, dkk 

(2017) mengemukakan bahwa anak usia dini merupakan anak pada usia sebelum 6 

tahun. 

Dari pendapat di atas mengenai anak usia dini dapat diambil kesimpulan 

bahwa anak usia dini merupakan individu yang sedang berada pada rentang usia 0-

6 tahun dimana pada usia tersebut sedang menjalani suatu proses perkembangan 

dan pertumbuhan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. 

2.4.2 Karakteristik Anak Usia 4-5 Tahun 

Anak usia 4-5 tahun termasuk kategori anak usia dini yang mempunyai 

karakteristik individu yang unik dimana anak memiliki pola pertumbuhan dan 

perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan 

komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak 

tersebut. Pada umumnya anak pada usia ini sudah memiliki kematangan pada 

seluruh kemampuan. Anak dalam usia ini senang melakukan berbagai eksplorasi 

terhadap segala sesuatu yang dilihat, didengar maupun yang dapat dirasakannya 

sebagai wujud dari keingintahuannya yang begitu besar. 

Yuliani Nurani S (2009:160-161) mengemukakan bahwa anak usia 4-5 

tahun menunjukkan perkembangan bahasa yang relatif baik dan mampu 
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menunjukkan minat menulis dan membaca kata-kata atau kalimat, menikmati 

melihat buku-buku dan siap untuk membaca, dapat berbagi pengalaman secara 

verbal (dalam bentuk cerita) dan sering memainkan kata-kata, dapat melakukan 

kegiatan dengan buku-buku, senang mendengarkan dan mampu menceritakan 

kembali cerita dengan praktik, dapat mengenali kata-kata dari lagu atau mengulang 

lagu, serta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa dan 

mengapa. 

Menurut Rahman Ulfiani (2009) karakteristik anak usia 4-5 tahun yakni 

anak udah mampu mengambil risiko dan anak lebih percaya diri, anak dapat 

memahami sebuah kkeadaan yang mengandung masalah dan dapat memecahkan 

masalah yang dia hadapi secara sederhana,mengalami perkembangan emosi yang 

sangat kuat, pengucapan kata meningkat, bahasa anak mirip orang dewas, dan  

selain itu pada usia ini merupakan masa meniru dimana anak akan meniru perilaku 

orang lain yang dia lihat atau yang dia alami bersama orang lain. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan mengenai karakteristik 

anak usia 4-5 tahun yakni pada usia ini anak memiliki pertumbuhan dan 

perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan 

komunikasi yang khusus sesuai tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. 

2.5 Buku Cerita Bergambar Pandawa 

2.5.1 Buku Cerita Bergambar 

2.5.1.1 Pengertian Buku Cerita Bergambar 
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Menurut Faizah dalam jurnal Suryaningsih dan Fatmawati buku cerita 

bergambar adalah sebuah cerita ditulis dengan gaya bahasa ringan, cenderung 

dengan gaya obrolan yang dilengkapi dengan gambar yang merupakan kesatuan 

dari cerita untuk menyampaikan gagasan tertentu. Pendapat lain tentang buku cerita 

bergambar juga diungkapkan oleh Hendra Adipta, dkk (2016) bahwa secara garis 

besar buku cerita bergambar merupakan cerita yang ditulis dengan gaya bahasa 

ringan yang dilengkapi dengan gambar yang menjadi satu-kesatuan dengan tema 

dalam cerita bergambar yang seringkali berkenaan dengan pribadi/pengalaman 

pribadi sehingga pembaca mudah mengidentifikasikan dirinya melalui perasaan 

serta tindakan dirinya melalui perwatakan tokoh-tokoh utamanya. Hal tersebut juga 

didukung oleh Faizah Umi (2009) bahwa buku cerita bergambar merupakan buku 

yang di dalamnya terdapat gambar melalui ilustrasi dan teks tertulis dimana isi 

cerita berkenaan dengan dirinya melalui perwatakan tokoh-tokoh utamanya.  

Selanjutnya menurut Ozsezer M. Sencer (2018) bahwa buku cerita 

bergambar yaitu buku yang didalamnya memuat ilustrasi serta kata-kata yang saling 

mendukung. Menurut Sutherland dan Hearne dalam jurnal Sipe Lawrence bahwa 

buku cerita bergambar adalah sebuah buku yang mana di dalamnya mengandung 

gambar atau ilustrasi serta tulisan yang penting. Sedangkan menurut Sipe, L., & Mc 

Guire, C. E. (2006) bahwa buku cerita bergambar adalah buku yang mengandung 

ilustrasi tokoh dan teks yang mendukung yang terdiri dari banyak halaman. 

Dari berbagai pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa buku 

cerita bergambar merupakan buku cerita yang berisi tulisan dengan gaya bahasa 
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sederhana serta dapat dipahami dengan bantuan gambar sebagai tokoh dalam cerita 

tersebut. 

2.5.1.2 Manfaat Buku Cerita Bergambar 

Menurut Nurgiantoro dalam jurnal Suryaningsih dan Fatmawati manfaat 

buku cerita bergambar diantaranya adalah dapat membantu perkembangan emosi 

anak, memperoleh kesenangan, membantu anak belajar tentang dunia dan untuk 

menstimulasi imajinasi. Pendapat lain mengenai manfaat buku cerita bergambar 

yaitu Hendra Adipta, dkk (2016) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan buku 

cerita bergambar yaitu sebagai media kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

membantu  anak untuk memecahkan masalahnya, dapat mendorong anak untuk 

membaca, memudahkan anak memahami isinya melalui gambarnya dan anak dapat 

memperoleh kesempatan yang baik untuk mendapat wawasan mengenai masalah 

pribadi dan sosialnya.  

Dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat buku cerita 

bergambar adalah mempermudah anak dalam memahami isi atau arti dari cerita 

melalui gambar yang ada berdasarkan tokoh serta dapat membuat anak lebih senang 

dan tertarik dalam membaca buku. 

2.5.2 Pandawa 

Kata Pandawa berasal dari bahasa Sansekerta Pandava, yang artinya anak 

Pandu, yaitu salah satu Raja Hastinapura dalam cerita Mahabharata. Dengan 

demikian, maka Pandawa merupakan putra mahkota kerajaan tersebut. Di dalam 

cerita Mahabharata, para Pandawa adalah protagonis sedangkan atagonis nya 
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adalah para Kurawa, yaitu putra Destarastra, saudara ayah Pandawa yaitu Pandu. 

Pandawa terdiri dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Menurut sastra 

Hindu di dalam cerita Mahabharata, setiap anggota Pandawa merupakan 

penjelmaan titisan penitisan dari dewa tertentu, dan setiap anggota Pandawa 

memiliki nama lain tertentu. Misalnya nama Werkudara arti harfiahnya adalah 

“perut serigala”. Masing-masing dari Pandawa menikah dengan Dropadi yang 

diperebutkan dalam sebuah sayembara di Kerajaan Panchala, dan memiliki masing-

masing seorang putra darinya. Para pandawa merupakan tokoh penting dalam 

bagian penting dalam wiracarita Mahabharata, yaitu pertempuran besar di daratan 

Kurukshetra antara para Pandawa dengan para Kurawa serta sekutu-sekutu mereka. 

Kisah tersebut menjadi kisah penting dalam cerita Mahabharata. (Sudjarwo, Heru 

S, 2010). 

Menurut buku Rupa & Karakter Wayang Purwa karya Heru S Sudjarwo 

(2010:356) menjelaskan mengenai Pandawa yakni sebagai berikut: 

2.5.2.1 Yudhistira 

Yudhistira memiliki nama lain Puntadewa, Samiaji, Dharmaputra, dan 

merupakan saudara para Pandawa yang paling tua. Ia merupakan penjelmaan dari 

Dewa Dharma dan lahir dari Dewi Kunti. Sifatnya sangat bijaksana, tidak memiliki 

musuh, dan hampir tak pernah berdusta seumur hidupnya. Memiliki moral yang 

sangat tinggi dan suka memaafkan serta suka mengamouni musuh yang sudah 

menyerah. Memiliki juga julukan Dhramasuta (Putra Dharma), Ajathasatru (yang 

tidak memiliki musuh), dan Bharata (keturunan Maharaja Bharata). Ia menadi 
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seorang Maharaja dunia setelah perang akbar di Kurukshetra berakhir dan 

mengadakan upacara Aswamedha demi menyatukan kerajaan-kerajaan India Kuno 

agar berada di bawah pengaruhnya. Setelah berhenti menjadi raja, ia melakukan 

perjalanan suci ke gunung Himalaya bersama dengan saudara-saudaranya yang lain 

sebagai tujuan akhir kehidupan mereka. Setelah menempuh perjalanan panjang, ia 

mendapatkan surga. 

Yudhistira memiliki beberapa senjata pusaka Jamus Kalimasada, 

Tunggulnaga, dan Robyong Mustikawarih. Kalimasada berupa kitab, sedangkan 

Tunggulnaga berupa payung. Keduanya menjadi pusaka utama kerajaan Amarta. 

Selain itu Yudhistira sangatlah mahir dalam mengguanakan senjata tombak. 

Sementara itu, Robyong Mustikawarih berwujud kalung yang terdapat di dalam 

kulit Yudhistira. Pusaka ini adalah pemberian Gandamana, yaitu patih kerajaan 

Hastina pada zaman pemerintahan Pandu. Apabila kesabaran Yudhistira sampai 

pada batasnya, ia pun meraba kalun tersebut dan seketika itu pula ua pun berubah 

menjadi raksasa besar berkulit putih bersih. Yudhistira memiliki karakter 

kemandirian diantaranya mampu menjadi kakak yang baik, toleran, 

bertanggungjawab, serta berjiwa penolong. 

2.5.2.2 Bima 

Bima atau yang sering dikenal dengan nama Werkudara memiliki nama lain 

yaitu Balawa, Bratasena, Birawa, Kusumayuda, Kusumadilaga, Pandusiwi, 

Buyuseta, dan Sena atau Wijasena. Bima merupakan putra kedua Kunti dengan 

Pandu. Nama bhima  dalam bahasa Sansekerta memiliki arti “mengerikan”. Bima 
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merupakan penjelmaan dari Dewa Bayu sehingga memiliki nama julukan 

Bayusena.  Bima sangat kuat, lengannya panjang, tubuhnya tinggi, dan berwajah 

paling sangar di antara keempat saudaranya. Ketika berjalan gagah dan berwibawa 

bagaikan singa. Dadanya bidang kekar namun perutnya kecil seperti perut serigala, 

utnuk itu dia juga diberi nama Werkudara yang artinya dia yang mempunyai perut 

serigala. Wajahnya tampan berwibawa Njenggureng nanging ora medeni (sangar 

tetapi tidak menakutkan). Meskipun demikian, ia memiliki hati yang baik, dan 

pandai memainkan senjata gada. 

Senjata gadanya bernama Gada Rujakpala,  selain itu Bima memiliki 

keistimewaan lain dalam memainkan senjata, antara lain:  Kuku Pancanaka, 

Bargawa (Kapak Besar). Kemahirannya dalam berperang sangat dibutuhkan oleh 

para Pandawa aar mereka mampu memperoleh kemenangan dalam [ertempuran 

akbar di Kurukshetra. Ia memiliki seorang putra dari ras raksasa bernama 

Gatotkaca, turut serta membantu ayahnya berperang, namun gugur. Akhirnya Bima 

memenangkan peperangan dan menyerahkan tahta kepada kakaknya, Yudhistira. 

Mejelang akhir hidupnya, ia melakukan perjalanan suci bersama para Pandawa ke 

gunung Himalaya. Di sana ia meninggal dan mendapatkan surga. Dalam 

pewayangan Jawa, dua putranya yang lain selain Gatotkaca ialah Antareja dan 

Antasena. Bima mempunyai karakter kemandirian meliputi mampu mengontrol 

emosi, pemaaf, berhati lembut, bertanggungjawab, berani dan suka menolong. 
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2.5.2.3 Arjuna 

Arjuna merupakan putra bungsu Kunti dengan Pandu. Namnya (dalam 

bahasa Sansekerta) memiliki arti “yang bersinar”, “yang bercahaya”. Arjuna juga 

memiliki nama banyak dan julukan, antara lain Partha (pahlawan perang), Janaka 

(memiliki banyak istri), Permadi (Tampan), Dananjaya (perebut kemenangan 

karena ia berhasil mengumpulkan upeti saat upacara Rajasuya yang 

diselenggarakan Yudhistira) dan Kirti  (yang bermahkota indah karena Arjuna 

diberi mahkota indah oleh Dewa Indra, saat berada di surga). Arjuna merupakan 

penjelmaan dari Dewa Indra, Sang Dewa Perang. Arjuna memiliki kemahiran 

dalam ilmu memanah dan dianggap sebagai kesatria terbaik oleh Drona. 

Kemahirannya dalam ilmu peperangan menjadikannya sebagai tumpuan para 

Pandawa agar mampu memperoleh kemenangan saat pertempuran akbar di 

Kurukshetra. Dalam pertempuaran di Kurukshetra, ia berhasil memperoleh 

kemenangan dan Yudhistira diangkat menjadi raja. 

Arjuna seorang kesatria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru 

menuntut ilmu. Selain menjadi murid Resi Drona di Padepokan Sukalima, Arjuna 

uga menjadi murid Resi Padmanaba dari Pertapaan Untarayana. Arjuna pernah 

menjadi pendeta di Goa Mintaraga, bergelar Begawan Ciptaning/Mintaraga. Arjuna 

dijadikan jago kedawetan  membinasakan Prabu Niwatakawaca, raja raksasa dari 

negara Manimantaka. Atas jasanya itu, arjuna dinobatkan sebagai raja di 

Kahyangan. Kaindran bergelar Prabu Kiritin. Arjuna mendapatkan anugerah 

sejumlah pusaka sakti dari para dewa, antara lain: Gandewa (dari Batara Krisna), 

Panah Ardadedali (dari Batara Kuwera) dan Panah Cundamanik (dari Batara 
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Narada). Arjuna uga memiliki pusaka sakti lainnya, antara lain: Keris Kyai Kala 

Nadah, Panah Sengkali (dari Batara Durna), Panah Candranila, Panah Pasopati 

dan Panah Sirsha. Arjuna memiliki karakter mandiri seperti berani, 

bertanggungjawab, percaya diri, mampu bekerjasama dengan baik serta mampu 

mengontrol emosinya. 

2.5.2.4 Nakula 

Nakula yang dalam pendalagan Jawa disebut pula dengan Pinten (nama 

tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat digunakan sebagai obat). Nakula anak 

keempat dan merupakan salah satu putra kembar pasangan Prabu Pandu dewanata, 

raja negara Astina dengan permaisuri Dewi Madrim. Nakula merupakan 

penjelmaan Dewa kembar bernama Nakula merupakan penjelmaan Dewa kembar 

bernama Aswin, Sang Dewa pengobatan. Nakula mahir menunggang kuda dan 

pandai menggunakan senjata panah dan lembing. Nakula tidak akan lupa segala hal 

yang pernah diketahui karena mempunyai Aji Pranawajati pemberian Ditya 

Sapujagad, senopati negara Mertani. Nakula juga mempunyai cupu berisi Banyu 

Panguripan (air kehidupan), pemberian Batara Indra. 

Nakula memiliki watak jujur, setia, taat, belas kasih dan dapat menyimpan 

rahasia. Nakula tinggal di Kesatrian Sawojajar, wilayah negara Amarta. Setelah 

kedua ornagtuanya meninggal, ia bersama adiknya diasuh oleh Kunti, istri Prabu 

Pandu yang lain. Nakula giat bekerja dan senang melayani kakak-kakaknya. Dalam 

masa pengasingan di hutan, Nakula dan tiga Pandawa yang lainnya sempat 

meninggal karena minum racun, namun ia hidup kembali ataus permohonan 
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Yudhistira. Dalam penyamaran di Kerajaan Matsya yang dipimpin oleh Raja 

Wirata, ia berperan sebagai pengasuh kuda. Setelah selesai Perang Barathayuda, 

nakula diangkat menjadi raja negara Mandaraka sesuai amanat Prabu Salya, kakak 

ibunya, Dewi Madrim. Nakula memiliki karakter mandiri seperti bertanggungjawab 

atas perbuatannya, rajin dalam segala hal, mempunyai tutur kata yang baik, serta 

berani. 

2.5.2.5 Sadewa 

Sadewa merupakan putra kembar pasangan Madrim dan Pandu. Ia 

merupakan penjelmaan Dewa Kembar bernama Aswin, Sang Dewa Pengobatan. 

Saudara kembarnya bernama Nakula, yang lebih besar darinya, dan merupakan 

penjelmaan Dewa Aswin juga. Setelah kedua orangtuanya meninggal, ia bersama 

kakaknya diasuh oleh Kunti, istri Pandu yang lain. Sadewa adalah orang yang 

sangat rajin dan bijaksana. Sadewa juga merupakan seseorang yang ahli dalam ilmu 

astronomi. Yudistira pernah berkata bahwa sadewa merupakan pria bijaksana, 

setara dengan Brihaspati, guru para Dewa. Ia giat bekerja dan senang melayani 

kakak-kakaknya. Dalam penyamaran di Kerajaan Matsya yang dipimpin oleh Raja 

Wirata, ia berperan sebagai penggembala sapi. Menjelang akhir hidupnya, ia 

mengikuti perjalanan suci ke gungung Himalaya bersama kakak-kakaknya. Di sana 

ia meninggal dalam perjalanan dan arwahnya mencapai surga. Sadewa memiliki 

karakter mandiri seperti bertanggungjawab atas perbuatannya, rajin dalam segala 

hal, mempunyai tutur kata yang baik, serta berani. 
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Kesimpulan dari penjelasan di atas mengenai Pandawa yakni Pandawa 

merupakan tokoh yang sering muncul ditelevisi, iklan, komik, film maupun game-

game  lokal. Karakter mereka sebagai kesatria yang terkenal baik pula menjadikan 

Pandawa semakin dikenal masyarakat. Pandawa meliputi Yudhistira, Bima, Arjuna, 

Nakula, dan Sadewa. Mereka mempunyai karakter yang patut dicontoh terutama 

karakter kemandiriannya. Dengan demikian Pandawa sangat cocok dan baik untuk 

dikenakan kepada anak usia dini.  

2.6 Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian relevan sebelumnya yang sesuai dengan penelitian ini 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Vicky Dwijayanto dan Rahmatsyam Lakoro, 

S.Sn, M.T (2013) tentang Perancangan Buku Anak-Anak Pandawa Lima sebagai 

Media Pengenalan Tokoh Pewayangan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan R & D Sugiyono dengan tahap-

tahap yang dibatasi pada uji coba produk. Selain itu peneliti juga menggunakan 

metode wawancara mendalam dan observasi guna mencari tahu mengenai 

pendidikan karakter anak usia dini pada masa sekarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk melestarikan budaya pewayangan dalam 

benak anak bangsa sejak dini, sekaligus mengajarkan nilai-nilai moral yang luhur. 

Dari hasil penelitian ini, terealisasikan bahwa media buku ini dapat memberikan 

manfaat untuk anak usia dini dalam pengenalan dan mengetahui minat anak 

terhadap wayang terutama Pandawa. Buku ini disesuaikan dengan karakteristik 

wayang dan anak sehingga akan mudah dipahami anak. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 

adalah mengkaji buku cerita tentang wayang untuk anak usia dini. Selain itu terkait 

metode yang digunakan pun sama yaitu dengan menggunakan metode kuantitatif 

berdasarkan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. 

Persamaan metodologi penelitian ini juga terdapat teknik pengambilan sampel dan 

uji validitas. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak di pendekatan metode 

penelitian yakni penelitian tersebut menggunakan pendekatan R&D sedangan 

penelitian yang akan diteliti akan menggunakan pendekatan eksperimen. Selain itu 

perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian yakni lokasi penelitian  

tersebut dilakukan di TK Dharma Wanita Kemuning Sambit, sedangkan lokasi 

penelitian yang akan diteliti adalah TK Al-Jannah Gunungpati, Semarang. 

Yang selanjutnya Peningkatan Kemandirian Melalui Kegiatan 

Pembelajaran Practical Life oleh Mahyumi Rantina PAUD PPs Universitas Negeri 

Jakarta. Penelitian tindakan ini dilakukan di TK B Negeri Pembina Kabupaten Lima 

Puluh Kota, Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 

menggunakan tindakan. Analisis data penelitian menggunakan analisis data 

kuantitatif dengan statistik deskriptif. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan 

kemandirian anak melalui kegiatan pembelajaran particle life. Dari hasil penelitian 

ini dapat diketahui bahwa dengan adanya pembelajaran particle life kemandirian 
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anak dapat meningkat. Maka pembelajaran particle life  dapat menadi metode 

pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian anak usia 5-6 tahun atau TK B. 

Penanaman Nilai Kemandirian Pada Anak Usia Dini yang merupakan studi 

pada keluarga di RW 05 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Beber Cirebon. 

Penelitian ini dilakukan oleh Atik Yuliani, Achmad Hufad, dan Sardin Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan karena adanya variasi kemandirian di 

RW 05 Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Bener Cirebon. 

Perancangan Buku Cerita Bergambar Dang Gedunai Untuk Anak 4-6 Tahun 

oleh Yuliana Effendy, P. Gogor Bangsa, S.Sn.,M.Sn, dan Hen Dian Yudani, S.T 

dari program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni dan Desain, 

Universitas Kristen Petra Siwalankerto, Surabaya. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif R & D dengan pengumpulan data melalui wawancara serta 

obserasi. 

Kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama membuat media buku 

cerita bergambar utuk anak usia 4-6 tahun. Perbedaannya yakni tokoh yang 

digunakan dalam buku cerita serta isi dari cerita. Penelitian ini yakni tentang 

perilaku membangkang anak sedangkan penelitian penulis yakni tentang perilaku 

kemandirian anak. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Pada setiap penelitian pasti diperlukan adanya kerangka berpikir sebagai 

pijakan atau sebagai pedoman dalam menentukan arah dari penelitian, hal ini 
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diperlukan agar penelitian tetap berfokus pada kajian yang akan diteliti. Alur 

kerangka berpikir pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut: 

Sekarang telah memasuki zaman dimana telah terjadi kemunduran karakter. 

Padahal karakter sangan penting untuk bangsa pada masa mendatang. Untuk 

mengatasi hal tersebut perlu adanya penanaman karakter sejak usia dini karena pada 

masa inilah perkembangan akan berkembang dengan baik dan pesat. Salah satu 

karakter yang perlu ditanamkan sejak dini yakni karakter kemandirian. Karakter 

kemandirian dapat ditanamkan melalui pendidikan orangtua sebagai pendidikan , 

pertama, namun dapat dilihat bahwa kalangan orangtua sekarang ini cenderung 

membiarkan proteksi secara agak berlebihan terhadap anak-anaknya, sehingga anak 

memiliki ketergantungan yang yang tinggi juga terhadap orangtuanya. Maka dari 

itu perlu adanya penanaman melalui cara lain yakni dengan cara melalui pendidikan 

karakter di sekolah dengan menggunakan media agar lebih efektif.  

Media yang digunakan untuk menanamkan karakter kemandirian ini yakni 

dengan menggunakan buku cerita bergambar pandawa. Dimana dengan buku cerita 

ini selain anak akan menjadi mandiri karena mendengar atau membaca isi cerita, 

anak juga dapat mengenal wayang pandawa yang merupakan pahlawan berbudi 

pekerti luhur atau berkarakter yang baik. Dari uraian tersebut, maka kerangka 

berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

Kerangka berfikir “Upaya Penanaman Nilai Karakter Kemandirian Anak 

Usia 4-5 Tahun Melalui Buku Cerita Bergambar Pandawa”: 
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 Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2016:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah 

dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang releavn, belum didasarkan 

pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Arikuntoro 

(2010:16) hipotesis adalah dugaan jawaban atau jawaban sementara dan masih 

harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian. 

Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian yaitu: (1) 

Hipotesis kerja atau disebut juga hipotesis alternatif (Ha). Hipotesis kerja 

menyatakan adanya hubungan antar variabel atau adanya perbedaan antara dua 

kelompok. (2) Hipotesis nol/nihil (Ho) yakni hipotesis yang menyatakan tidak 

adanya hubungan antara variabel. Hipotesis nol sering disebut hipotesis statistik, 

karena biasanya dipakai dalam penelitian yang bersifat statistik, yaitu diuji dengan 

perhitungan statistik. 

Berdasarkan landasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

merupakan jawaban sementara atau jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 
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(4-5 Th) 

Diberi pembelajaran 
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Buku Cerita 
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penelitian, belum jawaban yang empirik. Hipotesis tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada pengaruh Buku Cerita Bergambar Pnadawa dalam menanamkan nilai 

karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. 

Ha: Ada pengaruh Buku Cerita Bergambar Pandawa dalam menanamkan nilai 

karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun.  

Hubungan yang timbul adalah hubungan yang positif dimana jika buatan 

buku cerita bergambar pandawa tidak maksimal, maka penanaman nilai karakter 

kemandirian anak usia 4-5 tahun akan sulit diterima oleh anak. Namun, jika 

pembuatan buku cerita bergambar pandawa dibuat secara maksimal, maka 

penanaman nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun akan dapat diterima oleh 

anak. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diperoleh, penliti 

menyimpulkan bahwa Media buku cerita bergambar pandawa dapat dijadikan 

dalam menanamkan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. Hal ini 

dibuktikan dari uji hipotesis yang telah dilakukan peneliti yaitu membandingkan 

rata-rata gain score pretest dan posttest. Berdasarkan perhitungan uji paired sample 

t-test diketahui nilai thitung = 21,329 > ttabel 2,030, sehingga Ho ditolak dan Ha 

diterima, dengan kata lain bahwa ada perbedaan rata-rata hasil pretest dan hasil 

posttest  yang artinya ada pengaruh Buku Cerita Bergambar Pandawa dalam 

menanamkan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penleiti mencoba memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti lain 

Peneliti lain yang akan melakukan penelitian eksperimen menggunakan 

media buku cerita dapat dilakukan dengan memperhatikan keterbatasan dan 

saran dalam hasil penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 
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2. Bagi sekolah 

Media Buku Cerita Bergambar Pandawa dapat dijadikan salah satu 

alternatif  media yang dapat digunakan dalam pembelajaran untuk 

menanamkan nilai karakter kemandirian anak usia 4-5 tahun. 
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