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ABSTRAK 

Turini Erawati. 2018. "Manajemen Pendidikan Karkater Berbasis Kearifan Lokal 

Pada Pendidikan Anak Usia Dini Al Irsyad Cirebon." Disertasi Program Studi 

Manajemen Kependidikan Program Pascasarjana. Universitas Negeri 

Semarang. Promotor  Prof. Dr. Rasdi Eko Siswanto, M.Sc., Kopromotor Prof. 

Dr. Rer nat Wahyu Hardyanto, M.Si., Anggota Promotor Prof. Dr. Tri Joko 

Raharjo, M.Pd. 

Kata Kunci : manajemen pendidikan karakter dan kearifan lokal 

Upaya mempersiapkan generasi mendatang lebih baik melalui pendidikan 

karakter berbasis keraifan lokal, semestinya dilakukan sejak anak usia dini. 

Penelitian bertujuan mengetahui : (1) penerapan nilai-nilai karakter berbasis kearifan 

lokal, (2) manajemen pendidikan karakter berbasis kerarifan lokal dan (3) faktor-

faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi manajemen pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian 

ini dilaksanakan di Kelompok Bermain Al Irsyad Cirebon. Teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: (a) Wawancara dilakukan kepada kepala 

sekolah, 5 orang guru dan 5 orang tua murid, (b) Observasi dilakukan untuk 

mengamati, mengetahui segala aktivitas yang diselenggarakan oleh seluruh 

komponen, dan (c) Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh 

dari observasi dan wawancara. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti 

menggunakan teknik analisa data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman 

yaitu: (a) Data Collection (pengumpulan data), (b) Data Reduction (reduksi data), (c) 

Data Display (penyajian data), dan (d) Conclusion, Drawing dan Verifying 

(simpulan/verifikasi). 

Hasil penelitian : (1) Nilai-nilai karakter yang diajarkan di PAUD KB Al 

Irsyad Cirebon menganut sistem kekerabatan yang merupakan salah satu pusat 

budaya lokal Kota Cirebon. Kearifan lokal masyarakat Cirebon berasal dari SGJ 

terutama pepatah petitih SGJ. Nilai-nilai karakter kegiatan pembiasaan yang 

diberikan adalah agama dan moral, kesehatan, bahasa, kedisiplinan, peduli 

lingkungan, peduli sosial, kejujuran dan cinta tanah air, dan (2) Manajemen 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal meliputi perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan, (3) Faktor penghambat meliputi terbatasnya kontrol dari sekolah setelah 

siswa pulang sekolah, pengaruh media. Faktor pendukung penerapan manajemen 

pendidikan karakter meliputi : sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kegiatan 

sudah terprogram, dukungan warga sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar.  
Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal direncanakan dengan mengacu 

kepada visi sekolah: “Membentuk anak yang cerdas, baik dan terampil berakhlak 
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mulia. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dan 

dikaitkan dengan konteks kehidupan keseharian. Kepala sekolah sebagai supervisor 

telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada guru secara periodik dalam 

setiap pergantian tahun ajaran. Metode pembelajaran berbasis kearifan lokal yang 

dipakai sesuai dengan acuan dari Direktorat PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). 

ABSTRACT 

Turini Erawati. 2018. " Character Education Management Based on Local Wisdom 

in Early Childhood Education in the Play Group Al Irsyad Cirebon." 

Dissertation. Education Management Studies Program Graduate of Semarang 

State University Promoter Prof. Dr. Rasdi Eko Siswanto, M.Sc., Co-Prometer 

Prof. Dr. Rer nat Wahyu Hardyanto, M.Si., Member of Promoter Prof. Dr. Tri 

Joko Raharjo, M.Pd  

Keyword : character education management and local wisdom 

Efforts to prepare future generations better through character education based 

on local nurseries, should be done since early childhood. The research aimed to 

know: (1) the application of character values based on local wisdom, (2) 

management of character education based on local wisdom and (3) inhibiting and 

supporting factors that influence local wisdom-based character education 

management. 

This research uses qualitative descriptive research. The object of this research 

was conducted in Play Group Al Irsyad Cirebon. Data collection techniques were 

conducted with three techniques, namely: (a) Interviews were carried out to the 

principal, 5 teachers and 5 parents, (b) Observations made to observe, know all 

activities organized by all components, and (c) Documentation used to supplement 

data obtained from observations and interviews. To obtain accurate data, researchers 

use data analysis techniques proposed by Miles and Huberman namely: (a) Data 

Collection (data collection), (b) Data Reduction (data reduction), (c) Data Display 

(data presentation), and (d) Conclusion, Drawing and Verifying (conclusion/ 

verification). 

The results of the study: (1) Character values taught in PAUD Play Group Al 

Irsyad Cirebon adheres to a kinship system which is one of the local cultural centers 

of Cirebon City. The local wisdom of the Cirebon people comes from SGJ, 

especially the SGJ proverb. Character values of habituation activities provided are 

religion and morals, health, language, discipline, care for the environment, social 

care, honesty and love for the country, and (2) Management of character education 

based on local wisdom includes planning, implementation and supervision, (3) 

Inhibiting factors include limited control of the school after students leave school, the 

influence of the media. Supporting factors in the implementation of character 

education management include: human resources, facilities and infrastructure, 

programmed activities, support of school residents, parents, and surrounding 

communities. 

Character-based local wisdom education is planned with reference to the 

school vision: "Forming a smart, good and skilful child of noble character. Character 

education can be integrated in every subject and linked to the context of everyday 
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life. The principal as a supervisor has conducted supervision and guidance to the 

teacher periodically in every turn of the school year. Methods of learning based on 

local wisdom used in accordance with the reference of the Directorate of Early 

Childhood Education (Early Childhood Education). 

 

PRAKATA 

Segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian 

dan penyusunan disertasi yang berjudul "Manajemen Pendidikan Karkater 

Berbasis Kearifan Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini Al Irsyad Cirebon." 

Disertasi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat 

memperoleh gelar Doktor Ilmu Manajemen Bidang Kajian Utama Manajemen 

Pendidikan Fakultas Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis penerapan nilai-nilai 

karakter berbasis kearifan lokal yang dikembangkan pada pendidikan anak usia dini 

(PAUD) di Kota Cirebon, (2) Menganalisis manajemen (perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan) pendidikan karakter berbasis kerarifan lokal pada pendidikan anak 

usia dini (PAUD) di Kota Cirebon, dan (3) Menganalisis faktor-faktor penghambat 

dan pendukung yang mempengaruhi manajemen pendidikan karakter berbasis 

kearifan Lokal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Cirebon.  

Dalam penelitian dan penyusunan disertasi ini tidak mungkin selesai tanpa 

mendapat bantuan, dorongan, bimbingan dan arahan berbagai pihak, baik moril 

maupun material, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat : Prof. Dr. Rasdi Eko 

Siswoyo, M.Sc., selaku Promotor, Prof. Dr. Rer nat Wahyu Hardyanto, M.Si., selaku 

Ko-Promotor, dan Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd., selaku Anggota Promotor, yang 

selalu meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan 

arahan dalam penulisan disertasi ini, serta para penguji yang telah banyak 

memberikan masukan : Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Prof. Dr. H. Achmad 
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Slamet, M.Si., Prof. Dr. Widodo, S.E., M.Si., Dr. Titi Prihatin, M.Pd., dan Dr. 

Achmad Rifa’i RC, M.Pd. 
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PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah sebuah jalan dan upaya untuk meraih pemahaman 

yang bermakna dan aplikatif dalam kehidupan. Pendidikan juga menjadi 

langkah awal bagi perubahan, baik itu perubahan dalam lingkup luas seperti 

masa depan bangsa atau Negara maupun dalam lingkup paling kecil seperti 

perbaikan diri untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran sedemikian rupa supaya peserta didik dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara aktif supaya memiliki pengendalian 

diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual 

keagamaan, kepribadian serta akhlak mulia. 

Indonesia sepertinya saat ini telah kehilangan kearifan lokalnya yang 

menjadi character building sejak berabad lalu, seperti maraknya kasus 

tawuran antar pelajar, antar mahasiswa, dan antar kampung, tindak korupsi di 

semua lini kehidupan dan institusi (Wibowo, 2013:3). Kebohongan publik 

yang menjadi bahasa sehari-hari, tidak ada kepastian hukum, karena hukum 

kita bias diperjualbelikan, parahnya lagi di negeri ini miskin figur yang bisa 

menjadi contoh konkrit serta diteladani oleh masyarakat. 

Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan karakter bangsa telah 

pula menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan 
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pendidikan karakter bangsa telah dilakukan di berbagai rektorat dan di 

berbagai lembaga pemerintah, terutama di berbagai unit Kementrian 

Pendidikan Nasional. Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai 

jenjang dan jalur pendidikan walaupun sifatnya belum menyeluruh. 

Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah mengenai pendidikan 

karakter bangsa, akhirnya berakumulasi pada kebijakan pemerintah mengenai 

pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah satu program 

unggulan pemerintah, paling tidak untuk masa 5 (lima) tahun mendatang 

(Kementrian Pendidikan Nasional, 2010). Pelaksanaan pendidikan karakter 

bangsa Indonesia tidak berdiri sendiri tetapi berintegrasi dengan pelajaran-

pelajaran yang ada dengan memasukkan nilai-nilai karakter dan budaya 

bangsa Indonesia. 

Agar terwujudnya pembentukan karakter yang diharapkan, maka perlu 

adanya menajemen untuk mengelola pendidikan karakter pada ranah yang 

sesuai khususnya pada pendidikan anak usia dini, yang nantinya akan 

menanamkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-sehari dan 

terbentuknya peserta didik yang berkarakter. Karena anak merupakan asset 

negara yang nantinya akan menjadi penerus bangsa di masa yang akan 

datang. Selain itu, pembentukan karakter yang terpenting adalah pada masa 

pendidikan anak usia dini. Karena dengan menanamkan karakter sejak dini 

pada usia 0-6 akan masuk nilai, menurut Wiyani (2014:19), pada masa itu 

merupakan masa yang menentukan bagi perkembangan dan pertumbuhan 

anak selanjutnya. Hal ini disebabkan masa usia dini merupakan masa emas 
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dalam kehidupan anak yang biasa disebut masa golden ages. Oleh karena itu, 

semua pihak perlu memahami akan pentingnya masa usia dini untuk 

mengoptimalisasikan pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Agar terlaksananya pendidikan karakter tersebut, maka perlu lembaga 

yang mengelolanya, yang kerap dikenal dengan istilah PAUD (Pendidikan 

Anak Usia Dini), yang mana penyelenggaraan satuan PAUD dapat 

dilaksanakan oleh lembaga swasta, pemerintah, organisasi masyarakat 

maupun perorangan yang memiliki kepedulian terhadap PAUD. Setiap 

penyelenggaraan program PAUD baik lembaga maupun perorangan harus 

memperoleh ijin pendirian dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau 

Instansi lain yang ditunjuk oleh Pemerintah daerah setempat (Direkterot 

Jendaral Pendidikan PAUD, 2014:1). Lembaga PAUD ini meliputi TK 

(Taman Kanak-kanak), KB (Kelompok Bermain), PG (play group), TPA 

(Tempat Pengasuhan Anak), dan SPS (Satuan PAUD Sejenis). 

Anak prasekolah adalah pribadi memiliki berbagai macam potensi. 

Potensi itu dirancang dan dikembangkan agar pribadi anak tersebut 

berkembang secara optimal hambatannya atau tertundanya potensi-potensi itu 

akan mengakibatkan timbulnya masalah. Pendidikan usia dini atau taman 

kanak-kanak salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan 

program pendidikan  dini bagi anak usia 0 tahun sampai anak memasuki 

pendidikan dasar. Kesuma (2011:23) menjelaskan bahwa: Pendidikan 

merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam 

segala aspek kehidupan. Dalam sejarah hidup umat manusia, hampir tidak ada 
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kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat 

pembudayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang 

masih terbelakang. Pendidikan sebagai usaha sadar dibutuhkan untuk 

menyiapkan anak  demi menunjukkan peranannya sebagai generasi pengganti 

kepemimpinan dimasa yang akan datang (Khalifah fi al-Ardli), dengan 

demikian, upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa memiliki 

hubungan yang signifikan dengan rekayasa di masa mendatang. 

Upaya mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik melalui 

pendidikan, semestinya dilakukan sejak anak usia dini (usia prasekolah). 

Apabila ditinjau dari psikologi perkembangan, usia prasekolah merupakan 

masa yang menentukan bagi perkembangan anak pada tahapan perkembangan 

selanjutnya. Masa ini disebut juga dengan usia emas (golden agy), artinya 

pada usia tersebut selain dibutuhkan gizi yang cukup, layanan kesehatan yang 

baik juga sangat diperlukan rangsangan intelektual-spiritual bagi 

perkembangan anak. Dalam masa ini anak berada pada situasi peka untuk 

menerima rangsangan dari luar. Bila pada masa ini anak memperoleh 

rangsangan yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak, kemampuan 

anak akan berkembang dengan optimal. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pendidikan yang 

ditujukan bagi anak-anak usia dini. Di Indonesia, PAUD ditujukan untuk 

anak usia  0 - 6 tahun, di bawah naungan lembaga pendidikan. Sebagaimana 

dinyatakan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 28 ayat 3 menyatakan bahwa “Taman Kanak-
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kanak (TK) atau Roudlotul Atfal (RA) merupakan pendidikan usia dini pada 

jalur pendidikan formal yang bertujuan membantu peserta didik 

mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis, yang meliputi 

moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, 

fisik motorik dan seni untuk siap memasuki Sekolah Dasar (SD/MI).” UU 

Sisdiknas 20 (2003). Pendidikan anak usia dini  sangat  penting dilaksanakan 

sebagai dasar bagi pembentukan karakter pribadi manusia secara utuh, yaitu: 

untuk pembentukan karakter/budi pekerti luhur/ahlaq mulia, cerdas, ceria, 

terampil, beriman dan bertaqwa pada Tuhan YME. Pendidikan anak usia dini 

dapat dimulai di rumah atau dalam pendidikan keluarga. 

Perkembangan anak pada tahun-tahun pertama sangat penting dan 

akan menentukan kualitas di masa depan. Anak  adalah individu yang 

berbeda, unik dan memiliki karakter tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. 

Oleh karena itu, upaya-upaya pengembangan anak usia dini dilakukan 

melalui bermain (learning through games). Bermain merupakan kegiatan 

yang menyenangkan bagi anak, melalui kegiatan bermain anak memperoleh 

kesempatan untuk bereksplorasi (exploration), menemukan (finding), 

mengekspresikan (expression), perasaannya dan berkreasi (creation). Selain 

itu, bermain juga membantu anak mengenal dirinya, dengan siapa anak hidup 

serta lingkungan tempat anak tinggal atau berada”. (Undang-undang RI. 

Nomor 23 tahun 2003). 

Dua dekade terakhir ini, Indonesia dikatagorikan sebagai negara besar 

dengan menempati urutan ke-4 sebagai negara berpenduduk terbanyak, yakni 
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235 juta orang, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Data tersebut 

mengisyaratkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia 

yang cukup banyak. Melihat potensi tersebut, di satu sisi ini bisa menjadi 

peluang (opportunity), namun di sisi lain bisa menjadi ancaman (threat) bagi 

kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Potensi SDM yang melimpah 

bisa menjadi peluang jika kita mampu membina potensi tersebut, dan 

sebaliknya akan tidak bermanfaat apabila potensi tersebut tidak dibina. 

SDM yang begitu besar, sangat mungkin dikembangkan jika diawali 

pada pendidikan usia dini, oleh karenanya, ketersediaan layanan Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) bagi seluruh rakyat, tanpa memandang status sosial 

ekonominya. Kenyataan ini cukup beralasan karena: 

Pertama, Indonesia memiliki jumlah anak usia 0 - 6 tahun sebanyak 

32.113.300 orang. Data BPS  (2013), angka ini hampir sama dengan jumlah 

keseluruhan penduduk Australia. Penelitian yang pernah dilakukan World 

Bank (2007:25) menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sekolah (School 

readiness rates) berpengaruh signifikan terhadap angka mengulang kelas 

(repetition grade rates). Dan anak yang mengulang kelas memiliki resiko 

tinggi drop out (DO) sehingga dapat dipastikan ia tidak akan melanjutkan 

pendidikannya (hal ini tentunya meningkatkan angka putus sekolah). Untuk 

menanggulangi rendahnya tingkat kesiapan sekolah, maka titik kuncinya ada 

di lembaga TK/RA, PAUD, dan atau yanga sederajat. 

Kedua, masa usia dini merupakan periode emas (golden ages) bagi 

perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman dan proses pendidikan 
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yang optimal. Periode emas bagi perkembangan anak ditujukan untuk 

memperoleh proses pendidikan, dan periode ini adalah tahun-tahun yang 

sangat berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di 

lingkungannya sebagai stimulus terhadap perkembangan kepribadian, 

psikomotor, kognitif maupun sosialnya. Berdasarkan hasil penelitian sekitar 

50% kapabilitas kecerdasan orang dewasa telah terjadi ketika anak berumur 4 

tahun, karena dalam masa itu anak sangat mudah untuk menangkap apa yang 

mereka lihat dan dengar, dan kecenderungan untuk mengikutinya. 80% telah 

terjadi perkembangan yang pesat tentang jaringan otak ketika anak berumur 8 

tahun dan mencapai puncaknya ketika anak berumur 18 tahun dan setelah itu 

walaupun dilakukan perbaikan nutrisi tidak akan berpengaruh besar terhadap 

perkembangan kognitifnya. Hal ini berarti bahwa perkembangan yang terjadi 

dalam kurun waktu 4 tahun pertama sama besarnya dengan perkembangan 

yang terjadi pada kurun waktu 14 tahun berikutnya. Sehingga periode ini 

merupakan periode kritis bagi anak, di mana perkembangan yang diperoleh 

pada periode ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan periode 

berikutnya, hingga masa dewasa. Sementara masa emas ini hanya datang 

sekali, sehingga apabila terlewatkan berarti habislah peluangnya. 

Ketiga, layanan PAUD bisa menjembatani gap/kesenjangan antara 

golongan menengah ke atas dengan golongan masyarakat miskin, karena 

PAUD mampu menyediakan akses kepada kesehatan anak yang lebih baik, 

asupan nutrisi yang cukup, dan bekal pendidikan yang memadai bagi anak-

anak dari golongan miskin. Perlu diperhatikan juga dalam perkembangan 
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anak usia dini yang tidak mengikuti pendidikan usia dini, mereka lebih 

cenderung kurang terperhatikan dalam perkembangannya, baik dipengaruhi 

oleh kesibukan orang tua maupun lingkungan yang tidak mendukung 

perkembangannya. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian internasional yang 

menyebutkan bahwa:  Recent studies suggest that ECED interventions can 

reduce social inequalities by ensuring that disaind vantaged children have 

access to better health, nutrition, and education services and by providing 

their parents with training to improve their parenting skills. These 

interventions stimulate children’s cognitive abilities, strengthen their 

nutritional status, monitor their growth, and enhance the skills of those who 

take care of them, usually their parents. In this way they have to compensate 

for the risks and stresses that stem from a disadvantaged early environment 

(Schweinhart, 2012:123). 

Keempat, dilihat dari kacamata ekonomi, penyediaan layanan PAUD 

yang memadai merupakan investasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi 

(high return wise investment). Dikatakan demikian karena anak usia dini jika 

difasilitasi untuk tumbuh kembangnya secara baik, maka akan menjadi 

investasi besar dalam peningkatan SDM di masa depan. Anak dapat belajar 

“segala” untuk memaknai kehidupannya dengan baik. Paling tidak, layanan 

PAUD dapat meletakkan dasar-dasar keterampilan pengetahuan yakni belajar 

membaca, berhitung dan menulis. Yang lebih utama anak dapat bersosialisasi 

sehingga memiliki kesiapan untuk belajar ke jenjang berikutnya (SD). 

Keuntungan tersebut diperoleh dari menurunnya angka buta huruf, angka 
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mengulang kelas, angka putus sekolah (drop out), dan angka kriminal 

(bukankah kebanyakan pelaku kriminal itu berpendidikan rendah), serta 

meningkatnya angka partisipasi murni (APM) SD dan sekolah menengah. Ini 

menunjukan tren yang positif dari program pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. Penelitian selama 40 tahun di Amerika menunjukkan 

bahwa orang yang berpartisipasi dalam program PAUD memiliki kesempatan 

tinggi dalam memasuki perguruan tinggi sehingga pada gilirannya berimbas 

pada pendapatan yang lebih tinggi. 

Salah satu upaya memaksimalkan bakat, potensi kecerdasan dan 

kreativitas anak ialah dengan menyertakannya dalam kegiatan sekolah usia 

dini atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedini mungkin anak diasah 

untuk bersikap disiplin, bertanggungjawab, berjiwa sosial, kreatif, inovatif, 

penuh dedikasi, dengan metode yang tepat. Kurikulum yang bagus, dan 

lembaga bonafit niscaya akan lebih mampu berkembang pesat dibanding 

mereka yang tidak diasuh melalui program PAUD. 

Mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Butir 

14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Anak Usia Dini  adalah: 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

Muchado, J. (2011:231) mengungkapkan Kebijakan internasional 

dalam pertemuan Forum Pendidikan Dunia tahun 2010 di Dakkar, Senegal, 
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telah menghasilkan enam  kesepakatan sebagai kerangka aksi pendidikan 

untuk semua (The Dakkar Framework for Action Education for All) 

sebagaimana disebutkan berikut ini: (1) memperluas dan memperbaiki 

keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama anak 

yang sangat rawan dan kurang beruntung; (2) menjamin bahwa menjelang 

tahun 2005 semua anak, khususnya anak perempuan, anak dalam keadaan 

yang sulit dan mereka yang termasuk suku minoritas memiliki kesempatan 

mendapatkan pendidikan dasar yang lengkap, bebas, dan wajib dengan 

kualitas yang baik; (3) menjamin bahwa kebutuhan belajar semua anak muda 

dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program 

belajar dan keterampilan hidup yang sesuai; (4) mencapai perbaikan 50% 

pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama 

bagi kaum perempuan, dan kesempatan yang sama untuk pendidikan dasar 

dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa; (5) menghapus perbedaan 

gender pada pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2013, dan 

mencapai persamaan gender dalam pendidikan menjelang tahun 20013 

dengan satu fokus yang menjamin kesempatan yang menyeluruh dan sama, 

prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik; dan (6) 

memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, 

agar hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, 

terutama dalam keaksaraan, kemampuan berhitung dan keterampilan hidup 

yang penting (UNICEP, 2012). 
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Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa tersedianya layanan 

PAUD bagi seluruh rakyat Indonesia adalah suatu hal yang tidak bisa 

ditawar-tawar lagi, sehingga ia menjadi sine qua none (prasyarat mutlak) bagi 

kemajuan bangsa di masa mendatang. Pemikiran ini sejalan dengan Rencana 

Strategi Kemendikbud (2010-2014), yakni meningkatkan ketersediaan 

layanan pendidikan, meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan, 

meningkatkan kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, meningkatkan 

kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan, dan meningkatkan 

kepastian/keterjaminan memperoleh layanan pendidikan (Kemendiknas, 

2010).  

Upaya merealisasikan fungsi pendidikan dimaksud sebagaimana 

dijelaskan di atas, bahwa ketersediaan layanan PAUD menjadi urgen bagi 

kemajuan pendidikan di Indonesia. Karena layanan PAUD sangat menjadi 

prioritas, maka rumusan tujuan juga menjadi urgen, ha ini diharapkan bisa 

dipahami oleh masyarakat. Tujuan PAUD yang ingin dicapai adalah untuk 

mengembangkan pengetahuan dan pemahaman orangtua dan guru serta 

pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan dan perkembangan anak usia 

dini. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini, dan 

mengaplipasikan hasil identifikasi tersebut dalam pengembangan 

fisiologis yang berangkutan.  

2. Dalam memahami perkembangan kreatifitas anak usia dini, dan usaha-

usaha yang terkait dengan perkembangannya.  



 

 

12 

12 

3. Dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan 

anak usia dini.  

4. Dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini.  

5. Dapat memahami kedekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi 

perkembangan anak usia dini.  

6. Dapat memahami bahwa anak adalah investasi masa depan yang harus 

diperhatikan dalam perkembangan pendidikannya. 

7. Dapat memahami langkah-;langkah strategis dalam memberikan 

bimbingan yang benar sesuai dengan perkembangan anak. Kesalahan 

strategi dalam mendampingi pendidikan anak, akan berakibat fatal bagi 

masa depannya dimana anak adalah masa keemasan (golden age). 

Pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas, perlu 

didukung  berbagai faktor. Salah satu faktor yang penting adalah tersedianya 

dana yang memadai terutama dana dari pemerintah. Peningkatan porsi 

anggaran pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat semenjak 

diundangkannya. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, yang mana tersurat perintah untuk menganggarkan 20% 

APBN kepada dunia pendidikan tahun 2010 anggaran pendidikan mencapai 

191 triliun Rupiah dan meningkat menjadi 240 triliun, pada tahun 2011. 

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui 

Keppres Nomor 36 tahun 1990 yang mengandung kewajiban negara untuk 

pemenuhan hak anak. Secara khusus, pemerintah juga telah mengeluarkan 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 
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PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah serta PP Nomor 39 

tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional. 

Untuk menegaskan komitmen pemerintah, bertepatan dengan Hari Anak 

Nasional 23 Juli 2003 Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri 

mencanangkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 

Indonesia. Program kegiatan PAUD meliputi Posyandu, BKB (Bina Keluarga 

dan Balita), TK, TPA (Taman Penitipan Anak), Raudhatul Athfal (RA) dan 

Kelompok Bermain. 

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Cirebon tahun 2016, jumlah 

anak usia dini (0-6 tahun) di Kota Cirebon adalah 27.032 jiwa. Jumlah PAUD 

di Kota Cirebon sebanyak 105 buah dengan jumlah siswa sebanyak 2.830 

siswa, yang terdiri dari Kelompok Bermain (Playgroup) sebanyak 72 buah 

dengan jumlah siswa 1.747 siswa, Satuan Pendidikan Sejenis (SPS) sebanyak 

29 buah dengan jumlah siswa sebanyak 968 siswa dan Taman Penitipan Anak 

(TPA) sebanyak 4 buah dengan jumlah siswa sebanyak 115 siswa, serta 

Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 199 buah, dengan jumlah siswa, dengan 

jumlah siswa sebanyak 16.517 siswa. Sehingga total  anak usia dini (0-6 

tahun) yang terlayani sebanyak 19.347 siswa. Dari jumlah penduduk usia dini 

(PAUD) yang terlayani melalui Kelompok Bermain, SPS dan TPA sebanyak 

2.830 siswa. Artinya, baru sekitar  2.830 siswa (10,47%) anak yang terlayani 

melalui PAUD, dan  Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 16.517 siswa 

(61,10%) (Dinas Pendidikan Kota Cirebon, 2016). 
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Perkembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kota Cirebon 

dapat dilihat pada Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi 

Murni (APM). Untuk lebih jelasnya perkembangan APK dan APM 

Pendidikan Anak Usia Dini Kota Cirebon lima tahun terakhir dapat dilihat 

pada Tabel 1 

Tabel 1.1. Perkembangan APK dan APM PAUD Kota Cirebon (2012-2016) 

Tahun 
Penduduk Usia 0-6 

tahun 

Jumlah Siswa 

PAUD 
APK PAUD 

2012 28.982 16.848 63,88 

2013 29.366 17.105 68,57 

2014 30.245 18.590 72,15 

2015 30.547 19.202 73,53 

2016 30.424 19.347 74,14 

 Sumber : Dinas Pendidikan Kota Cirebon (2016) 

Berdasarkan data tersebut APK PAUD setiap tahunnya meningkat. 

Menyadari pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini dan merespon keinginan 

kuat pemerintah yang mentargetkan tahun 2015 harus mencapai APK PAUD 

75 persen, namun target tersebut tidak tercapai, APK PAUD pada tahun 2015 

baru mencapai 73,75 persen, bahkan pada tahun 2016 pun belum mencapai 

target yaitu APK PAUD baru mencapai 74.14%. 

Di masyarakat perkotaan, di mana jasa pembantu rumah tangga 

semakin mahal, sulit dicari, umumnya kurang terdidik, dan kurang menjamin 

keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi anak-anak di bawah asuhan 

pembantu, ditambah dengan semakin banyak ibu-ibu yang berkarir yang 

membutuhkan jasa orang lain dalam membantu perannya mengasuh dan 
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mendidik anak-anaknya, maka kehadiran lembaga PAUD merupakan solusi 

dalam mendidik anak bagi masyarakat perkotaan. 

Demikianpun dari berbagai literatur mengakui pentingnya pendidikan 

dini sebagai persiapan memasuki sekolah yang sebenarnya. Maka dapat 

difahami latar belakang Pemerintah yang sedang gencar mempromosikan 

PAUD. Sekarang ini sudah tidak terhitung lagi jumlah lembaga PAUD yang 

dibentuk oleh Pemerintah atau yang diselenggarakan oleh, untuk, dan dari 

masyarakat sendiri. 

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada beberapa lembaga 

PAUD di Kota Cirebon khusunya PAUD dalam bentuk pendidikan formal, 

yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi obyek penelitian, 

terindikasi bahwa pengelolaannya belum menunjukkan pengelolaan yang 

profesional. Pengelolaan profesional dimaksud tentunya pengelolaan yang 

didasarkan pada fungsi-fungsi manajemen seperti halnya manajemen yang 

berorientasi pada mutu pendidikan yang sudah diberlakukan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen penyelenggaraan 

PAUD di Kota Cirebon masih ideal dimana mayoritas pendiriannya baru 

didasarkan atas keinginan untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak 

tanpa didasari dengan landasan keilmuan manajemen pendidikan. 

Pengelolaan PAUD belum didasarkan pada manajemen yang profesional, 

pengelolaan didasarkan pada prinsip asal jalan tanpa memperhitungkan pada 

standar mutu pendidikan yang seharusnya dan orientasi yang jelas dan 

terukur. Hal ini juga diperkuat dengan bukti bahwa SDM yang ada terutama 
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dari tutor/gurunya masih banyak yang belum memiliki kualifikasi pendidikan 

yang memadai. Kebanyakan mereka terdiri dari lulusan SLTA bahkan masih 

ada yang lulusan SLTP. Mereka mau mendirikan PAUD dan mau mengajar 

karena keterpanggilannya untuk memberikan kesempatan pada anak usia dini 

agar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa atau memiliki 

kesiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya yakni di Sekolah 

Dasar (SD). Di samping itu mereka juga punya misi untuk menanamkan nilai-

nilai karakter yang positif bagi anak. Mereka menyadari betul bahwa 

penanaman karakter pada anak usia dini sangatlah urgen untuk kehidupan 

masa depannya, terlebih menghadapi era global yang cenderung bersifat 

matrialis. 

Pembinaan karakter dan moral yang bermutu memiliki tiga landasan 

fundamental, sebagaimana dikemukakan oleh Lickona (2004) dalam 

Muhaimin (2012), bahwa untuk mendidik karakter dan nilai-nilai yang baik 

kepada peserta didik diperlukan pendekatan terpadu antara ketiga komponen 

sebagai berikut, yaitu: (1) moral knowing, yang meliputi: moral awareness, 

knowing moral values, perspective-talking, moral reasoning, decison making 

and selfknowledge, (2) moral feeling, yang meliputi: conscience, self esteem, 

empathy, loving the good, self-control, humility, dan (3) moral action, yang 

meliputi: competence, will, and habit (Muhaimin, 2012:161). Dengan 

demikian, peserta didik akan memiliki kompetensi, kemauan yang kuat dan 

kebiasaan dalam menjalankan nilai-nilai moral yang baik. Ketiga komponen 

yang terpadu tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian bangsa, 
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meningkatkan daya saing bangsa dan mampu memberikan kontribusi pada 

pembangunan peradaban dunia (Muchlas Samani dan Haryanto, 2011:39). 

Tiga landasan fundamental itu diperlukan untuk menghadapi tantangan 

pembangunan di abad ke-21 ini yang dicirikan dengan pesatnya kemajuan 

teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi. 

Pendidik dalam melakukan pembelajaran diupayakan untuk 

memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber pembelajaran untuk 

peserta didik. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah sekitar sekolah dan 

peserta didik diintegrasikan dalam pembelajaran. Menurut Poespowardojo 

dalam bukunya Rahyono (2009:9), local genius (kearifan lokal) memiliki 

ketahanan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan mampu 

berkembang untuk masa-masa mendatang. Kepribadian suatu masyarakat 

ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan local genius dalam menghadapi 

kekuatan dari luar. Jika local genius hilang atau musnah, maka kepribadian 

bangsa pun memudar. Faktor-faktor yang menjadikan pembelajaran dan 

pemelajaran kearifan lokal memiliki posisi yang strategis adalah sebagai 

berikut: 

1. Kearifan lokal merupakan pembentuk identitas yang inheren sejak lahir.  

2. Kearifan lokal bukan sebuah keasingan bagi pemiliknya.  

3. Keterlibatan emosional masyarakat dalam penghayatan kearifan local 

kuat.  

4. Pembelajaran kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan 

5. Kearifan lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri. 
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6.  Kearifan lokal mampu meningkatkan martabat Bangsa dan Negara 

Indonesia memiliki berbagai macam budaya lokal yang kaya akan 

ajaran dan nilai-nilai luhur yang bisa diinternalisasikan dalam pendidikan 

karakter, salah satunya adalah budaya Jawa. Budaya Jawa mempunyai nilai-

nilai kearifan yang merupakan butir-butir kecerdasan, kebijaksanaan “asli” 

yang dihasilkan oleh masyarakat budaya Jawa (Rahyono, 2009:8). Menurut 

Syamsul (2010:74), mengemukakan bahwa masyarakat Jawa mempunyai 

nilai-nilai sosial yang tinggi seperti nilai rukun (hubungan sosial yang 

harmonis dan positif), gotong royong, teposeliro (nilai tenggang rasa yang 

mengajarkan bagaimana seseorang memahami perasaan orang lain sehingga 

perilakunya tidak mengusik orang lain), dan prihatin sebagai nilai yang 

mengajarkan bagaimana seseorang bersikap sabar dan tidak mudah putus asa 

dalam menghadapi sesuatu terutama sesuatu yang dirasa tidak enak. 

Gagasan pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal (local 

wisdom-based education) berpijak pada keyakinan bahwa setiap komunitas 

mempunyai strategi dan teknik tertentu yang dikembangkan untuk 

menjalankan kehidupan sesuai konteksnya. Pendidikan berbasis nilai 

diperlukan untuk mengembangkan kualitas moral, kepribadian, sikap 

kebersamaan yang semakin tergerus oleh perkembangan zaman (Sutarto, 

2012). Dalam dunia pendidikan non formal, penekanan berlebihan pada 

pengembangan sisi kognitif peserta didik berdampak pada tidak 

proporsionalnya waktu, perhatian dan dukungan terhadap pengembangan 

dimensi afektif peserta didik. Penulis sejumlah literatur pendidikan 
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mengungkapkan,“...traditionally, the focus of schools has been cognitive. 

Students and teacher are rewarded for academic gains, not affective or 

humanistic progress” (Lang dan Evan, 2006, dalam Sutarto, 2012). 

Kearifan lokal yang dikembangkan dalam proses pembelajaran 

diharapkan dapat membentuk karakter konservasi peserta didik yang berfikir 

secara global, namun bertindak secara lokal. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Sartini (2011) mengemukakan bahwa kearifan lingkungan sebagai 

salah satu nilai budaya yang hidup berkembang dalam masyarakat telah 

mampu menjadikan lingkungan alam tetap lestari. 

Penanaman pendidikan karakter yang diterapkan pada mayoritas 

PAUD di Kota Cirebon adalah pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. 

Kearifan lokal dimaksud adalah pendidikan karakter yang khas di kota 

Cirebon yang diilhami oleh pesan leluhur Cirebon yakni dengan petatah 

petitihnya seperti Ingsun titip tajug lan faqir miskin”, artinya saya titip masjid 

dan fakir miskin. Pesan ini disampaikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang 

dikenal sebagai Sunan Gunung Djati. Beliau adalah salah seorang wali 

diantara sembilan orang waliyullah di Nusantara yang menyebarkan agama 

Islam di Tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat. 

Kepemimpinan Sunan Gunung Djati mempunyai kharisma tersendiri, 

sehingga ajarannya sangat dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya. Pemimpin 

yang profesional memiliki kriteria yang harus dimiliki, para ahli telah 

mengindentifikasi sejumlah utama seorang pemimpin yaitu: (a) dari aspek 

kepribadian (personality) untuk menjalankan tugas dengan baik dituntun 
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persyaratan kepribadian yang mantap dan menunjukan moralitas yang baik. 

Pribadi seorang pemimpin harus menampilkan sifat- sifat sebagai berikut: (1) 

bertaqwa dan tawakal kepada Tuhan YME; (2) memiliki loyalitas dan 

dedikasi tinggi; (3) tegas dan komitmen terhadap organisasi;(4) bersikap 

rendah hati (tawadhu), sederhana, dan suka menolong; ;(5) sabar, pemaaf dan 

memiliki kestabilan emosi; (6) berani mengambil keputusan yang tepat 

dengan cara tepat; (7)  Bertanggung jawab secara arif, jujur, dan adil. Berani 

menghadapi resiko dari keputusannya; (8) berani memberikan kepercayaan 

dan dapat dipercaya;(9) berani menghargai prestasi orang lain dan 

memperbaiki diri sendiri;(10)  memprediksi masa depan (visioner); (11) 

menjadi agen of change, inovator dan brian power: (b). Aspek kemampuan 

(skill) seperti: (1) keterampilan manajerial (manajerial skill); (2) keterampilan 

konsep; (3) keterampilan hubungan insani (human relation skill); (4) 

keterampilan teknis; (5) keterampilan dalam proses kelompok; (6) 

keterampilan dalam implementasi bidang-bidang menejmen (Wildan, 2012). 

Pesan Sunan Gunung Djati tersebut memiliki nilai filosofis yang 

tinggi sehingga senantiasa menjadi falsafah hidup masyarakat Cirebon di 

berbagai lini kehidupan, tidak terkecuali di lembaga pendidikan. Makna 

“Tajug” tidak hanya sekedar menjadi tempat shalat dan kegiatan ibadah ritual 

saja. Berbagai kegiatan ibadah sosial berawal dari diskusi di Tajug. Dalam 

konteks kekinian, Tajug kemudian dimaknai secara luas menjadi lembaga 

pendidikan. Pepatah inilah yang menginsfirasi masyarakat untuk terus 

mengembangkan lembaga pendidikan yang salah satunya pada jenjang 
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pendidikan anak usia dini adalah Kelompok Bermain. Sementara konteks 

“Fakir Miskin” tidak lagi hanya dipandang dari aspek materi, tetapi dimaknai 

secara lebih luas sebagai kekurangan/miskin ilmu pengetahuan. Pepatah ini 

berakar dari kearifan lokal masyarakat Cirebon dan senantiasa menginsfirasi 

bagi tumbuhkembangnya kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan 

yang dapat dibuktikan dengan menjamurnya lembaga pendidikan anak usia 

dini dalam bentuk Kelompok Bermain. 

Kearifan lokal dimaksud adalah pendidikan karakter yang khas di kota 

Cirebon yang diilhami oleh pesan leluhur Cirebon yakni “Ingsun titip tajug 

lan faqir miskin”, artinya saya titip masjid dan fakir miskin. Pesan ini 

disampaikan oleh Syekh Syarif Hidayatullah yang dikenal sebagai Sunan 

Gunung Djati (Effendi, 2004). Beliau adalah salah seorang wali diantara 

sembilan orang waliyullah di Nusantara yang menyebarkan agama Islam di 

Tanah Jawa, khususnya di Jawa Barat. 

Kepemimpinan Sunan Gunung Djati mempunyai kharisma tersendiri, 

sehingga ajarannya sangat dipatuhi oleh pengikut-pengikutnya. Pemimpin 

yang profesional memiliki kriteria yang harus dimiliki, para ahli telah 

mengindentifikasi sejumlah utama seorang pemimpin yaitu: (a) dari aspek 

kepribadian (personality) untuk menjalankan tugas dengan baik dituntun 

persyaratan kepribadian yang mantap dan menunjukan moralitas yang baik. 

Pribadi seorang pemimpin harus menampilkan sifat- sifat sebagai berikut: (1) 

bertaqwa dan tawakal kepada Tuhan YME; (2) memiliki loyalitas dan 

dedikasi tinggi; (3) tegas dan komitmen terhadap organisasi; (4) bersikap 
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rendah hati (tawadhu), sederhana, dan suka menolong; (5) sabar, pemaaf dan 

memiliki kestabilan emosi; (6) berani mengambil keputusan yang tepat 

dengan cara tepat; (7)  Bertanggung jawab secara arif, jujur, dan adil.Berani 

menghadapi resiko dari keputusannya; (8) berani memberikan kepercayaan 

dan dapat dipercaya; (9) berani menghargai prestasi orang lain dan 

memperbaiki diri sendiri; (10)  memprediksi masa depan (visioner); (11) 

menjadi agen of change, inovator dan brian power: (b). Aspek kemampuan 

(skill) seperti: (1) keterampilan manajerial (manajerial skill); (2) keterampilan 

konsep;(3) keterampilan hubungan insani (human relation skill); (4) 

keterampilan teknis; (5) keterampilan dalam proses kelompok; (6) 

keterampilan dalam implementasi bidang-bidang menejmen. 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan bentuk pendidikan yang 

fundamental dalam kehidupan seorang anak dan pendidikan pada masa ini 

sangat menentukan keberlangsungan anak itu sendiri juga bagi suatu bangsa. 

Pendidikan karakter pada usia dini dapat mengikuti suatu pola tertentu, yaitu 

suatu perilaku teratur, disiplin dan baku atau sesuai standar (Sudaryanti, 

2012:15). Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong 

perkembangan peserta didik secara optimal sehingga, memberi dasar untuk 

menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warga negara yang beriman, produktif, kreativ, inovatif, dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, 

dan peradaban dunia. Kelompok Bermain Al Irsyad memiliki keunggulan dari 

lembaga-lembaga yang lain, yaitu dengan mengintegrasikan seluruh 
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komponen pendidikan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter anak 

usia dini yaitu dengan melibatkan keluarga dan masyarakat. Keluarga 

dilibatkan pada perencanaan pendidikan karakter melalui kegiatan formal 

seperti rapat dan komunikasi perkembangan anak saat orang tua menjemput 

anak dan mengantarkan anak, sedangkan masyarakat secara langsung tidak 

terlibat tetapi peserta didik Kelompok Bermain Al Irsyad selalu dilibatkan 

dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti zakat fitrah, sedekah, Maulid Nabi, 

Posyandu dan kerja bakti. Hal ini akan meningkatkan aspek sosio-emosional 

peserta didik dan meningkatkan nilai kepedulian terhadap sesama. 

Dari uraian di atas, terkait dengan pendidikan karakter khususnya 

pada anak usia dini yang merupakan usia emas, maka perlu manajemen yang 

dapat mengelola pendidikan karakter itu sendiri sehingga tidak salah arah dan 

dapat tercapainya tujuan pendidikan karakter yang diterapkan pada anak usia 

dini. Maka dari itu, penulis tertarik dan perlu untuk melakukan kajian lebih 

mendalam tentang “Manajemen Pendidikan Karkater Berbasis Kearifan 

Lokal Pada Pendidikan Anak Usia Dini Al Irsyad Cirebon” 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diindentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1.2.1 Kurangnya animo masyarakat atau kesadaran orang tua terhadap 

PAUD. Kesadaran orang tua untuk mengikutsertakan anaknya 

dalam program PAUD juga tampaknya belum tinggi. Mungkin 

orang tua belum cukup memiliki pengetahuan tentang pentingnya 
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PAUD dan masih menganggap bahwa pemberian pendidikan 

kepada anak baru dapat dilakukan ketika anak memasuki usia SD. 

Program PAUD yang telah berjalan pun dirasakan masih belum 

optimal karena belum cukup memberikan stimulasi seperti yang 

dibutuhkan oleh tiap anak. 

1.2.2 Tidak adanya investasi dari pemerintah, karena PAUD lebih 

banyak dikelola oleh swasta yang tentunya membutuhkan biaya 

tinggi. Anak-anak yang memanfaatkan pelayanan PAUD adalah 

anak-anak yang orang tuanya berasal dari kelompok sosio-ekonomi 

menengah ke atas. 

1.2.3 Manajemen PAUD Kota Cirebon belum dapat melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen yang efektif. 

1.2.4 Kurangnya kualitas dan kuantitas para pengajar pendidikan 

karakter anak usia dini. 

1.2.5 Implementasi manajmen PAUD belum berbasis kearifan lokal. 

1.2.6 Beberapa lembaga pendidikan anak usia dini belum mengajarkan 

mengenai kecerdasan intelektual. 

1.2.7 Belum  tercapainya kebutuhan masyarakat akan program 

pendidikan anak usia dini. 

1.3 Cakupan Masalah  

Cakupan ini dibatasi dalam konteks manajmen pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal pada pendidikan usia dini untuk meningkatkan mutu 

pengelolaan PAUD yang efektif sebagai berikut: 
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1.3.1 Penerapan nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal yang  

dikembangkan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Cirebon. 

1.3.2 Manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) pendidikan 

karakter berbasis kerarifan lokal pada pendidikan anak usia dini 

(PAUD) di Cirebon. 

1.3.3 Faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi 

manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan Lokal pada 

pendidikan anak usia dini (PAUD) di Cirebon 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah  di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1.4.1 Bagaimana penerapan nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal yang 

dikembangkan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Cirebon 

1.4.2 Bagaimana manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) 

pendidikan karakter berbasis kerarifan lokal pada pendidikan anak 

usia dini (PAUD) di Cirebon 

1.4.3 Faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi 

manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan Lokal pada 

pendidikan anak usia dini (PAUD) di Cirebon 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan mengembangkan model manajeman   PAUD 

berbasis kearifan lokal bagi guru PAUD Cirebon, sebagai berikut:  
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1.5.1 Menganalisis penerapan nilai-nilai karakter berbasis kearifan lokal 

yang dikembangkan pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di 

Cirebon. 

1.5.2 Menganalisis manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan) pendidikan karakter berbasis kerarifan lokal pada 

pendidikan anak usia dini (PAUD) di Cirebon. 

1.5.3 Menganalisis faktor-faktor penghambat dan pedukung yang 

mempengaruhi manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan 

Lokal pada pendidikan anak usia dini (PAUD) di Cirebon 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan akan menghasilkan sintesis mengenai  

manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada pendidikan usia 

dini, baik manfaat teoritis maupun praktis, yaitu:  

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1.6.1.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan organisasi dan ilmu manajemen, khususnya 

dalam penerapan nilai-nilai karakter bagi anak usia dini 

melalui kegiatan yang terprogram dan pembiasaan. 

1.6.1.2 Dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menyusun dan 

merencanakan manajemen pendidikan karakter berbasis 

kearaifan lokal pada pendidikan usia dini di Cirebon. 

1.6.1.3 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 
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pengetahuan khususnya pada model perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan pendidikan karakter berbasis kearifan local. 

1.6.1.4 Diharapkan di penelitian ini akan dihasilkan sintesis mengenai 

manajemen pendidikan karakter berbasis kearaifan lokal pada 

PAUD Al Irsyad Cirebon. 

1.6.2  Manfaat Praktis  

1.6.2.1 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pihak-pihak terkait yaitu para penentu 

kebijakan dalam merencanakan, melaksanakan, 

menempatkan, dan melakukan pengawasan serta 

mengevaluasi praktek manajemen/pengelolaan lembaga 

PAUD di Cirebon. 

1.6.2.2 Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta masukan 

bagi pengambil kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, untuk mengembangkan keilmuan dalam 

bidang manajemen pendidikan karakter. 

1.6.2.3 Penelitian ini untuk memperoleh wawasan mengenai 

pendidikan karakter dengan pendekatan kearifan lokal pada 

anak usia dini. Dan sebagai masukan untuk bahan 

pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

dalam dunia pendidikan di Cirebon 

1.6.2.4 Menambah dan memberi masukan bagi pengelola PAUD 

dalam mengembangkan dan mengimplementasikan model 
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perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal  

1.6.2.5 Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan dan menggali lebih dalam 

mengenai konsep mutu pendidikan melalui nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan, model perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal yang belum terungkap dalam penelitian ini, 

karena berbagai keterbatasan peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS DAN  

KERANGKA BERPIKIR 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian atau studi terhadap isu-isu pengembangan manajemen 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang berkaitan dengan pendidikan 

anak usia dini, belum banyak dilakukan oleh peneliti, dari jumlah yang sedikit 

tersebut ada beberapa kajian yanga fokus pada dimensi manajemen 

pendidikan karakter anak usia dini berbasis kearifan lokal. Berdasarkan kajian 

perpustakaan ada beberapa penelitian terdahulu yang dipandang memiliki 

relevansi dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:  

Lasaiba, Djamila (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Pola 

Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Usia Dini”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa keberhasilan suatu model pembelajaran 

ditentukan oleh ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya guru, siswa, 

sarana dan prasarana serta lingkungan dan keterlibatan orang tua. Pertama, 

Guru merupakan komponen yang sangat menentukan dalam implementasi 

model pembelajaran karena berhubungan dengan kualitas atau kemampuan 

yang dimiliki oleh guru. Kedua, peserta didik adalah organisme yang unik 

yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan 

anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadiannya, akan tetapi tempo 

dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu 

sama. Ketiga, kelengkapan sarana dan prasarana akan membantu guru dalam 
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penyelenggaraan proses pembebelajaran. Kelengkapan sarana dan prasarana 

untuk menumbuhkan gairah dan motivasi guru mengajar, dan dapat 

memberikan berbagai pilihan pada siswa untuk belajar. Keempat, Lingkungan 

sekitar baik itu lingkungan belajar maupun lingkungan bermain. Kelima, 

Keterlibatan orang tua dibutuhkan untuk turut memperhatikan pertumbuhan 

dan perkembangan anak baik di rumah maupun di sekolah. Keadaan keluarga 

atau rumah tangga ialah keadaan atau aktivitas sehari-hari di dalam keluarga. 

Penelitian yang dilakukan Ahmad Zainuri (2015), dengan judul 

“Pengembangan Model Manajemen Berbasis Karakter (Studi Pengembangan 

Model Manajemen Berbasis Karakter di MTs NU Banat”. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa: (1) Realitas pengembangan model pendidikan karakter 

di MTs NU Banat Kudus dilaksanakan secara integratif dalam setiap 

pembelajaran yang dilakukan melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, (2) kekurangan pengembangan 

model pendidikan karakter di MTs NU Banat Kudus meliputi: minimnya 

alokasi waktu; dan kemampuan siswa yang tidak sama kelebihan meliputi: 

guru sebagai tenaga pendidik yang profesional; tersedianya media 

pembelajaran; tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; dan minat 

belajar siswa yang tinggi, (3) Pengembangan model manajemen berbasis 

karakter peserta didik di MTs NU Banat adalah sebagai berikut : (a) strategi 

inklusif, yakni menginsertkan (memasukkan) pendidikan karakter ke dalam 

semua mata pelajaran/bidang studi) dan dalam proses pembelajaran; (b) 
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strategi budaya sekolah; (c) strategi eksplorasi diri; dan (d) strategi penilaian 

teman sejawat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suyadi (2004), dengan judul “Pola 

Pendidikan Karakter Siswa melalui Pendidikan Islam Terpadu. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pola pendidikan karakter siswa di SDIT 

Lukman al-Hakim yang meliputi: (a) integrative, (b) inkulkasi nilai, (c) 

qudwah hasanah, (d) kooperatif, (e) rawat, resik, rapi, dan sehat, dan (f) 

berorientasi pada mutu. Bagaimana bangunan karakter siswa SDIT Lukman 

Al-Hakim yang unggul secara akademik maupun spiritual yang tertuang 

dalam 10 karakter (muwāshafāt) yang terdiri dari: (1) memiliki aqidah yang 

benar, (2) melakukan ibadah yang benar, (3) memiliki akhlak yang lurus dan 

terpuji, (4) memiliki kemandirian yang baik, (5) memiliki wawasan berpikir 

luas dan daya kritis, (6) memiliki badan yang sehat dan kuat, (7) memiliki 

kesungguhan, (8) hidup teratur, (9) cermat dalam waktu, dan (10) bermanfaat 

bagi orang lain. 

Suparlan, M. Khotibul Umam (2011) melakukan penelitian yang 

berjudul Model Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum. Hasil penelitian 

menemukan bahwa model manajemen karakter berbasis pembelajaran PAI 

dilakukan melalui (1) Perencanaan dengan menentukan tujuan organisasi dan 

memilih cara terbaik untuk meraihnya. (2) Pengorganisasian, adalah proses 

pembentukan organisasi sebagai keseluruhan, (3) Pengerakan dilakukan oleh 

setiap pemimpin/ koordinator dalam struktur organiasi baik tingkat 
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universitas/perguruan tinggi/rektorat, fakultas, dan mahasiswa (berbentuk tim 

ataupun tidak), dan (4). Pengevaluasian dilakukan secara simultan dan terus 

menerus baik dalam tingkat universitas/PT, Fakultas, dan kelas/mahasiswa 

baik evaluasi internal/eksternal. 

Haryono Yoewono (2015), dalam penelitiannya berjudul “Manajemen 

Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Alam Di TK Saymara 

Sukoharjo”. Hasil menelitian menunjukkan bahwa : (1) aktivitas fungsi 

manajemen kurikulum di TK Saymara Sukoharjo yang berbasis alam meliputi 

(a) perencanaan (b) pengorganisasian (c) pelaksanaan (d) evaluasi. Dalam 

setiap aktivitas fungsi manajemen kurikulum pendidikan berbasis alam berisi 

pengembangan indikator cinta alam yang merupakan indikator khas sekolah 

alam, dan (2) perbedaan manajemen kurikulum TK Saymara Sukoharjo 

dengan manajemen kurikulum TK Konvensional tercermin dalam komponen 

kurikulum meliputi (a) tujuan pembelajaran (b) bahan ajar (c) metode 

pembelajaran (d) evaluasi (e) setting lingkungan. Komponen‐komponen 

kurikulum sekolah alam mendekatkan peserta didik pada alam dengan 

menjadikan alam sebagai lingkungan belajar dalam kegiatan pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan Akhmad Gafuri (2016), dengan judul 

“Pengembangan Model Manajemen Pendidikan Karakter dengan Teknik 

Pendapingan Guru pada Sekolah Dasar”. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) hasil validasi ahli model menyatakan tingkat kegunaan model 

“Sangat Tinggi” dan tingkat kemudahan penggunaan, kelengkapan, serta 

keterbacaan model adalah “Tinggi”; (2) Hasil uji coba lapangan menunjukkan 
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tingkat kegunaan, kemudahan penggunaan, kelengkapan, dan keterbacaan 

model adalah “Sangat Tinggi”; (3) Tingkat pengetahuan, pemahaman, dan 

kebutuhan guru terhadap pembinaan pengembangan karakter peserta didik 

masuk kategori “Sangat Tinggi”; (4) Karakter peserta didik setelah dilakukan 

pendampingan masuk kategori “Membudaya”.  

Ahmad Sulham (2015), melakukan penelitian yang berjudul 

“Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Mewujudkan Mutu Lulusan (Studi 

Multikasus di MA Dakwah Islamiyah Putri Kediri Lombok Barat dan SMA 

Negeri 2 Mataram)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) konsep 

mutu pendidikan yang berkarakter adalah: (a) mutu pendidikan berkarakter 

akademik excellent dan religious awareness, (b) nilai-nilai akademik 

excellent, nilai: kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikatif, kontrol 

diri, dan nilai-nilai religius awareness, nilai: religius, keikhlasan, 

keteladanan, mencintai kebaikan, (c) menggunakan prinsip keterpaduan 

moral knowing, moral feeling dan moral action melalui pendekatan 

keteladanan dan pendekatan sistem; (2) model perencanaan pendidikan 

karakter dilandasi model yang sistemik-integratif. Model pelaksanaannya 

menggunakan habitualisasi (pembiasaan), personifikasi, model keteladanan 

perilaku seseorang (role model), pengintegrasian kegiatan dan program 

ekstrakurikuler, intra dan ko-kurikuler dan pembentukan lingkungan (bi‟ah) 

yang kondusif. Model pengawasan menggunakan manajemen control internal 

melalui tata tertib dan buku attitude, dan eksternal melalui home visit; (3) 

Implikasinya bagi kebijakan sekolah/madrasah berupa kurikulum berbasis 
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karakter, perangkat peraturan proses pembiasaan dan target yang dicapai; 

sistem manajemen pendidikan karakter yang sistemik-integratif; mutu lulusan 

yang berkarakter akademik excellent dan religius awareness: memiliki 

kesadaran mewujudkan nilai-nilai karakter mutu: beriman dan taqwa, 

mencintai ilmu pengetahuan, beramal shaleh, percaya diri, berbudi pekerti 

yang luhur, dan berkontribusi bagi masyarakat, sesuai harapan, kepuasan, 

kebanggaan dan kepercayaan masyarakat. 

Imam Sujarwo (2012) dalam penelitiannya mengangkat judul 

“Manajemen Asrama Sekolah Berbasis Karakter (Studi kasus di MA Nurul 

Jadid Paiton Probolinggo),” Penelitian ini memfokuskan pada manajemen 

asrama berbasis pendidikan karakter pada aspek pengorganisasian asrama, 

pengelolaan asrama dan pengawasan asrama yang berbasis pendidikan 

karakter. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi 

multikasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: 

(1) penyusunan program kerja asrama sekolah dilakukan dengan melakukan 

penataan, yaitu: perumusan visi misi, menetapkan tujuan dan sasaran, 

melakukan analisis strategis dan target, (2) pengorganisasian dalam 

pengelolaan asrama sekolah meliputi langkah-langkah departementalisasi, 

pembagian kerja, dan pembagian santri. Ruang lingkup pengorganisasian 

santri meliputi pengelompokan santri dan penempatan santri pada unit-unit 

kamar, (3) peningkatan kinerja asrama sekolah dilakukan dengan pemberian 

motivasi, melakukan komunikasi baik formal maupun non formal, 
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kepemimpinan kolektif, (4) pengawasan dilakukan dengan penempatan 

standar akademik dan non akademik, pemantauan dan penilaian santri. 

Masita (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pendidikan 

Karakter Berbasis Budaya Lokal pada Masyarakat Muslim. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: nilai-nilai budaya lokal yang menjadi basis pendidikan 

karakter di MTsN I Kota Bima adalah berawal dari sopan santun masyarakat 

Donggo, masyarakat Donggo tidak punya etika yang berbelit-belit, intinya 

jika tidak menyinggung orang lain, itu sudah dianggap sopan. Sopan santun 

tersebut ada juga kata-kata pesan atau petuah dari orang tua kepada anak-

anaknya di rumah ketika anaknya hendak pergi ke sekolah. Adapun kata-kata 

pesan atau petuah seperti: hormat ndei dou ma tua lao guru (hormat kepada 

orang tua dan guru), aina sombo anae (jangan sombong anakku), marumpa si 

doumatua waapu salam (kalau ketemu orang yang lebih tua dan orang tua 

bawakan salam), ma mpaa lao rewomu aina pili-pili lengamu anae (kalau di 

dalam pergaulan jangan pilih-pilih temanmu anakku), dan maja labo dahu 

(malu dan takut, yakni malu pada hukum Allah, malu pada manusia, malu 

pada lingkungan). Adapun peran orang tua yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan karakter yaitu: 1) menguatkan, 2) ikut bekerja sama 

melalui kegiatan pembinaan sosialisasi pendidikan berbasis Tauhid, 3) 

menguatkan pelaksanaan pendidikan karakter di rumah. 

Atik Wartini (2015) melakukan penelitian dengan judul “Manajemen 

Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis IQ, SQ dan EQ.” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada tiga bagian otak yang menjadi patokan utama dalam 
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pendidikan dan tiga gaya belajar yang dapat dikenali: visual, auditori, dan 

kinestetik. Tiga bagian ini memiliki peran besar bagi pencapaian 

perkembangan yang berhubungan dengan cara kerja otak. Otak rasional atau 

IQ berkaitan dengan permainan. Ada empat fakta yang mendasari sebuah 

desain permainan dapat menstimulasi perkembangan otak anak, yakni: 

pikiran yang mencerap; periode kritis (masa peka/jendela kesempatan); anak 

adalah makhluk pembelajar; dan anak belajar dengan bermain. Kerja otak 

emosional atau EQ dapat distimulasi dengan bernyanyi (musik dan seni). 

Bunyi, termasuk musik, ditransmisikan menuju telinga dalam dan diatur 

berdasarkan frekuensi-frekuensi gelombang otak sehingga sel otak menjadi 

sensitif  terhadap bunyi-bunyi penting dan membuatnya saling berkoneksi. 

Semakin banyak sel-sel saraf yang berkoneksi, maka semakin cerdas otak 

anak dibuatnya 

Muklasin (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen 

Pendidikan Karakter Santri (Studi Kualitatif di Pondok Pesantren Bahrul 

Ulum Margodadi Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan karakter santri 

dilakukan oleh kiai, ustad, dan pengurus terkait penentuan kebutuhan, alasan 

program, subjek dan objek, waktu, tempat, dan cara realisasi program. 

Pengorganisasian pendidikan karakter santri mencakup pengelolaan 

ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pengelolaan tugas dan tanggung 

jawab aktor. Pengkoordinasian pendidikan karakter santri dilakukan dengan 

cara musyawarah bersama aktor terkait. Pelaksanaan pendidikan karakter 
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santri dilakukan dengan menggunakan metode kasbi, tazkiyyah, teladan, 

motivasi, peraturan, dan pembiasaan. Penilaian pendidikan karakter santri 

menggunakan penilaian raport, haliyah, serta penilaian masyarakat termasuk 

alumni Pondok Pesantren. 

Baptiste, (2015)  “The manajemen effect of chidrent who are homoles 

are population”. menjelaskan hal pokok yang membedakan manajemen 

pendidikan anak usia dini  dengan manajemen lembaga atau organisasi 

lainnya adalah bahwa proses manajemen pada satuan pendidikan merupakan 

bagian dari proses pendidikan itu sendiri bukan sebagai proses pendukung 

untuk terjadinya layanan pokok pendidikan”. Jadi jelas ada perbedaan antara 

manajemen bisnis dengan manajemen pendidikan terletak pada pendekan 

pengelolaan. 

Slaely (2012) penelitian “Human ektivity system teoritcal Cross 

childrent eduction education technology society” mencoba memetakan 

beberapa perbedaan yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif  terhadap 

seluruh aktifitas anak usia dini. Kaitannya dengan penelitian ini adalah solusi 

dalam mengatasi konflik pendidikan usia dini. 

Vandeyars (2013) penelitian “to jogged fat to education childrent  

exsperences and south local wisdem Aprika S. tentang pengembangan model 

pembimbingan anak usia dini berbasis kearifan local sebagai landasan untuk  

meningkatkan  apresiasi positifperbedaan kultur yang memberikan rasa aman 

dan nyaman. 
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Hawkins (2011) dalam ”Humen Nature and the Scopy of education 

Cildrent local wisdom  filoshopycal  federation.” Menerapkan pendidikan 

anak berbasis kearifan local yang tidak terpengaruh dengan bentuk aktivitas 

luar yanga bersifat individual, kelompok, dan golongan. 

Lukman Abu, Mahani Mokhtar, Zainudin Hassan & Siti Zakiah 

Darmanita Suhan. (2015). How to Develop Character of Madrassa Students 

in Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru madrasah belum 

berhasil mempraktekkan konsep karakter mengajar. Baik secara konseptual 

maupun kontekstual. Kegagalan guru konseptual yang disebabkan tidak 

menanamkan nilai karakter diekstraksi dari perilaku kebajikan siswa. 

Sedangkan kegagalan yang kontekstual ini menyebabkan guru gagal dalam 

usaha mengembangkan nilai karakter, seperti hubungan sosial, kejujuran, dan 

disiplin. Selain itu, para guru tidak berhasil berpraktik sopan dan tidak 

berdaya untuk menahan siswa bertingkah laku berbohong. 

Abna Hidayati, M. Zaim, Kasman Rukun, Darmansyah. (2014). The 

Develovment of Chracter Education Curriculum For Elementary Student in 

West Sumatera. Hasil penelitian yang diperoleh dengan penerapan pendidikan 

karakter Kondisi menunjukkan bahwa program pendidikan karakter berada 

pada kategori baik. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kurikulum 

pendidikan karakter sudah sangat praktis. 

Diana Vidya Fakhriyani (2017), dalam penelitiannya berjudul 

“Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Sebagai Salah satu Jawaban Dalam 

Mempersiapkan Generasi Muda untuk Menggapai Bonus Demografi.” 
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Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) merupakan pondasi bagi kehidupan 

seseorang selanjutnya dan memegang peranan penting dalam pencapaian 

puncak bonus demografi. Pembentukan karakter akan menjadi modal utama 

bagi kualitas sumber daya manusia pada bonus demografi. Pembentukan 

karakter sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena merupakan suatu 

habit (kebiasaan) yang harus terus menerus dipraktikkan serta memerlukan 

keterlibatan berbagai pihak (stakeholder). 

Adelia Hardini (2016), dalam penelitiannya dengan judul 

Implementasi Pendidikan Karakter Anak Usia Dini (Studi kasus di Kelompok 

Bermain Pelangi Bangsa Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan 

implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan terprogram dan kegiatan 

pembiasaan. Nilai-nilai yang diajarkan meliputi nilai agama dan moral, 

kesehatan, kejujuran, kedisiplinan, bahasa, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan cinta tanah air. Faktor pendukungnya antara lain: sarana prasarana, 

pembiayaan, kurikulum, media, metode, strategi dan materi, dan dukungan 

dari orang tua dan masyarakat. Pendidikan karakter sebaiknya diterapkan 

sejak dini karena pada usia dini menentukan kemampuan anak dalam 

mengembangkan potensinya. 

Nia Nuraida (2016), dalam penelitiannya dengan judul 

“Pengembangan Nilai-nilai Karakter Melalui Pendidikan Pencak Silat untuk 

Anak Usia Dini (Studi Kasus di Paguron Pencak Silat Galura Panglipur 

Bandung). Hasil penelitian menunjukan: (1) Perencanaan program pendidikan 

pencak silat ditujukan untuk mengembangkan lima nilai karakter, (2) 
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Implementasi pendidikan pencak silat mencakup pemberian empat jurus 

ibingan yakni jurus ibingan tepak tilu, jurus pareredan, jurus padungdung dan 

jurus ibingan tepak dua, (3) Penilaian pencak silat yang mengandung tiga 

unsur yakni “wiraga, wirahma dan wirasa”, (4) Profil nilai karakter yang 

dikembangkan di Paguron Galura Panglipur yakni “taqwa, tangguh, 

trengginas, tanggap dan tanggon”, dan (5) Kendala yang dihadapi oleh pelatih 

yakni media pembelajaran dan konsentrasi anak usia dini dalam pencak silat 

yang sering terganggu.  

Lia Rica P. dan Dian Eka Priyantoro (2017). Manajemen Pendidikan 

Karakter Anak usia Dini (AUD). Menanamkan pendidikan karakter sejak usia 

dini merupakan masa yang paling tepat untuk melakukan pembiasaan dalam 

pembentukan karakter seseorang karena masa ini merupakan masa belajar 

yang paling pontensial. Untuk mencapai nilai karakter bangsa dan pendidikan 

budaya yang meliputi : Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, 

Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, Cinta 

tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta damai, Gemar 

membaca, Peduli lingkungan, Peduli sosial dan Tanggung jawab”. 

Yoyon Suryono dan Puji Yanti Fauziah (2015), dengan judul 

penelitian Model Pendidikan Karakter Bagi Anak Melalui Sekolah Ibu 

Nonformal Di Pedesaan. Hasil penelitian tersebut kemudian dikembangkan 

dalam satu model konseptual-teoritik pendidikan karakter bagi anak sejak dini 

melalui “Sekolah Ibu” PAUD nonformal di pedesaan dengan dilengkapi 

materi modul pembelajaran pendidikan karakter bagi anak sejak dini. 
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Dindin Jamaluddin (2013), Character Education in Islamic 

Perspective Dindin Jamaludin, menjelaskan karakter pendidikan dalam 

perspektif Islam sebagai kehidupan manusia yang fundamental. Analisis dan 

diskusi menunjukkan bahwa pendidikan karakter sangat penting untuk 

kurikulum pendidikan nasional yang diimplementasi. 

Abir Tannir dan Anies Al-Hroub (2013) Effects of Character 

Education on The Self-Esteem of Intellectuality Able and less Able elementary 

students in Kuwait. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa siswa berprestasi 

intelektual yang menerima pendidikan karakter menunjukkan peringkat self-

esteem yang lebih tinggi daripada yang kurang mampu secara intelektual. 

Program pendidikan karakter telah memberi manfaat secara intelektual lebih 

daripada siswa yang kurang cakap secara intelektual. 

Dari uraian tersebut di atas, peneliti belum menemukan adanya 

penelitian studi kasus yang secara khusus berkaitan dengan studi manajemen 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Namun demikian, dari beberapa 

penelitian terdahulu terlihat ada persamaan dan perbedaan terhadap fokus 

permasalahan yang diteliti oleh masing-masing peneliti. Sedangkan dalam 

penelitian ini peneliti terfokus pada Manajemen Pendidikan Karakter 

Berbasis Kearifan Lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini Di Cirebon.  

2.2 Kerangka Teoritis  

2.2.1 Manajemen Pendidikan Karakter 
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Manajemen pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan 

pendidikan. Secara bahasa (etimologi) manajemen berasal dari kata kerja “to 

manage” yang berarti mengatur (Hasibuan, 2007:1). 

Adapun menurut istilah terminologi terdapat banyak pendapat 

mengenai pengertian manajemen salah satunya menurut Terry manajemen 

adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta 

mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. 

(Syaiful, 2013:16). Menurut Sisk mendefinisikan Management is the 

coordination of all resources throughthe processes of planning, organizing, 

directing and controlling in order to attain sted objectivies. Artinya 

manajemen adalah pengkoordinasian untuk semua sumber-sumber melalui 

proses-proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengawasan di dalam ketertiban untuk tujuan (Sisk, 1999:6). 

Selanjutnya, mengenai pembelajaran berasal dari kata “instruction” 

yang berarti “pengajaran”. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses 

interaksi antara anak dengan anak, anak dengan sumber belajar, dan anak 

dengan pendidik (Mansur, 2009:163). 

Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari 

tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai 

sasaransasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya 

lainnya sebagaimana yang didefinisikan Terry, George R. management is a 
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typical process that consists of the actions of planning, organizing and 

controlling mobilization undertaken to determine and achieve the goals that 

have been determined other resource utilization (Terry, 2008:1). Sedangkan 

menurut Kontz, Harold dan Cyril O’Donnel memberikan batasan bahwa 

management is an attempt to achieve a certain goal through the activities of 

others through planning, organizing, placement, mobilization and control 

(manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan 

orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan 

dan pengendalian) (Kontz, Harold dan O’Donnel, 1997:3). 

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

pendidikan. Pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dari beberapa 

pengertian diatas dapat dikatakan bahwa manajemen pembelajaran 

merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai t ujuan pembelajaran 

secara efektif dan efesien.  

Manajemen pada dasarnya merupakan suatu proses penggunaan 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. 

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut sekolah/madrasah sangat penting 

memahami kegunaan manajemen secara baik, agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, lembaga pendidikan 

perlu dikelola secara profesional agar tujuan pendidikan tercapai. Manajemen 

pendidikan adalah proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan 
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dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan 

secara efektif (Zazin, 2011:46). Sedangkan menurut Husaini, manajemen 

pendidikan adalah seni atau ilmu mengelola sumber daya pendidikan untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara (Husaini, 2008:9). 

Dari defnisi di atas sangat jelas bahwa administrasi pendidikan dan 

manajemen pendidikan yang diterapkan bidang studi. manajemen pendidikan 

adalah bidang terapan dari manajemen. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa manajemen pendidikan mengacu pada penerapan teori dan praktek 

manajemen untuk bidang pendidikan atau lembaga pendidikan. Konsep yang 

sama berlaku untuk administrasi pendidikan. 

Menurut Hamalik (2008:2-5) menekankan adanya ciri-ciri atau 

pengertian yang terkandung dalam definisi Manajemen pendidikan sebagai 

berikut: 

1. Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan 

dari oleh dan bagi manusia. 

2. Rangkaian kegiatan itu merupakan suatu proses pengelolaan dari suatu 

rangkaian kepada pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik yang 

berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar besarnya; tujuan kegiatan pendidikan ini tidak terlepas dari tujuan 

pendidikan secara umum dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

oleh suatu bangsa. 

3. Proses pengelolaan itu dilakukan bersama oleh sekelompok manusia yang 

tergabung dalam suatu organisasi sehingga kegiatannya harus dijaga agar 

tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur 

manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan itu. 
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4. Proses itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, yang dalam hal ini meliputi tujuan yang bersifat 

umum (skala tujuan umum) dan yang diemban oleh tiap-liap organisasi 

pendidikan (skala tujuan khusus). 

5. Proses pengelolaan ini dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. 

Terdapat 4 ruang lingkup manajemen pendidikan yakni : 

1) Ruang lingkup menurut wilayah kerja meliputi : 

a. Manajemen Pendidikan Seluruh Negara yaitu manajemen pendidikan 

untuk urusan nasional 

b. Manajemen Pendidikan satu propinsi, yaitu manajemen pendidikan 

yang meliputi kerja satu provinsi 

c. Manajemen Pendidikan satu Kabupaten/Kota, yaitu manajemen 

pendidikan yang meliputi wilayah kerja satu Kabupaten / Kota, 

d. Manajemen Pendidikan Satu Unit Kerja. Pengertian dalam 

manajemen unit ini lebih dititik beratkan pada satu unit kerja yang 

langsung menangani pekerjaan mendidik misalnya ; sekolah, pusat 

latihan, pusat pendidikan, dan kursus-kursus. Dengan demikian maka 

ciri dari unit ini adalah adanya : 1) pemberi pelajaran, 2) bahan yang 

diajarkan. 3) penerima pelajaran, ditambah semua sarana 

penunjangnya. 

e. Manajemen kelas. Dalam penelitian ini ruang lingkup manajemen 

pendidikan yang dikaji adalah manajemen pendidikan satu unit kerja 

yaitu sekolah 

2. Ruang lingkup Menurut Obyek Garapan 

Ditinjau dark obyek garapan manajemen pendidikan, ada 8 obyek 

garapan: 

a. Manajemen siswa  

b. Manajemen personal sekolah (baik tenaga kependidikan maupun 

tenaga manajemen)  

c. Manajemen kurikulum  

d. Manajemen sarana atau material  

e. Manajemen tatalaksana pendidikan atau ketatausahaan sekolah  

f. Manajemen pembiayaan atau manajemen anggaran  

g. Manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi pendidikan  

h. Manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan 

Tidak semua obyek garapan di atas dikaji, hanya manajemen 

siswa, manajemen personil sekolah, manajemen kurikulum serta 

manajemen hubungan masyarakat atau komunikasi pendidikan. 
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2.2.2 Fungsi Manajemen Pendidikan Karakter 

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada 

dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh 

manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mecapai tujuan. Fungsi 

manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis 

bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima 

fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, 

mengkoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut 

telah diringkas menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian. 

Menurut Terry, terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam dunia 

manajemen dikenal sebagai POAC; Yaitu: planning (Perencanaan), 

organizing (Pengorganisasian), actuating (penggerakan/pengarahan) dan 

controlling (pengendalian) (Terry, 2008:23). 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan merupakan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  

pemilihan  alternatif-alternatif, kebijaksanaan-kebijaksanaan,  prosedur,  

dan  program-program  sebagai  bentuk  usaha  untuk mencapai tujuan 

yang ingin dicapai. Ada empat tingkat kemampuan dasar dalam kegiatan 

perencanaan: 

a. Insight:  kemampuan  untuk  menghimpun  fakta  dengan  jalan  

mengadakan  penyelidikan terhadap hal-hal yang berhubungan 

dengan masalah yang direncanakan. 
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b. Forsight: kemampuan untuk memproyeksikan atau menggambarkan 

jalan atau cara-cara yang  akan  ditempuh,  memperkirakan  keadaan-

keadaan  yang  mungkin  timbul  sebagai akibat dari kegiatan yang 

dilakukan. 

c. Studi eksploratif: kemampuan untuk melihat segala sesuau secara 

keseluruhan, sehingga diperoleh gambaran secara integral dari 

kondisi yang ada 

d. Doorsight:  kemampuan  untuk  mengetahui  segala  cara  yang  dapat  

menyamarkan pandangan, sehingga memungkinkan untuk dapat 

mengambil keputusan. 

Perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam 

pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada 

waktu yang akan datang (Mulyasa, 2001:20). Perencanaan berarti 

tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan 

diikuti. Definisi perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas 

tentang apa yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam 

rangka mencapai tujuan. 

Baharuddin dan Makin (2010:99) mengatakan bahwa 

perencanaan merupakan aktivitas pengambilan keputusan mengenai 

sasaran (objectives) apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan 

diambil dalam rangka pencapaian tujuan atau sasaran dan siapa yang 

akan melaksanakan tugas-tugasnya. 



 

 

48 

48 

Sumber-sumber perencanaan antara lain: (1) kebijaksanaan pucuk 

pimpinan/kepala sekolah/madrasah, (2) hasil pengawasan, (3) kebutuhan 

masa depan, (4) penemuan-penemuan masalah baru, (5) prakarsa dari 

dalam institusi/lembaga, (6) prakarsa dari luar. 

Menurut Hamalik (2008:81), untuk kategori perencanaan, sebagai 

berikut: (1) perencanaan fisik yang berhubungan dengan sifat-sifat serta 

peraturan material gedung dan alat, (2) perencanaan fungsional yang 

berhubungan dengan fungsi-fungsi atau tugas-tugas tertentu, (3) 

perencanaan secara luas yang mencakup kegiatan-kegiatan keseluruhan 

lembaga, (4) penyusunan strategi, kebijaksanaan dan program, (5) 

perencanaan yang dikombinasikan yang meliputi unsur-unsur 

perencanaan di atas yang digabungkan dan dikombinasikan untuk 

menjadi pola yang lengkap. Perencanaan mencakup berbagai kegiatan 

menentukan kebutuhan, penentuan strategi pencapaian tujuan, 

menentukan isi program pendidikan dan lain-lain. 

Dalam perencanaan pendidikan, kepala sekolah/madrasah 

menyiapkan guru agar lebih siap melaksanakan kegiatan penerapan 

pendidikan di sekolah/madrasah. Oleh karena itu, setiap guru harus 

memiliki perencanaan yang matang, baik perencanaan yang tertulis 

maupun tidak tertulis. Penerapan pendidikan tanpa perencanaan yang 

matang adalah perencanaan kegagalan dalam pendidikan. 

Dalam konteks pembelajaran perencanaan dapat diartikan sebagai 

proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media pembelajaran, 
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penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran, serta penilaian dalam 

suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa tertentu untuk 

mencapai tujuan yang ditentukan (Majid dan Andayani, 2011:17). 

Peraturan Pemerintah RI Nomor. 19 th. 2005 tentang standar 

nasional pendidikan pasal 20 menjelaskan bahwa; ”Perencanaan proses 

pembelajaran memiliki silabus, perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”. 

Pengajaran harus direncanakan untuk mempermudah proses 

belajar mengajar agar lebih bermakna. Sebagai perencana, guru 

hendaknya dapat mendiagnosa kebutuhan para siswa sebagai subyek 

belajar, merumuskan tujuan kegiatan proses pembelajaran dan 

menetapkan strategi pengajaran yang ditempuh untuk merealisasikan 

tujuan yang telah dirumuskan. (Majid dan Andayani, 2011:104). 

Perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus, perencanaan, 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar (Hasibuan, 2007:1). Agar dalam pelaksanaan 

pembelajaran berjalan dengan baik untuk itu guru perlu menyusun 

komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain: 

a. Menentukan Alokasi Waktu dan Minggu efektif 

Menentukan alokasi waktu pada dasarnya adalah menetukan minggu 

efektif dalam setiap semester pada satu tahun ajaran. Rencana 
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alokasi waktu berfungsi untuk mengetahui berapa jam waktu efektif 

yang tersedia untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran dalam 

satu tahun ajaran. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan 

standar kompetensi dan kompetensi dasar minimal yang harus 

dicapai sesuai dengan rumusan standard isi yang ditetapkan 

(Mulyasa, 2007:49). 

b. Menyusun Program Tahunan (Prota) 

Program tahunan (Prota) merupakan rencana program umum setiap 

mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru 

mata pelajaran yang bersangkutan, yakni dengan menetapkan alokasi 

dalam waktu satu tahun ajaran untuk mencapai tujuan (standar 

kompetensi dan kompetensi dasar) yang telah ditetapkan. Program 

ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun 

ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-

program berikutnya (Mulyasa E., 2013:251). 

c. Menyusun Program Semesteran 

Program semester (Promes) merupakan penjabaran dari program 

tahunan. Jika Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah 

jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam 

program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau 

kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan 

(Mulyasa, 2007:53). 

d. Menyusun Silabus Pembelajaran 
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Silabus adalah bentuk pengembangan dan penjabaran kurikulum 

menjadi rencana pembelajaran atau susunan materi pembelajaran 

yang teratur pada mata pelajaran tertentu pada kelas tertentu. 

Komponen dalam menyusun silabus memuat antara lain identitas 

mata pelajaran atau tema pelajaran, standard kompetensi (SK), 

kompetensi dasar (KD), materi pelajaran, kegiatan pembelajaran, 

indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar (Muhaimin, 2012). 

e. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun untuk setiap 

Kompetensi dasar (KD) yang dapat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan atau lebih. Komponen-komponen dalam menyusun RPP 

meliputi: a) Identitas Mata Pelajaran; b) Standar Kompetensi; c) 

Kompetensi Dasar; d) Indikator Tujuan Pembelajaran; e) Materi 

Ajar; f) Metode Pembelajaran; g) Langkah-langkah Pembelajaran; h) 

Sarana dan Sumber Belajar; i) Penilaian dan Tindak Lanjut (Mulyasa 

E., 2013:257). Melalui perencanaan pembelajaran yang baik, guru 

dapat mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam 

belajar. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengoganisasian merupakan suatu tindakan atau kegiatan 

menggabungkan seluruh potensi yang ada dari seluruh bagian dalam 

suatu kelompok orang atau badan atau organisasi untuk bekerja secara 
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bersamasama  guna  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan  bersama,  

baik  untuk  tujuan  pribadi  atau tujuan kelompok dan organisasi. 

Dalam pengorganisasian dikenal istilah KISS (koordinasi, 

integrasi, implifikasi, dan sinkronisasi) dalam rangka menciptakan 

keharmonisan dalam kegiatan organisasi. 

Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses pengelompokan 

orang-orang, alat-alat tugas, tanggungjawab dan wewenang sedemikian 

rupa, sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

satu-kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Sarwoto, 1998:77). 

Menurut Hamalik (2008:81), Pengorganisasian, meliputi 

pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, distribusi tugas dan 

tanggung jawab dalam pengelolaan secara integral. Penempatan fungsi 

pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal logis, karena 

tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan 

pelaksanaannya. 

Sedangkan pengorganisasian merupakan proses penentuan, 

pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang pada 

kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi 

lingkungan (keperluan kerja) dan penunjukan hubungan wewenang yang 

didelegasikan terhadap setiap orang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 
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Menurut Marno dan Tryo (2008:16), dalam unsur-unsur 

organisasi di antaranya: manusia, sasaran, tempat kedudukan, pekerjaan 

dan wewenang, teknologi, lingkungan. Prinsip-prinsip pengorganisasian 

adalah kebenaran-kebenaran yang menjadi pegangan atau pedoman 

dalam melakukan tindakan pengorganisasian. Pada proses 

pengorganisasian, meliputi: sasaran, penentuan kegiatan-kegiatan, 

pengelompokan kegiatan-kegiatan, pendelegasian wewenang, rentang 

kendali, perincian peranan perorangan, tipe organisasi dan bagan 

organisasi. 

3. Pelaksanaan atau penerapan (Actuating) 

Pelaksanaan atau penerapan merupakan implementasi dari  

perencanaan  dan  pengorganisasian,  dimana  seluruh  komponen yang 

berada dalam satu sistem dan satu organisasi tersebut bekerja secara 

bersama-sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat 

mewujudkan tujuan. 

Pelaksanaan merangsang guru dan personal sekolah lainnya 

melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan yang baik untuk 

mencapai tujuan dengan penuh semangat (Syaiful, 2013:60). Pelaksanaan 

bukan hanya tugas kepala sekolah, melainkan segenap guru dan personil 

yang lainnya.  

Fungsi pelaksanaan menurut Koontz dan O’Donnel adalah 

hubungan erat antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan dari 

adanya pengaturan terhadap bawahan untuk dapat dimengerti dan 
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pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

organisasi yang nyata. Dalam hal ini yang termasuk di antaranya: 

motivasi, kepemimpinan dan komunikasi Marno dan Tryo (2008:16). 

Manajemen mempunyai fungsi pelaksanaan, adanya pelaksanaan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, guru, memungkinkan organisasi berjalan 

dan perencanaan dilaksanakan (Soebagio, 2001:31). Dengan demikian, 

pelaksanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, penting dalam 

manajemen. Kepala sekolah/madrasah, guru, sebagai manajer yang 

mampu menggerakkan bawahannya dalam pelaksanaan yang sudah pasti 

mempunyai kiat-kiat tertentu, seperti memberi motivasi, usaha untuk 

membangkitkan semangat kerja bawahannya. 

Manajerial yang dibingkai dengan usaha membangkitkan 

semangat kerja bawahan akan mampu memberikan energi motivasi 

kepada bawahan secara alamiah religius; dikatakan sebagai alamiah 

religious karena pada dasarnya manusia mempunyai sifat tersebut, 

meskipun tidak dalam tataran sempurna, karena manusia tidak akan 

pernah luput dari kesalahan, tetapi paling tidak dalam kontek manajerial, 

manusia dapat mencontoh bagaimana memberi motivasi kepada 

bawahan-bawahannya dalam pelaksanaan mencapai tujuan. 

Menurut Baharuddin dan Makin (2010:106), karena unsur 

manusia yang dominan ini, maka seorang kepala sekolah/madrasah 

dalam melaksanakan tugasnya, harus memperhatikan tiga hal, yaitu: (1) 

memperhatikan elemen-elemen manusia dalam semua tindakan-tindakan 
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manajerial serta masalah-masalah; (2) mencari keterangan tentang 

kebutuhan apa yang dirasakan oleh setiap warga sekolah/madrasah dan 

berusaha memenuhi kebutuhan ini; (3) memperhatikan kebutuhan dan 

kepentingan kelompok yang ikut serta dan terlibat. Dalam fungsi 

pelaksanaan, kepala sekolah/madrasah lebih menekankan pada upaya 

memotivasi dan mengarahkan para personil agar dapat melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan baik. 

Pada tahap ini, pendidikan karakter dilaksanakan melalui 

pengembangan dan pengalaman belajar dan pembelajaran yang bermuara 

pada pembentukan nilai karakter dalam diri peserta didik. Proses ini 

dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan 

sebagaimana yang digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan 

pendidikan nasional. 

Dalam konteks pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran 

merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang 

merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi pelaksanaan pengajaran 

adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan 

pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. 

Dalam pelaksanaan ini memuat kegiatan pengelolaan dan 

kepemimpinan serta pembelajaran yang dilakukan guru di kelas dan 

pengelolaan peserta didik. Selain itu juga memuat kegiatan pengor-

ganisasian yang dilakukan oleh kepala sekolah seperti pembagian 
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pekerjaan ke dalam berbagai tugas khusus yang harus dilakukan guru, 

juga menyangkut fungsi-fungsi manajemen lainnya. 

Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan pembelajaran mencakup 

dua hal yaitu, pengelolaan kelas dan peserta didik serta pengelolaan guru. 

Dua jenis pengelolaan tersebut secara rinci akan diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Pengelolaan kelas dan peserta didik 

Pengelolaan kelas adalah satu upaya memperdayakan potensi kelas 

yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi 

edukatif mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah, Saiful dan 

Aswan, 2002:173). Berkenaan dengan pengelolaan kelas sedikitnya 

terdapat tujuh hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, 

pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, yaitu ruang 

belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, 

penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan 

dipelajari (pembentukan dan pengembangan kompetensi) dan bina 

suasana dalam pembelajaran. 

b. Pengelolaan Guru 

Pelaksanaan sebagai fungsi manajemen diterapkan oleh kepala 

sekolah bersama guru dalam pembelajaran agar siswa melakukan 

aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

direncanakan. Sehubungan dengan itu, peran kepala sekolah 
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memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam 

mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas. 

Guru adalah orang yang bertugas membantu murid untuk 

mendapatkan pengetahuan sehingga ia dapat mengembangkan 

potensi yang dimilikinya. Guru sebagai salah satu komponen dalam 

kegiatan belajar mengajar (KBM), memiliki posisi sangat 

menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi utama guru 

ialah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran. Guru harus dapat menempatkan diri dan menciptakan 

suasana kondusif, yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan 

perkembangan jiwa anak. 

Dalam rangka mendorong peningkatan profesionalitas guru, secara 

tersirat Undang;-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003 pasal 35 ayat 1 mencantumkan standar nasional pendidikan 

meliputi: isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, 

sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. 

Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan 

kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan terwujud 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dari perbuatan secara 

profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. 

Penerapan pendidikan di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui 

empat alternatif strategi secara terpadu. Pertama, mengintegrasikan 

konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan kedalam seluruh 
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mata pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter 

kedalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Ketiga, mengintegrasikan 

pendidikan karakter kedalam kegiatan yang diprogramkan atau 

direncanakan. Keempat, membangun komunikasi kerjasama antar 

sekolah dengan orang tua peserta didik (Wiyani, 2012:57). 

a. Mengintegrasikan keseluruhan pelajaran 

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter 

bangsa diintegrasikan kedalam setiap pokok bahasan dari setiap 

mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus 

dan RPP. 

b. Mengintegrasikan kedalam kegiatan sehari-hari 

1) Menerapkan keteladanan 

Pembiasaan keteladanan adalah kegiatan dalam bentuk 

perilaku sehari-hari yang tidak diprogramkan karena 

dilakukan tanpa mengenal batasan ruang dan waktu. 

Keteladanan ini merupakan perilaku sikap guru, tenaga 

pendidikan dan peserta didik dalam memberikan contoh 

melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga dapat menjadi 

tauladan bagi peserta didik lain. 

2) Pembiasaan rutin 

Pembiasaan rutin merupakan salah satu kegiatan pendidikan 

karakter yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari di 

sekolah, seperti upacara bendera, senam, do’a bersama, 
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ketertiban, pemeliharaan kebersihan (Jum’at bersih) (Wiyani, 

2012:140). Pembiasaan ini akan efektif dalam pembentukan 

karakter peserta didik secara berkelanjutan dengan 

pembiasaan yang biasa mereka lakukan secara rutin tersebut. 

c. Mengintegrasikan kedalam program sekolah 

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan karakter pada peserta 

didik dapat dilakukan melalui kegiatan sehari-hari disekolah. 

1) Kegiatan Rutin 

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang akan dilakukan 

terus menerus dan konsisten setiap saat. Seperti contoh, 

upacara bendera, do’a bersama, beribadah bersama dan 

memberi salam pada guru, tenaga kependidikan dan teman. 

Nilai-nilai peserta didik yang diharapkan dalam kegiatan 

rutin di sekolah adalah : 

a) Religius 

b) Kedisiplinan 

c) Peduli lingkungan 

d) Peduli sosial 

e) Kejujuran 

f) Cinta tanah air 

2) Kegiatan Spontan 

Kegiatan spontan adalah kegiatan yang dilakukan secara 

spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasa dilakukan pada 
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saat guru atau tenaga kependidikan mengetahui adanya 

perbuatan yang kurang baik dari peserta didik,yang harus 

dikoreksi pada saat itu juga (Wibowo, 2013:88) 

c. Membangun Komunikasi dengan orang tua peserta didik 

1) Kerja sama sekolah dengan orang tua peserta didik 

Peran semua unsur sekolah agar terciptanya suasan yang 

kondusif akanmemberikan iklim yang memungkinkan 

terbentuknya karakter. Oleh karena itu, peran seluruh unsur 

sekolah menjadi elemen yang sangat mendukung terhadap 

terwujudnya suasana kondusif tersebut. Sehingga kerjasama 

antar kepala sekolah, guru kelas dan staff harus kuat dan 

semuanya memiliki kepedulian yang sama terhadap karakter 

di sekolah. Konsep lingkungan pendidikan, maka kita 

mengenal tiga macam lingkungan yang dialami oleh peserta 

didik dalam masa kebersamaan antara lain lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya (Hidayatullah, 

2010:53). 

2) Kerjasama sekolah dengan lingkungan 

Penciptaan suasan yang kondusif juga dimulai dengan 

kerjasama yang baik antar sekolah dengan lingkungan 

sekitar. Veithzal menyebutkan jika sekolah memiliki 

lingkungan (iklim) 
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belajar yang aman, tertib dan nyaman, menjalin kerjasama 

intent dengan orang tua peserta didik dan lingkungan sekitar, 

maka proses belajar mengaja dapat berlangsung dengan 

nyaman (enjoyable learning). Dengan demikian pelaksanaan 

program pendidikan akan berjalan secara efektif, dengan 

penciptaan iklim sebagaimana yang tertera diatas (Rivai, 

2009:621). 

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan nerupakan  pengendalian  semua  kegiatan  dari  

proses  perencanaan,  pengorganisasian  dan pelaksanaan,  apakah  semua  

kegiatan  tersebut  memberikan   hasil  yang  efektif  dan  efisien  serta 

bernilai guna dan berhasil guna. 

Pengawasan adalah suatu cara lembaga mewujudkan kinerja dan 

mutu yang efektif dan efisien dan lebih jauh mendukung terwujudnya 

visi/misi lembaga atau organisasi (Fahmi, 2014:84). Fungsi 

pengendalian/pengawasan merupakan suatu unsur manajemen 

pendidikan untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan 

telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan di samping itu 

merupakan hal terpenting untuk menentukan rencana kerja yang akan 

datang. Sedangkan unsur-unsurnya, yaitu: (1) adanya proses dalam 

menetapkan pekerjaan yang telah dan akan dikerjakan, (2) sebagai alat 

untuk menyuruh orang bekerja menuju sasaran-sasaran yang ingin 

dicapai, (3) memonitor, menilai, dan mengoreksi pelaksanaan pekerjaan, 



 

 

62 

62 

(4) menghindarkan dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan atau 

penyalahgunaan, (5) mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kerja. 

Pengendalian sebagai salah satu unsur manajemen pendidikan 

untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan rencana dan juga sebagai hal terpenting untuk menentukan 

rencana kerja yang akan datang. Dalam penelitian manajemen pendidikan 

dalam mewujudkan mutu lulusan dimulai dari perencanaan, 

pengorganisasian sampai pada penggerakan, berarti mengawasi aktivitas-

aktivitas agar sesuai dengan rencana-rencana (Terry, 2008:37). 

Langkah-langkah dalam melakukan pengawasan adalah antara 

lain: (1) menetapkan standar pelaksanaan; (2) mengukur performa aktual; 

(3) pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan 

standar yang telah ditetapkan; (4) pengambilan tindakan koreksi yang 

diperlukan bila pelaksanaan menyimpang dari standar. 

Pengawasan merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan 

manajemen pendidikan, perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan 

tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Pengawasan atau pengendalian dapat 

diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan 

berkesinambungan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka kajian teori manajemen 

pendidikan karakter dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini: 
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Gambar 2.1. Hubungan Timbal Balik antara Perencanaan dengan Pengawasan 

Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak 

hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh 

guru (Hamalik, 2008:156). Evaluasi hasil belajar merupakan proses untuk 

menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan peniliaian dan atau 

pengukuran hasil belajar hasil belajar, tujuan utama evaluasi untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti 

suatu kegiatan pembelajaran, dimana tingkat keberhasilan yang tersebut 

kemudian ditandai dengan skala nilai berupa huruf atau kata atau simbol. 

Apabila tujuan utama kegiatan evaluasi hasil belajar ini sudah terealisasi 

maka hasilnya dapat difungsikan untuk berbagai keperluan tertentu 

(Permendiknas No 41, 2007). Sehingga evaluasi hasil belajar menetapkan 

baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. Sedangkan evaluasi 

pembelajaran menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. 

Standar-satandar 

Feed Back 

Pelaksanaan Perencanaan Pengawasan 

Penyempurnaan 
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Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan 

karakter ditingkat satuan pendidikan dilakukan melalui berbagai program 

penilaian dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam 

waktu tertentu. Penilaian keberhasilan tersebut dilakukan melalui langkah-

langkah berikut : 

1. Mengembangkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau 

disepakati. 

2. Menyusun berbagai instrumen penilaian. 

3. Melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator. 

4. Melakukan analisis dan evaluasi 

Penilaian pendidikan karakter ada peserta didik dilakukan oleh semua 

guru. Penilian dilakukan setiap saat, baik dalam jam pelajaran maupun diluar 

jam pelajaran, di kelas maupun di luar kelasdengan cara pengamatan. Untuk 

keberlangsungan pelaksaan pendidikan karakter, perlu penilaian keberhasilan 

dengan menggunakan indikator-indikator berupa perilaku semua warga dan 

kondisi sekolah yang teramati. Penilaian ini dilakukan secara terus menerus 

melalui berbagai strategi (Wiyani, 2012:90). 

2.2.3 Pendidikan Karakter 

Karakter secara kebahasaan ialah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat atau watak Kata 

karakter diambil dari bahasa Inggris character, artinya watak, sifat, peran, 

huruf, sedangkan Charecteritic artinya sifat yang khas (Haidar, 2013:10). 
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Menurut istilah (terminologis) dalam Gunawan (2012:2), terdapat 

beberapa pengertian tentang karakter sebagaimana telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Hornby dan Parnwell tahun 1972 mendefinisikan karakter adalah kualitas 

mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Tadkirotun 

Musfiroh tahun 2008, karakter mengacu pada serangkaian sikap 

(attitudes), perilaku (behavior), motivasi (motivations), dan keterampilan 

(skills) 

b. Hermawan Kartajaya tahun 2010, mendefinisikan karakter sebagai ciri 

khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu manusia. Ciri khas 

tersebut asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut 

dan merupakan mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, 

bersikap, berucap, berujar, serta merespon sesuatu. 

c. Doni Koesuma, A. Tahun 2007 menerangkan bahwa karakter sama 

dengan kepribadian  (Gunawan, 2014:1-2). 

d. Thomas Licona menerangkan karakter adalah “A reliable inner 

disposition to respond to situation in a morally good way”. Selanjutnya 

Licona menambahkan, “Character so concieved has three interrelated 

parts: miral knowing, moral feeling, and moral behavior”. Menurut 

Licona, karakter yang baik atau karakter mulia meliputi pengetahuan 

tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, 

dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Karakter mengacu pada 
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serangkaian pemikiran, perasaan, dan perilaku yang sudah menjadi 

kebiasaan (Zuchdi, 2014:16). 

e. Griek dalam Zubaedi (2011:9), karakter dapat didefinisikan sebagai 

paduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap sehingga menjadi 

tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan yang lain. 

Imam Abu Hamadi Al Ghazali dalam Nata (2004:2), akhlak adalah sifat 

yang tertanam (terpatri) dalam jiwa yang darinya menimbulkan 

perbuatan-perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan 

pemikiran dan pertimbangan atau perenungan terlebih dahulu 

Berdasarkan pengertian karakter tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwa karakter adalah serangkaian tabiat, kepribadian, akhlak, budi pekerti, 

personalitas, perilaku, perasaan, dan pemikiran dalam diri individu manusia 

sebagai ciri khas pembeda dirinya dengan orang lain yang menjadi kebiasaan 

dan menimbulkan perbuatan-perbuatan (kebaikan) tanpa adanya dorongan 

serta dilakukan secara terus-menerus dalam lingkup pengembangan meliputi 

nilai-nilai keagamaan dan moral, fisik, kognitif, bahasa, seni, dan sosial-

emosional 

Menurut Pusat Kurikulum Kemendiknas, Karakter adalah watak, 

tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internaisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap dan bertindak (Zuldan, 

2013:13). 
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Sementara itu, menurut Victoria Neufeld & David B. Guralink 

mendefinisikan karakter sebagai distinctive trait, distinctive quality, moral 

strength, the pattern of behavior found in an individual or group (Mansur, 

2011:71). Sedangkan menurut Ratna Megawangi, karakter ini mirip dengan 

akhlak yang berasal dari kata khuluk, yaitu tabiat atau kebiasaan melakukan 

hal-hal yang baik. Imam al-Ghazali menggambarkan bahwa karakter (akhlak) 

adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati yang baik (Ratna, 

2007:23). Al-Ghazali juga berpandangan bahwa karakter (akhlak) adalah 

sesuatu yang bersemayam dalam jiwa, yang dengannya timbul perbuatan-

perbuatan dengan mudah tanpa dipikirkan (Al-Ghazali, 2001:94). 

Pengertian secara khusus, karakter adalah nilai-nilai yang khas baik 

(tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan 

berdampak baik kepada lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terwujud 

dalam perilaku (Hidayatullah, 2010:41). 

Sementara pengertian pendidikan karakter menurut Kemendiknas 

adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri 

peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter 

dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai 

anggota masyarakat, dan warga Negara yang religius, nasionalis, produktif 

dan kreatif (Wibowo, 2012:35). 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang 

melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan 
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(action). Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, pendidikan 

karakter tidak akan efektif (Azzet, 2011:27). 

Dari pengertian tersebut diketahui bahwa kepribadian dengan nilai-

nilai kebaikan yang terdapat dalam setiap individu dari hasil proses kebiasaan 

yang tertanam dalam diri indivudu menjadi ciri-ciri yang membedakan antara 

individu dengan individu lainnya. 

Ada 18 nilai-nilai dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa 

yang dibuat oleh Diknas. Mulai tahun ajaran 2011, seluruh tingkat pendidikan 

di Indonesia harus menyisipkan pendidikan berkarakter menyisip pendidikan 

berkarakter tersebut dalam proses pendidikan tersebut dalam proses 

pendidikannya. 18 karakter menurut Diknas adalah: Religi, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, 

cinta damai, gemar membaca,peduli lingkungan, peduli sosial dan 

bertanggung jawab (Fauzi, 2013:7). 

Proses perkembangan moral anak yang dipaparkan oleh Piaget sesuai 

dengan konsep dasarnya mengenai perkembangan kognitif. Anak memahami 

isu moral melalui proses yang bertahap sesuai sesuai dengan fenomena sosial 

dan relasi anak dengan lingkungannya. Pendapat Piaget didukung oleh 

Kohlberg bahwa pemahaman moral anak berupa penalaran moral anak 

terhadap fenomena sosial yang senantiasa berhubungan dengan norma sosial 

(Pranoto, dkk., 2014:3). 
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Pendidikan karakter atau budi pekerti dapat dimaknai sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan, baik memelihara apa yang baik dan mewujudkan dan 

menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang melibatkan 

aspek pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling) dan tindakan (action) 

terikat dengan nilai dan norma. Pendidikan karakter dapat dilakukan melalui 

tiga hal, yaitu: (1) mengintegrasikan butir-butir nilai karakter ke dalam 

seluruh mata pelajaran, muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri, (2) 

pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah/madrasah (pelayanan, 

pengelolaan dan pengajaran), dan (3) meningkatkan kerjasama antara 

sekolah/madrasah, orang tua peserta didik, dan masyarakat dalam hal 

membudayakan/membiasakan nilai-nilai karakter di lingkungan sekolah/ 

madrasah, lingkungan rumah dan lingkungan masyarakat. 

Dasar pelaksanaan pendidikan karakter sesungguhnya adalah 

berlandaskan pada tujuan pendidikan nasional dan pesan dari UU Sisdiknas 

Tahun 2003 yang mengharapkan agar pendidikan tidak hanya membentuk 

manusia yang pintar, namun juga berkepribadian (berkarakter), sehingga 

nantinya akan lahir generasi muda yang tumbuh dan berkembang dengan 

kepribadian yang bernafaskan nilai-nilai luhur Agama dan Pancasila 

(Mulyasa, 2013:264). 
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Pendidikan karakter mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia yang mempunyai kedudukan sebagai makhluk individu 

dan sekaligus juga makhluk sosial, tidak begitu saja terlepas dari 

lingkungannya. Pendidikan merupakan upaya memperlakukan manusia untuk 

mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu 

usaha selesai dilaksanakan. Sebagai sesuatu yang akan dicapai, tujuan 

mengharapkan adanya perubahan tingkah laku, sikap dan kepribadian yang 

baik, sebagaimana yang diharapkan setelah peserta didik mengalami 

pendidikan. 

Sebagaimana dalam Pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun tujuannya adalah untuk 

mengembangkan 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 

bertanggungjawab. 

Secara operasional tujuan pendidikan karakter dalam setting sekolah 

adalah sebagai berikut: 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap 

penting dan perlu, sehingga menjadi kepribadian kepemilikan peserta 

didik yang khas, sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 
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b. Mengoreksi peserta didik yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan oleh sekolah. 

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggungjawab karakter bersama (Kesuma, 2011:9). 

Tujuan-tujuan pendidikan karakter yang telah dijabarkan di atas, akan 

tercapai dan terwujud apabila komponen-komponen sekolah dapat 

bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut secara konsisten. Pencapaian 

tujuan pendidikan karakter peserta didik di sekolah merupakan pokok dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. 

Pendidikan karakter harus didasarkan pada prinsip-prinsip, sebagai 

berikut: 

a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter; 

b. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup 

pemikiran, perasaan dan perilaku; 

c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk 

membangun karakter; 

d. Menciptakan komunitas sekolah/madrasah yang memiliki kepedulian; 

e. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku 

baik; 

f. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang 

yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan 

membantu mereka untuk sukses; 

g. Mengusahakan timbulnya motivasi diri pada para peserta didik;  
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h. Memfungsikan seluruh staf sekolah/madrasah sebagai komunitas moral 

yang berbagai tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada 

nilai dasar yang sama; 

i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun insiatif pendidikan karakter; 

j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam 

usaha membangun karakter; 

k. Mengevaluasi karakter sekolah/madrasah, fungsi staf sekolah/madrasah, 

guru-guru, nilai-nilai karakter yang dikembangkan, dan manifestasi 

karakter positif dan kehidupan peserta didik (Asmani, 2012:56-57). 

Sedangkan menurut Thomas Lickona, ketika ditanya tentang apa saja 

unsur-unsur pendidikan karakter yang harus diterapkan pada peserta didik, 

Thomas Lickona menjawab dengan tujuh unsur nilai inti pendidikan karakter, 

yaitu: (a) kejujuran atau ketulusan hati (honesty), (b) belas kasih 

(compassion), (c) keberanian (courage), (d) kasih sayang (kindness), (e) 

kontrol diri (self control), (f) kerja sama (cooperation), dan (g) kerja keras 

(deligence or hard work). (Lickona, 2004:50).  Tujuh karakter inti itulah 

menurut Lickona yang paling penting dan mendasar yang harus ditanamkan 

dan dikembangkan pada peserta didik di samping nilai-nilai lainnya. 

Cakupan pembentukan karakter menurut Lickona tersebut 

mengembangkan nilai-nilai dalam mewujudkan lulusan berkarakter sesuai 

dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025. Ciri-ciri 

karakter yang baik menurut Thomas Lickona di atas, sesungguhnya memiliki 
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empat pilar pendidikan sebagaimana yang dikembangkan Unesco: learning to 

know, learning to do, learning to be, dan learning to live together (Tim Pakar 

Yayasan Jati Diri Bangsa, 2011:6).  

Dalam pendidikan karakter, terdapat enam nilai etika utama (core 

ethic values) seperti yang tertuang dalam deklarasi Aspen, yaitu meliputi: (1) 

dapat dipercaya (trustworthy) seperti sifat jujur (honesty) dan integritas 

(integrity), (2) memperlakukan orang lain dengan hormat (treats people with 

respect), (3) bertanggung jawab (responsible), (4) adil (fair), dan (5) kasih 

sayang (caring), (6) warga negara yang baik (good citizen) (Hidayatullah, 

2011:43). Character Count di Amerika dalam Gunawan (2012:32), 

mengidentifikasikan bahwa karakter-karakter yang menjadi pilar yang harus 

ditanamkan kepada siswa atau peserta didik mencakup sepuluh karakter 

utama antara lain; (1) dapat dipercaya (trusswhortiness); (2) rasa hormat dan 

perhatian (respect); (3) tanggungjawab (responsiblity); (4) jujur (fairness); (5) 

peduli (caring); (6) kewarganegaraan (citizenship); (7) ketulusan (honesty); 

(8) berani (courage); (9) tekun (deligence); dan (10) integritas (integrity). 

Indonesian Heritage Foundation (IHF), merumuskan sembilan 

karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter, yaitu (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; dan (9) toleransi, cinta 

damai, dan persatuan. 
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Beberapa esensi nilai karakter yang dapat dieksplorasi, diklarifikasi 

dan direalisasikan melalui pembelajaran, baik dalam intra dan ekstrakulikuler 

seperti dalam Tabel 2.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Esensi Nilai Pendidikan Karakter 

Ideologi (Ideology) Agama (Religius) Budaya (Culture) 

a. Disiplin, hukum dan 

tata tertib 

b. Mencintai tanah air 

c. Demokrasi 

d.  Mendahulukan 

kepentingan umum 

e. Berani 

f. Setia kawan/solideritas 

g. Rasa kebangsaan 

h. Pratriotik 

i. Warga Negara 

produktif 

j. Martabat.harga diri 

bangsa 

k. Setia/bela degara 

a. Iman kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

b. Taat kepada Tuhan 

yang maha Esa 

c. Cinta agama 

d. Patuh pada ajaran 

agama 

e. Berakhlak 

f. Berbuat kebajikan 

g. Suka menolong dan 

bermanfaat bagi orang 

lain 

h. Berdoa dan bertawakal 

i. Peduli terhadap sesama 

j. Berprikemanusiaan 

k. Adil 

l. Bermoral dan bijaksana 

a. Toleransi dan etika 

baik 

b. Baik hati 

c. Empati 

d. Tata cara dan etika 

e. Sopan santun 

f. Bahagia dan gembira 

g. Sehat 

h. Dermawan 

i. Persahabatan 

j. Pengakuan 

k. Mengormati 

l. Berterimakasih 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa 

diidentifikasi dari sumber-sumber, berikut ini: 

a. Agama 

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena 

itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada 

ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan 
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pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar 

pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter 

bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari 

agama. 

b. Pancisila 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-

prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. 

Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih 

lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur 

kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan 

peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga Negara 

yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara. 

c. Budaya 

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup 

bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui 

masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian 

makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan 

masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 
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d. Tujuan Pendidikan Nasional 

Sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga 

Negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di 

berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai 

nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh 

karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling 

operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa. 

Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah 

nilai untuk pendidikan karakter bangsa, sebagai berikut ini: 

1) Religius (sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain). 

2) Jujur (perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan). 

3) Toleransi (sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, 

suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya). 

4) Disiplin (tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan).  
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5) Kerja Keras (perilaku yang menunjukkan upaya yang sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan 

tugas/belajar/pekerjaan dengan sebaik-baiknya). 

6) Kreatif (berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki). 

7) Mandiri (sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas). 

8) Demokratis (cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama 

hak dan kewajiban dirinya dan orang lain). 

9) Rasa Ingin Tahu (sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang 

dipelajarinya, dilihat, dan didengar). 

10) Semangat Kebangsaan (cara berpikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya). 

11) Cinta Tanah Air (cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa). 

12) Menghargai Prestasi (sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain) 
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13) Bersahabat/Komunikatif (tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain). 

14) Cinta Damai (sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya). 

15) Gemar Membaca (kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebaikan bagi dirinya).  

16) Peduli Lingkungan (sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang terjadi). 

17) Peduli Sosial (sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan 

pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan). 

18) Tanggung Jawab (sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya ia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini 

Tabel 2.2. Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter 

No. Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain 

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan 
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5. Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta 

menyelesaikan tugas dengan sebaikbaiknya. 

6. Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas 

8. Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain 

9. Rasa ingin 

tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar 

10. Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di ataskepentingan diri dan 

kelompoknya 

11. Cinta tanah air Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 

Tabel 2.2. (lanjutan) 

No. Nilai Deskripsi 

12. Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain 

13. Bersahabat/ 

komunikatip 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan 

bekerja sama dengan orang lain. 

14. Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadirandirinya 

15. Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya 

16. Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi 

17. Peduli social Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan 

18. Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa 

 

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010:8-

9), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri 

individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, 

afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural 

(dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. 
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Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-

kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and 

emotional development), Olah  Pikir (intellectual development), Olah Raga 

dan Kinestetik (Physical and kinestetic development) dan Olah Rasa dan 

Karsa (Affective and Creativity development). 

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, kebangsaan yang terwujud 

dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya dan, adat istiadat. 

Berdasarkan desain utama yang dikembangkan oleh Kemendiknas 

tahun 2010, secara psikologis dan sosial-kultural pembentukan karakter 

dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia, 

baik dalam aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif dalam konteks 

kultural, keluarga, sekolah, masyarakat. Adapun alur pikir pembangunan 

karakter bangsa menurut Kemendiknas (2010:8) adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2. 

Alur Pikir Pembangunan Karakter Bangsa 

Sumber : Kemendiknas (2010:8) 

Berdasarkan alur pikir pembangunan karakter tersebut, pendidikan 

termasuk salah satu strategi untuk pembangunan karakter bangsa. Pada 

pelaksanaannya harus koheren dengan strategi yang lain seperti sosialisasi / 

penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama. Pembangunan 

karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik dan integratif dengan 

melibatkan keluarga, satuan pendidikan, pemerintah, masyarakat sipil, 

anggota legislatif, media massa, dunia usaha dan dunia industri (Wibowo, 

2012:45). 

Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang  

mencakup seluruh potensi individu manusia, berupa kognitif, psikomotorik, 

dan afektif, dan fungsi totalitas sosio kultural dalam konteks interaksi. 

Totalitas psikologi dan sosio-kultural dikelompokkan sebagaimana pada 

Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3. 

Ruang Lingkup Pendidikan Karakter 

Sumber : Kemendiknas (2010:9) 

 

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas psikologis dan sosio-

kultural dapat dikelompokkan menjadi: (1) olah hati; (2) olah pikir; (3) 

olahraga dan kinestetik; dan (4) olah rasa dan karsa. Proses itu secara holistik 

koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-

masingnya secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang didalamnya 

terkandung sejumlah nilai (Kemendiknas, 2010: 8-9). 

2.2.4  Kearifan Lokal 

Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, 

yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Dalam kamus Inggris-Indonesia, 

local (lokal) berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama dengan 

kebijaksanaan. Maka secara umum, local wisdom (kearifan lokal) dapat 

dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya 

Dalam Ensiklopedi Pendidikan Inggris Indonesia John, M. 

(2011:234), local berarti setempat, sedangkan wisdom (kearifan) sama 

dengan kebijaksanaan. Secara umum maka local wisdom (kearifan lokal) 

dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh 
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anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local 

genius. 

Kearifan lokal menurut Magdalia (2013:428) diartikan sebagai 

pandangan hidup dan pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang 

berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam memenuhi 

kebutuhan mereka. Sementara itu Ayatrohaedi (2012:75) menyatakan bahwa 

kearifan lokal merupakan adat dan kebiasan yang telah mentradisi dilakukan 

oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun yang hingga saat ini masih 

dipertahankan keberadaannya oleh masyarakat hukum adat tertentu di daerah 

tertentu. Zuhdan (2013:3) mengatakan bahwa local wisdom (kearifan lokal) 

dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat 

bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh 

anggota masyarakatnya. 

Selanjutnya Nuraini (2012:111) berpandangan bahwa kearifan lokal 

merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat, tumbuh 

dan berkembang secara terus-menerus dalam kesadaran masyarakat dari yang 

sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai dengan yang profan 

(bagian keseharian dari hidup dan sifatnya biasa-biasa saja). Hal senada 

disampaikan oleh Sartini (2011:111) yang mengatakan bahwa kearifan lokal 

(local wisdom) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) 

yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan 

diikuti oleh anggota masyarakatnya. 
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Local wisdom is basic knowledge gained from living in balance with 

nature. It is related to culture in the community which is accumulated and 

passed on (Roikhwanphut dalam Suminar, T. 2012). Definisi di atas dapat 

diartikan bahwa kearifan lokal merupakan pengetahuan dasar yang diperoleh 

dari keseimbangan hidup dengan alam, hal ini terkait dengan kebudayaan 

masyarakat yang terakumulasi secara terus-menerus. 

Ahmad Khoiri (2016), mengatakan Local wisdom refers to the 

knowledge that comes from the community’s experiences and the 

accumulation of local knowledge. Local wisdom is found in societies, 

communities, and individuals. Pendapat ini mempunyai arti bahwa kearifan 

lokal mengacu pada pengetahuan yang berasal dari pengalaman masyarakat 

dan merupakan akumulasi dari pengetahuan lokal. Kearifan lokal ditemukan 

di dalam masyarakat, komunitas dan individu. Selanjutnya Haidlor (2010:5) 

mendefinisikan: Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu sintesa 

budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang 

berulangulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya 

yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman 

dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. 

Dari pendapat para ahli di atas, peneliti dapat mengambil benang 

merah bahwa kearifan lokal merupakan gagasan yang timbul dan berkembang 

secara terus-menerus di dalam sebuah masyarakat berupa adat istiadat, tata 

aturan/norma, budaya, bahasa, kepercayaan, dan kebiasaan sehari-hari. 
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Menurut Setyowati (2013:40-41) mengatakan bahwa unsur budaya 

daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji kemampuannya 

untuk bertahan samapai sekarang. Ciri-ciri kearifan lokal tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Mampu bertahan terhadap budaya luar 

2. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, 

3. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar kedalam 

budaya asli, 

4. Mempunyai kemampuan mengendalikan, 

5. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya. 

Kearifan  lokal  dapat  dimaknai  sebuah  pemikiran  tentang  hidup.  

Pemikiran  termaksud dilandasi  nalar  jernih,  budi  yang  baik,  dan  memuat  

hal-hal  positif.  Kearifan  lokal  dapat diterjemahkan  sebagai  karya  akal  

budi,  perasaan  mendalam,  tabiat,  bentuk  perangai,  dan anjuran  untuk  

kemuliaan  manusia.  Penguasaan  atas  kearifan  lokal,  akan  mengusung  

jiwa mereka semakin berbudi luhur. Wagiran, (2009:231) merumuskan local 

wisdom dengan definisi sebagai berikut:" Local wisdom is the knowledge that 

discovered or acquired by local people  through the  accumulation  of  

experiences  in  trials  and  integrated  with  the  understanding  of 

surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of 

created local wisdom and connected to the global situation." Definisi  

kearifan  lokal  demikian,  paling  tidak  menyiratkan  beberapa  konsep,  

yaitu:  (1) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang 
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diendapkan, sebagai petunjuk perilaku seseorang,  (2)  kearifan  lokal  tidak  

lepas  dari  lingkungan  pemiliknya,  (3)  kearifan  lokal  itu bersifat  dinamis,  

lentur,  terbuka,  dan  senantiasa  menyesuaikan  dengan  jamannya.  Konsep 

demikian  juga  sekaligus  memberikan  gambaran  bahwa  kearifan  lokal  

selalu  terkait  dengan kehidupan  manusia  dan  lingkungannya.  Kearifan  

lokal  muncul  sebagai  penjaga  atau  filter (penyaring) iklim global yang 

melanda kehidupan manusia.  

Kearifan  adalah  proses  dan  produk  budaya  manusia,  

dimanfaatkan  untuk mempertahankan hidup. Orang Jawa memiliki aneka 

tradisi lokal yang mungkin akan tergolong kearifan lokal. Pengertian 

demikian, mirip pula dengan gagasan Geertz (2008:178) "Local  wisdom  is  

part  of  culture.  local  wisdom  is  traditional  culture  element  that deeply 

rooted in human life and community that related with human resources, 

source of culture, economic, security and laws. local wisdom can be viewed 

as a tradition that related with farming activities, livestock, build house etc." 

Geertz memang brilian dalam  memandang  kearifan  lokal  Jawa.  Dalam  

buku  tebal berjudul  Pengetahuan  Lokal,  tidak  lain  juga  mencerminkan  

kearifan  lokal  Jawa.  Apalagi  dalam buku  Abangan,  Santri,  dan  Priyayi,  

jelas  mewujudkan  kearifan  lokal  sebagai  ranah  budaya. 

Dengan demikian kearifan lokal memang dapat muncul di seluruh 

elemen kehidupan. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya.  Berbagai  hal  

tentang  hidup  manusia,  akan memancarkan  ratusan  dan  bahkan  ribuan  

kearifan  lokal.  Lebih  lanjut  dikemukakan  beberapa karakteristik dari lokal 
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wisdom antara lain: (1) Local  wisdom  appears  to  be  simple,  but  often  is  

elaborate,  comprehensive, diverse,  (2)  It  is  adapted  to  local,  cultural,  

and  environmental  conditions,  (3)  It  is dynamic and flexible, (4) It is tuned 

to needs of local people, (5) It corresponds with quality and quantity of 

available resources, dan (6) It copes well with changes. 

Dari  sisi  filosofi  dasarnya,  kearifan  dapat  dikategorikan  dalam  

dua  aspek,  yaitu: (a) gagasan, pemikiran, akal budi yang bersifat abstrak, 

dan (b) kearifan lokal yang berupa hal-hal konkrit, dapat dilihat. Kearifan 

lokal kategori (a) mencakup berbagai   pengetahuan, pandangan,  nilai  serta  

praktek-praktek  dari  sebuah  komunitas  baik  yang  diperoleh  dari generasi-

generasi  sebelumnya  dari  komunitas  tersebut,  maupun  yang  didapat  oleh 

komunitas tersebut di masa kini, yang ti dak berasal dari generasi 

sebelumnya, tetapi dari berbagai pengalaman di masa kini, ter masuk juga 

dari kontaknya dengan masyarakat atau budaya  lain.  Kearifan  lokal  

kategori  (b)  biasanya  berupa  benda-benda  artefak,  yang menghiasi hidup 

manusia, dan bermakna simbolik. 

Dalam  setiap  jengkal  hidup  manusia  selalu  ada  kearifan  lokal.  

Paling  tidak, kearifan  dapat muncul pada: (a)  pemikiran, (b) sikap, dan (c)  

perilaku.  Ketiganya hampir sulit  dipisahkan.  Jika  ketiganya  itu  ada  yang  

timpang,  maka  kearifan  lokal  tersebut semakin pudar. Dalam pemikiran, 

sering terdapat akhlak mulia, berbudi luhur, tetapi kalau mobah  musik,  solah  

bawa,  tidak  baik  juga  dianggap  tidak  arif,  apalagi  kalau  tindakannya 

serba tidak terpuji. 
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Apa saja dapat tercakup  dalam  kearifan lokal. Paling  tidak cakupan 

luas kearifan lokal  dapat  meliputi:  (a)  pemikiran,  sikap,  dan  tindakan  

berbahasa,  berolah  seni,  dan bersastra,  misalnya  karya- karya  sastra  yang  

bernuansa  filsafat  dan  niti  (wulang),  (b) pemikiran,  sikap,  dan  tindakan  

dalam  berbagai  artefak  budaya,  misalnya  keris,  candi, dekorasi,  lukisan,  

dan  sebagainya,  (c)  pemikiran,  sikap,  dan  tindakan  social bermasyarakat, 

seperti sunggah-sungguh, sopan santun, dan udanegara. 

Secara  garis  besar,  kearifan  lokal  terdiri  dari  hal-hal  yang  tidak  

kasat  mata (intangible)  dan  hal-hal  yang  kasat  mata  (tangible).  Kearifan  

yang  tidak  kasat  mata  berupa gagasan  mulia,  untuk  membangun  diri,  

menyiapkan  hidup  lebih  bijaksana,  dan  berkarakter mulia.  Sebaliknya  

kearifan  yang  berupa  hal-hal  fisik  dan  simbolik,  patut  ditafsirkan  

kembali agar mudah diimplementasikan ke dalam kehiduapan Apabila  dilihat  

dari  jenisnya  local  wisdom  dapat  diklasifikasikan  menjadi  lima  kategori 

yaitu: makanan, pengobatan, teknik produksi, industri rumah tangga, dan 

pakaian. Klasifikasi ini tentu saja tidak tepat, sebab masih banyak hal lain 

yang mungkin jauh lebih penting. Oleh sebab itu,  kearifan  lokal  tidak  dapat  

dibatasi  atau  dikotak-kotak. 

Menurut Mitchell, (2003) kearifan lokal memiliki enam dimensi, 

yaitu: 

a. Dimensi Pengetahuan Lokal  

Setiap masyarakat memilki kemampuan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan hidupnya karena masyarakat memilki pengetahuan lokal 
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dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat 

mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainya 

b. Dimensi Nilai Lokal 

Setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai 

perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh 

seluruh anggotannya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami 

perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan 

atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati 

atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. 

Seperti halnya suku Dayak dengan tradisi tattoo dan menindik dibeberapa 

bagian tubuh 

c. Dimensi Keterampilan Lokal 

Setiap masyarakat memilki kemampuan untuk bertahan hidup (survival) 

untuk memenuhi kebutuhan keluargannva masing-masing atau disebut 

dengan ekonomi subsistensi. Hal ini merupakan cara mempertahankan 

kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara 

berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga. 

d. Dimensi Sumber Daya Lokal 

Setiap masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan 

kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besar atau di-

komersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyimbangkan keseimbangan 

alam agar tidak berdampak bahaya baginya 

e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal 
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Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri 

atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum 

yang memerintah warganya untuk bertindak sesuia dengan aturan yang 

telah disepakati sejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan 

tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentu dengan melalui kepala suku 

sebagai pengambil keputusan 

f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal 

Manusia adalah makhluk sosial yang mebutuhkan bantuan orang lain 

dalam melakukan pekerjaanya, karena manusia tidak bisa hidup 

sendirian. Seperti halnya manusia bergotong royong dalam menjaga 

lingkungan sekitarnya. 

Dari enam tradisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

tradisional, kearifan lokal merupakan satu aset warisan budaya. Kearifan 

lokal hidup dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik, serta tumbuh 

menjadi aspirasi dan apresiasi publik. Dalam konteks sekarang, karena 

desakan modernisme dan globalisasi kearifan lokal berorientasi pada 1). 

Keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya; 2). Kelestarian dan 

keragaman alam dan kultur, 3). konservasi sumber daya alam dan warisan 

budaya; 4). penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi; 5) moralitas 

dan spiritualitas. 

1. Nilai-nilai Budaya Cirebon 

Pendidikan berbasis nilai-nilai budaya ini tidak berangkat dari ruang 

kosong. Perjalanan sejarah kebudayaan Cirebon menjadi saksi bisu betapa 
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masyarakat telah menjalani, menghayati, dan mempraktekkan system 

pendidikan berbasis budaya lokal. Wujud konkret produk pendidikan berbasis 

budaya lokal ini dapat dilihat pada kesenian-kesenian lokal, tradisi, dan adat-

istiadat yang masih dipertahankan dari generasi ke generasi. Proses tranmisi 

dari generasi ke generasi ini, sehingga nilai-nilai budaya tetap bertahan dalam 

rentangan waktu yang panjang adalah praktek pendidikan yang paling 

substantif. Karena, kata Jean Peaget, individu akan terus berkembang dari 

sejak lahir dan terus berkembang, dan pada saat yang sama dunia pendidikan 

bertanggungjawab mendorongnya ke nilai-nilai budaya (nilai sosial, 

intelektual, moral). Hal ini menjadi landasan filosofis bagi masyarakat 

Cirebon untuk terus melanjutkan dan mengembangkan suatu model 

pendidikan berbasis kebudayaan lokal. Pendidikan yang menekankan pada 

transformasi nilai-nilai budaya akan menghasilkan output-output pendidikan 

yang berakarakter kuat, selektif, produktif, dan kreatif. Bahkan, melalui 

pendidikan berbasis kebudayaan ini, dapat diharapkan individu akan mampu 

melawan berbagai kekuatan yang membatasi perkembangan dirinya, terutama 

yang diatur oleh kekuatan kapitalisme, sebagai salah satu kekuatan ideologis 

yang menyertai setiap gerak langkah modernitas. 

Secara eksplisit maupun implisit, pendidikan berbasis budaya lokal ini 

tetap sejalan dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1 Nomor 20 Tahun 

2003, yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 



 

 

92 

92 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Dari uraian di atas terdapat dua masalah pokok : (1) pendidikan di era 

globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi dan nilai-nilai asing 

diharapkan mampu melahirkan generasi yang memahami jati diri dan 

identitas budayanya sendiri. Dengan kemampuan memahami identitas budaya 

dan jati dirinya sendiri, individu diharapkan mampu melakukan filterisasi 

terhadap nilai-nilai budaya baru yang negatif dan tidak bersifat konstruktif 

dan (2) sejarah mencatat bahwa masyarakat Cirebon adalah masyarakat yang 

terbuka, plural, hidup berdampingan secara rukun dalam menjalankan nilai-

nilai budayanya sendiri sehingga lahirlah kebudayaan baru sebagai hasil dari 

perpaduan beragam budaya. Dari kondisi masyarakat yang sangat heterogen 

semacam itu lahirlah suatu kebudayaan baru yang khas, yakni budaya 

Cirebon. 

Kota Cirebon memiliki kebudayaan yang lestari sampai hari ini. Nilai-

nilai kebudayaan Cirebon tetap dipegang teguh oleh masyarakatnya, dihayati 

dalam keyakinan, dan dijalankan dalam kehidupan. Secara garis besar, spirit 

agama dan spirit modernitas menjadi dua prinsip utama dalam memahami 

nilai-nilai kebudayaan Cirebon. Nilai-nilai agama maupun nilai-nilai 

modernitas telah berpadu dan berkolaborasi, yang kemudian selalu tampak 

dalam perjalanan historisitas pembentukan kebudayaan Cirebon. Untuk 
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melihat kedalaman nilai-nilai kebudayaan Cirebon secara lebih komprehensif, 

dua paradigma besar ini; agama dan modernisme, tidak boleh diabaikan. 

Untuk membuktikan bahwa nilai-nilai agama maupun modernism 

merupakan unsur terpenting dalam batang tubuh kebudayaan Cirebon, 

disiplin sejarah dan disiplin kesenian akan banyak membantu. Berdasarkan 

fakta-fakta sejarah dan produk-produk kesenian yang terdapat dalam 

masyarakat Cirebon, nilai-nilai agama dan nilai-nilai modernisme tampak 

lebih kentara. 

Kota Cirebon sejak abad ke-16 telah muncul sebagai salah satu kota 

pelabuhan penting di pantai utara Jawa. Sebagai kota Pelabuhan, kota 

Cirebon sudah tentu merupakan kota bertemunya berbagai kelompok sosial. 

Kehadiran penduduk dengan latar belakang yang beragam, baik etinik, 

agama, kebudayaan, dan sebagainya merpakan bagian dari karakteristik kota 

Cirebon. Arus informasi dan nilai-nilai kebudayaan asing bermuara di 

pelabuhan Cirebon ini. Boleh dikata, pada waktu itu kota Cirebon menjadi 

miniatur dunia, dimana ‘globalisasi’ dalam tingkat yang kecil telah 

dipraktekkan. Mungkin pakar setingkat Prof. George Ritzer, mengatakan 

bahwa globalisasi menelorkan kehampaan identitas, dimana masyarakat 

berubah dengan cepat, sehingga kadang-kadang manusia kehilangan 

identitasnya dan terhempas di dalam dunia yang kosong (George, 2005). 

Akan tetapi, dengan karakteristiknya yang kuat, masyarakat Cirebon dapat 

menerima perubahan cepat yang dibawa oleh arus globalisasi namun tetap 

mampu mempertahankan identitas dan jati diri bangsanya.  
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Sebagai masyarakat yang modernis, adat-budaya Cirebon sudah tentu 

tidaklah magis melainkan bersifat sangat rasional, tidak kaku melainkan 

selalu elastis untuk menerima perubahan sebagai tuntutan prinsip-prinsip 

modernitas pada jamannya. Boleh dikata, kota Cirebon telah mencapai era 

postmo dibanding kota-kota lain di Nusantara, dan karenanya, memiliki 

tingkat perekonomian yang tinggi dengan laju perubahan yang cepat. Kota 

Cirebon merupakan ibukota Keresidenan Cirebon, sebuah wilayah yang juga 

termasuk dalam mata rantai ekonomi perkebunan kolonial sehigga terdapat 

konsentrasi kapital kolonial yang cukup besar, dan karenanya memiliki 

dinamika sosial ekonomi yang relatif tinggi. 

Berdasarkan catatan sejarah, Karesidenan Cirebon telah mengem-

bangkan aktifitas ekonomi perkebunan yang luar biasa. Kehadiran ekonomi 

perkebunan tebu dan komoditas komersial-ekspor lainnya seperti kopi dan 

indigo menciptakan perbuahan-perbahan besar dalam kehidupan petani lokal. 

Berkembangnya ekonomi perkebunan di wilayah Karesidenan Cirebon 

mendorong para petani lokal untuk melakukan komersialisasi produk 

pertanian dan lainnya. Ini adalah bukti bahwa tuntutan kreatifitas dan 

produktifitas yang dibawa modernitas dan globalisasi berhasil diserap dengan 

baik. Bersaman dengan itu, masyarakat Cirebon tetap menjaga dan 

melestarikan budayanya sendiri, yakni budaya Cirebon yang khas, yang 

bukan Jawa, bukan Sunda, bukan Sumatera, bukan Timur Jauh, bukan pula 

Eropa. 
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Di samping telah modern dalam segi perekonomian dan perdagangan, 

masyarakat Cirebon memiliki nilai budaya lain, yakni sebagai masyarakat 

yang pluralis, demokratis, humanis. Sejak awal masyarakat Cirebon telah 

menghargai pluralisme kebudayaan, menjunjung nilai-nilai demokratis, dan 

bersikap lebih humanis dalam menyikapi perbedaan. Kota Cirebon boleh 

dikata sebagai ‘Kota Kebudayaan’. Dari segi bahasa yang digunakan, kota 

Cirebon menjadi sentra dimana berbagai bahasa dapat ditemukan. Di bagian 

selatan wilayah Cirebon ini terdapat penduduk yang berbicara dalam bahasa 

Sunda, sedangkan di wilayah utara penduduknya menggunakan jenis bahasa 

Jawa yang memiliki dialek khas, di Afdeeling Indramayu terdapat dialek 

Indramayu, di sebelah utara Afdeeling Cirebon terdialek Cirebon, dan di 

ujung timur karesidenan, di distrik Losari terdapat dialek Tegal. 

Masyarakat Cirebon menerima sisi-sisi positif modernitas namun 

nilai-nilai tradisional tetap dipertahankan dengan baik, sehingga sintesis dan 

perpaduan antara tradisionalisme dan modernisme ini melahirkan budaya 

baru yang disebut budaya Cirebon. Mengenai nilai-nilai tradisional yang 

masih dipertahankan seiring bersama perjalanan modernitas tersebut, dapat 

dilihat pada produk-produk kesenian budaya Cirebon. 

Produk-produk kesenian masyarakat Cirebon lebih mewakili atau 

merepresentasi adanya nilai-nilai budaya yang tradisional. Nilai-nilai 

tradisional ini tetap ada dan dilestarikan sekalipun pada saat yang sama nilai-

nilai modernitas telah merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. 

Hal itu dibuktikan dari kegemaran masyarakat terhadap kesenian lokal 
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sekalipun mereka telah disibukkan dengan aktifitas-aktifitas perdagangan 

tingkat internasional pada masa itu. 

Seorang pakar kebudayaan, Chozin Nasuha, mengatakan bahwa 

gerakan-gerakan kesenian yang terdapat di kalangan masyarakat Cirebon 

dikaitkaitkan pada karakteristik yang khas, yaitu bersifat ritual yang 

menyentuh nilai-nilai animisme-dinamisme (Chozin, 2010). Ciri khas religi 

animisme-dinamisme adalah menganut kepercayaan bahwa ruh itu tidak mati 

dan semua bersifat aktif. Mereka berpendapat bahwa ruh orang mati tetap 

hidup dan menjadi saksi seperti dewa, bisa mencelakakan atau 

mensejahterakan masyarakat. Menurut mereka, sebenarnya dunia ini dihuni 

oleh ruh-ruh ghaib yang mengganggu atau membantu kehidupan masyarakat. 

Kesenian Cirebon banyak dimunculkan dari simbol kosmis dan simbol 

ajaran Islam. Simbol kosmis diwujudkan dalam bentuk payung sutera 

berwarna kuning dengan kepala naga. Payung ini melambangkan 

perlindungan dari raja kepada rakyatnya. Simbol-simbol yang berasal dari 

ajaran Islam dibagi menjadi empat tingkat, yaitu syari’at, tarekat, hakikat, 

dan ma’rifat. Syari’at disimbolehkan oleh pertunjukan Wayang. Tarekat 

disimbolkan dalam bentuk Tari Barongan. Hakikat disimbolkan dalam bentuk 

Tari Topeng. Ma’rifat disimbolkan dalam bentuk tari Tayub atau Tari 

Ronggeng” (Chozin, 2010). 

Gerakan-gerakan kesenian tari yang tetap dijaga dan dilestarikan oleh 

masyarakat Cirebon menyimpan nilai-nilai tradisional, baik yang berasal dari 

simbolisme Islam maupun kepercayaan-kepercayaan lain yang sudah 
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dimodifikasi. Kesenian masyarakat Cirebon mencerminkan bahwa unsur-

unsur agama dan nilai-nilai tradisional masih dipegang teguh sebagai spirit 

utama dalam pembentukan kebudayaan Cirebon. Kehadiran nilai-nilai agama 

dan tradisionalisme tidak berbenturan dengan masyarakat yang sudah mulai 

menerima modernisme. Bahkan, nilai-nilai agama berjalan seirama dengan 

nilai-nilai modernitas, dan kebudayaan masyarakat Cirebon menjadi bukti 

konkret adanya sistesa dua nilai tersebut. 

 

 

2. Penafsiran Nilai Kebudayaan Dalam Konteks Pendidikan Berbasis Budaya 

Budaya Cirebon adalah budaya masyarakat yang agamis-tradisionalis 

sekaligus modernis. Nilai-nilai agama dan tradisionalisme berpadu dengan 

nilai-nilai modernisme. Sintesa antara agama dan modernitas ini adalah 

prinsip utama dalam batang tubuh kebudayaan Cirebon. Pendidikan yang 

memiliki orientasi mencetak individu-individu yang dewasa, kritis, sadar 

akan diri, masyarakat, dan lingkungannya, dapat berpijak pada nilai-nilai 

yang digali dari kebudayaan Cirebon tersebut. Dengan kata lain, pendidikan 

berbasis budaya Cirebon adalah pendidikan yang mengakomodir nilai-nilai 

agama-tradisional sekaligus nilai-nilai modernitas. 

Budaya Cirebon lahir dari progresifitas dan kreatifitas masyarakat. 

Karenanya, budaya Cirebon adalah budaya yang progresif dan kreatif-

produktif. Pendidikan berbasis budaya Cirebon harus mencerminkan 

progresifitas dan kreatifitas tersebut. Namun di samping itu juga, budaya 
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Cirebon sarat dengan ruhruh keagamaan dan kepercayaan. Karenanya, 

pendidikan berbasis budaya Cirebon tetap menjadikan agama sebagai 

pegangan utama dalam mengaruhi arus besar modernitas beserta segala 

atributnya. 

Budaya Cirebon lahir di tengah-tengah masyarakat yang pluralis, 

demokratis, dan humanis. Masyarakat yang heterogen turut berperan penting 

dalam proses pembentukan kebudayaan Cirebon, dan mereka hidup rukun 

serta saling menghargai satu sama lain, sehingga masyarakat Cirebon yang 

unik itu menjadi ada dan nyata. Dalam konteks ini, pendidikan berbasis 

budaya Cirebon hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, 

demokrasi, dan pluralisme. Pendidikan berbasis budaya Cirebon adalah 

pendidikan yang menghargai perbedaan, bakat maupun kemampuan, 

memberikan kebebasan berekspresi bagi setiap peserta didik, dan bersifat 

humanis. 

Tradisi yang terkait erat dengan kepercayaan dan ritual agama Islam 

dalam masyarakat Kota Cirebon yang sampai sekarang masih terus dilakukan 

setiap tahun, yakni:  (1) Haolan, (2) Muludan, dan (3) Syawalan. Ketiga 

tradisi ini bisa dikatakan simbol khusus bagi masyarakat Kota Cirebon karena 

ketigatiganya dirayakan dengan maksimal oleh seluruh masyarakat, serta 

mampu menarik masyarakat Cirebon dan luar Cirebon untuk datang. 

Pelaksanaan upacara tradisi haolan, muludan, dan syawalan  yang secara 

rutin dilaksanakan secara turun-temurun telah saling memperkuat 

terbentuknya nilai-nilai tradisi pada masyarakat Kota Cirebon. Nilai-nilai 
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tradisi yang dianut masyarakat telah melestarikan upacara tradisi dan upacara 

tradisi telah menguatkan nilai-nilai tradisi. Panjang Jimat Tradisi Maulid Nabi 

di Keraton Cirebon Sejak zaman Khalifah Sholahudin Al Ayubi 1993 M, 

peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau maulid Nabi kerap di 

istimewakan. Tujuannya, tidak lain untuk mengenang dan selalu meneladani 

nabi Muhammad SAW. 

Nilai dasar adalah nilai-nilai yang mendasari perilaku yang terwujud 

pada nilai-nilai intrumental yang dapat dilihat sebagai fenomena masyarakat. 

Moerdiono (1999:379) yang dikutip oleh Ruyadi (2010) menjelaskan bahwa 

nilai dasar adalah “Asas-asas sebagai dalil yang tidak dipertanyakan lagi dan 

nilai instrumental adalah pelaksanaan nilai dasar yang sifatnya dinamis dan 

kontekstual”. Nilai-nilai dasar tradisi tersebut, yakni: (1) ketaatan terhadap 

wasiat sepuh yang melahirkan nilai-nilai instrumental: (a) kepatuhan kepada 

kyai, (b) menghormati kyai, (c) menghormati kepada yang lebih tua, (d) 

semangat bersilaturahmi, dan (e) kekeluargaan, dan (2) menolak hal-hal yang 

bertentangan dengan ajaran Islam yang melahirkan nilai-nilai instrumental: 

(a) berpakaian menutup aurat,  (b) menjaga akhlak, (c) prinsip muhrim dan 

bukan muhrim, (d) kesederhanaan, dan (e) harmoni dengan alam. 

Selain kesenian kebudayaan khas Cirebon lainnya adalah sebagai 

berikut : 

1. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi 

bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-

perempuan Jawa di masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam 
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membatik sebagai mata pencaharian, sehingga di masa lalu pekerjaan 

membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya 

Batik Cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. 

Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang 

memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Mega 

Mendung, dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah 

lazim bagi kaum lelaki. Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh 

berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan 

warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh 

kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, 

seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. 

Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh orang Tionghoa, 

yang juga mempopulerkan corak phoenix.. Bangsa Eropa juga mengambil 

minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang 

sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang 

dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-

warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional tetap 

mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara 

adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan 

masing-masing. 

2. Glass Painting atau Lukisan Kaca Adalah seni melukis diatas permukaan 

kaca, dimana pelukis langsung melukis dipermukaan gelas/cermin atau 

media kaca. 



 

 

101 

101 

3. Nasi Jamblang adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. 

Nama Jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat 

kota Cirebon tempat asal pedagang makanan tersebut. Ciri khas makanan 

ini adalah penggunaan daun Jati sebagai bungkus nasi. Penyajian 

makanannya pun bersifat prasmanan. 

4. Empal gentong adalah makanan khas masyarakat Cirebon, Jawa Barat. 

Makanan ini mirip dengan gulai (gule) dan dimasak menggunakan kayu 

bakar (pohon mangga) di dalam gentong (periuk tanah liat). Daging yang 

digunakan adalah usus, babat dan daging sapi 

5. Tahu Gejrot adalah makanan khas Cirebon, Indonesia. Tahu gejrot terdiri 

dari tahu yang sudah digoreng kemudian dipotong agak kecil lalu 

dimakan dengan kuah yang bumbunya cabe, bawang merah, gula. 

Biasanya disajikan di layah kecil. atau coet, biasanya pedagang 

menjajagan dagangannya dengan menggunakan sepeda. 

2.2.5 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Anak usia dini merupakan masa yang paling penting bagi 

perkembangan anak sehingga anak usia dini sedang dalam tahap pertumbuhan 

dan perkembangan yang paling pesat baik fisik maupun mental dimana 

dimasa ini pembentukan karakter anak sangat penting. Sehingga lahir 

generasi bangsa yang tumbuh dan berkembang dengan karakter. 

perkembangan otak sebagai pusat kecerdasaan terjadi sangat cepat karena 

perkembangan otak pada anak usia dini telah mencapai 80% dari orang 

dewasa sehingga masa itu disebut sebagai golden age. Menurut penelitian di 

http://id.wikipedia.org/wiki/Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Jati
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Prasmanan
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bidang neurosains yang dilakukan oleh Osbon, White dan Bloom sebagai-

mana dikutip Suyadi menyatakan bahwa perkembangan kecerdasaan atau 

intelektual anak pada usia empat tahun mencapai 50%, pada usia delapan 

tahun mencapai 80%, pada usia dua belas tahun mencapai 90%, dan pada usia 

delapan belas tahun perkembangan intelektual anak mencapai 100% atau 

telah mencapai perkembangan yang optimal (Suyadi, 2014:22). Senada 

dengan itu dalam kerangka pelaksanaan pendidikan anak usia dini, Undang-

undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 28 ayat 1 mengatakan 

bahwa anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia sejak lahir 

sampai dengan enam tahun. Jadi berdasarkan system pendidikan nasional di 

Indonesia, anak usia dini merupakan anak yang memiliki usia sampai dengan 

enam tahun. Menurut NAEYC (National Assosiation Education for Young 

Children) mengemukakan bahwa anak usia dini adalah sekelompok individu 

yang berada pada rentang usia antara nol sampai delapan tahun (Sofia, 

2007:10). Hal ini sejalan dengan pendapat Soegeng Santoso sebagaimana 

dikutip oleh Ramli mengatakan bahwa anak usia dini ialah anak yang berada 

pada rentang masa usia lahir sampai usia delapan tahun (Ramli, 2004:1).  

Anak usia dini memiliki potensi genetik dan siap untuk dikembangkan 

melalui pemberian berbagai rangsangan. Sehingga pembentukan perkem-

bangan selanjutnya dari seorang anak sangat ditentukan pada masa-masa awal 

perkembangan anak (Yamin, 2013:1). Periode emas (golden age) merupakan 

periode kritis bagi anak dimana perkembangan yang didapatkan pada periode 

ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan pada periode berikutnya 
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hingga masa dewasanya. Sehingga apapun yang terekam dalam benak anak, 

akan tampak pengaruhnya dengan nyata pada kepribadiannya nanti ketika 

mereka dewasa. Oleh karena itu tidaklah heran jika sekaran makin disadari 

betapa pentingnya pendidikan untuk anak usia dini karena perkembangan 

kepribadian, sikap mental dan intelektual sangat ditentukan dan banyak 

dibentuk pada anak usia dini (Hibana, 2002:76). 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

anak usia dini adalah anak yang berusia nol sampai enam tahun yang 

memerlukan upaya sadar untuk memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohaninya serta perkembangan karakter dirinya 

untuk membantunya dalam kehidupan selanjutnya. 

Yusuf (2009:175) menjelaskan bahwa masa usia prasekolah diperinci 

manjadi dua masa yaitu masa vital dan masa estetik: (1) masa vital, pada 

masa individu-individu menggunakan fungsi-fungsi biologis untuk 

menemukan berbagai hal dalam dunianya. Untuk masa belajar, Freud 

(2010:98)  menanamkan tahun pertama  dalam kehidupan individu itu sebagai 

jasa oral (mulut) karena mulut dipandang sebagai sumber kenikmatan atau 

ketidaknimatan. Anak memasukkan apa saja yanga dijumpainya kedalam 

mulut sebagai eksplorasi (penelitian) dan belajar. Pada tahuni kedua anak 

telah belajar berjalan dan menguasai ruangan, pembiasaan terhadap 

kebersihan (kesehatan),anak belajar mengendalikan impuls-impuls atau 

dorongan yang datang dari dalam dirinya, misalnya: buang air besar/kecil dan 

lainnya. (2) masa estetik masa perkembangan rasa keindahan, fungsi 
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pancaindranya, kegiatan belajarnya menggunakan eksploitas pancaindra. 

Karena itu Mentessori (2008:112) menciptakan beracam-macam alat 

permainan untuk melatih panca indra.  

Secara umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah mengem-

bangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan secara khusus 

tujuan pendidikan anak usia dini adalah: 

1) Agar anak percaya akan adanya Tuhan dan mampu beribadah serta 

mencintai sesamanya 

2) Agar anak mampu mengelola keterampilan tubuhnya termasuk gerakan 

motorik kasar dan motorik halus, serta mampu menerima rangsangan 

sensorik. 

3) Anak mampu menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan 

dapat berkomunikasi secara efektif sehingga dapat bermanfaat untuk 

berfikir dan belajar 

4) Anak mampu berfikir logis, kritis, memberikan alasan, memecahkan 

masalah dan menemukan hubungan sebab akibat. 

5) Anak mampu mengenal lingkungan alam, lingkungan sosial, peranan 

masyarakat dan menghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu 

mengembangkan konsep diri yang positif dan kontrol diri. 

6) Anak memiliki kepekaan terhadap irama, nada, berbagai bunyi serta 

menghargai karya kreatif (Wiyani, 2014:5). 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu proses pembinaan 
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tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang 

mencakup aspek fisik dan non fisik dengan memberikan rangsangan bagi 

perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual), motorik, akal fikir, 

emosi dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan 

berkembang secara optimal. Adapun upaya yang dilakukan mencakup 

stimulasi intelektual, pemeliharaan kesehatan, pemberian nutrisi dan 

penyediaan kesempatan-kesempatan yang luas untuk mengeksplorasi dan 

belajar secara aktif. 

 

PAUD dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk anak Indonesia 

yang berkualitas, di mana anak akan tumbuh dan berkembang sesuai tingkat 

perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam 

memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasanya. 

Adapun bentuk kegiatan program PAUD adalah: 

1. Posyandu 

Posyandu adalah kegiatan yang diselenggarakan bagi ibu dan balita untuk 

memantau tumbuh kembang balita dengan bimbingan dari petugas 

kesehatan. Selain itu, melalui program posyandu, orang tua juga dapat 

memantau tumbuh kembang balita. 

2. Bina Keluarga Balita (BKB) 

BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan memberikan pengetahuan dan 

keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya mengenai 

bagaimana mendidik, mengasuh dan memantau pertumbuhan dan 
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perkembangan anak balita. Layanan kegiatan BKB pada dasarnya 

merupakan pembinaan tumbuh kembang balita yang terdiri dari 3 aspek, 

yaitu kesehatan, gizi dan psikososial. Program ini diperuntukkan bagi 

ibu-ibu yang memiliki anak balita dan termasuk dalam keluarga 

berpenghasilan rendah. Melalui program BKB diharapkan orang tua 

memiliki konsep diri yang positif, terjadi peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan dalam mengasuh dan membina anak serta mampu 

menerapkan pola asuh yang berwawasan gender sejak dini 

 

3. Taman Kanak-kanak (TK) 

TK adalah pendidikan prasekolah yang ditujukan bagi anak usia 4-6 

tahun sebelum memasuki pendidikan dasar. Tujuan penyelenggaraan TK 

adalah membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, 

perilaku, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta anak didik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya  

TK memiliki tugas (1) menyelenggarakan kegiatan belajar untuk 

kelompok A (4-5 tahun) dan kelompok B (5-6 tahun) sesuai kurikulum 

yang berlaku; (2) memberikan bimbingan dan penyuluhan bagi anak-

anak yang mengalami kesulitan dan bagi orang tua yang memerlukan; (3) 

upaya pelayanan gizi dan kesehatan melalui kegiatan makan bersama dan 

kegiatan belajarnya. 

4. Taman Penitipan Anak (TPA) 

TPA adalah wahana kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai 
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pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya 

bekerja. TPA memberikan layanan kebutuhan kepada anaknya melalui 

penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 

bulan hingga memasuki pendidikan dasar. 

Jenis layanan TPA antara lain berupa (1) layanan kepada anak berupa 

perawatan, pengasuhan dan pendidikan; (2) layanan kepada orang tua, 

seperti konsultasi keluarga dan penyuluhan social; (3) layanan kepada 

masyarakat, seperti penyuluhan, fasilitasi penelitian, magang/job training 

bagi mahasiswa dan masyarakat 

5. Raudhatul Athfal (RA) 

Dalam banyak hal, RA memiliki kesamaan dengan TK, bahkan dapat 

dikatakan tidak ada bedanya dengan TK Islam. Nuansa keagamaan 

(Islam) di RA sangat kental dan menjiwai keseluruhan proses 

pembelajaran. 

6. Kelompok Bermain  

Kelompok bermain adalah salah satu bentuk layanan pendidikan anak 

usia dini, khususnya usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan 

dasar. Kegiatan belajar di kelompok bermain secara garis besar 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) penanaman nilai-nilai dasar yang 

meliputi nilai agama dan budi pekerti, (2) pengembangan kemampuan 

berbahasa, motorik, emosi, social dan daya cipta meliputi seluruh aspek 

perkembangan. 

2.2.6  Landasan Penyelenggaraan PAUD 
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Menurut Kemendikbud Dirjen PAUDNI (2012:18-19), penyeleng-

garaan Pendidikan Anak Usia Dini haruslah didasarkan pada berbagai 

landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan religius serta landasan 

keilmuan baik teoritis maupun empiris, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Landasan Yuridis 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 menyatakan bahwa 

pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, sedangkan pada pasal 

28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan bahwa (1) Pendidikan 

Anak usia dini diselenggarakan sebelum  jenjang pendidikan dasar; (2) 

Pendidkan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidkan 

formal, non formal, dan/atau informal; (3) Pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal: TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat; (4) 

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal: KB, TPA, atau 

bentuk lain yang sederajat; (5) Pendidikan usia dini jalur pendidikan 

informal: pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan 

oleh lingkungan; dan (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya berdasarkan 
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  Pasal  9 Ayat 1 tentang 

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh 

pendidikan dan pengajaran dalam rangka  pengembangan pribadinya dan 

tingkat kecerdasarnya sesuai dengan minat dan bakatnya. 

Berdasarkan landasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan anak usia dini adalah pembinaan dan pengajaran kepada anak 

sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui 

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani melalui tiga jalur pendidikan, yakni: 

jalur pendidikan formal, nonformal dan informal sesuai perkembangan 

anak. 

Kelompok Bermain merupakan satuan pendidikan pada jalur 

pendidikan nonformal. Dimana satuan pendidikan non formal merupakan 

suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen masukan utama, 

yaitu warga belajar (raw input); resources input yang terdiri dari 

sumberdaya manusia, kurikulum, sarana/prasarana, dana dan manajemen; 

environmental input yang terdiri dari ekonomi, politik, terknologi; 

masukan-masukan tersebut diproses dalam transformasi dan interaksi 

yaitu kegiatan pembelajaran yang menghasilkan lulusan (output) 

(Sutarto, 2012:46). 

2. Landasan Filosofis dan Religi 

Berdasarkan aspek pedagogis, masa usia dini merupakan masa 

peletak dasar  atau pondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan 
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selanjutnya. Agar pertumbuhan dan perkembangan tercapai secara 

optimal, maka dibutuhkan situasi dan kondisi yang kondusif pada saat 

memberikan stimulasi dan upaya-upaya pendidikan yang sesuai dengan 

kebutuhan anak yang berbeda satu dengan lainnya. 

Landasan filosofis dan religi, secara ontologis anak sebagai 

makhluk individu yang memiliki aspek biologis, psikologis, sosiologis 

dan antropologis. Sedangkan secara epistemologis, pembelajaran pada 

anak usia dini haruslah menggunakan konsep belajar sambil bermain 

(learning by playing) belajar dengan berbuat (learning by doing), belajar 

melalui stimulasi (learning by stimulating). Selanjutnya secara 

aksiologis, isi kurikulum haruslah benar dan dapat dipertanggung-

jawabkan dalam rangka optimalisasi seluruh potensi anak (etis) dan 

berhubungan dengan nilai seni, keindahan dan keselarasan yang 

mengarah pada kebahagiaan dalam kehidupan anak sesuai dengan akar 

budaya dimana mereka hidup (estetika) serta nilai-nilai agama yang 

dianutnya. Jadi pendidikan anak usia dini menurut landasan ini adalah 

pembinaan anak usia dini yang meletakkan  pendidikan yang sesuai 

dengan kebutuhan anak dengan konsep belajar sambil bermain dan 

kurikulum yang memuat seluruh potensi anak. 

3. Landasan Keilmuan 

Kerangka keilmuan PAUD dibangun dari interdisiplin ilmu, 

antara lain psikologi, fisiologi, ilmu pendidikan anak (paedagogi), 
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sosiologi, antropologi, humaniora, manajemen, kesehatan dan gizi serta 

neurosains (ilmu tentang perkembangan otak manusia). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

landasan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini adalah merujuk 

pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14, pasal 28 tentang Pendidikan Anak 

Usia Dini, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  Pasal  9 Ayat 1 

tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga pembelajaran harus dilakukan 

sambil bermain yang berfungsi untuk pengembangan potensi anak, serta 

dikembangkan berdasarkan fase perkembangan anak. 

2.2.7  Kurikulum Dalam Pengertian Pendidikan PAUD 

Pengembangan kurikulum merupakan salah satu bagian penting dalam 

proses pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk membantu pendidik 

dalam melakukan tugasnya, sebab kurikulum secara umum dapat 

didefinisikan sebagai rencana yang dikembangkan untuk memperlancar 

proses pembelajaran. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan 

keragaman multi potensi, minat, kecerdasan bahasa, kognitif, social 

emosional, spiritual, dan kinestetik/fisikmotorik, serta seni pada anak secara 

optimal sesuai dengan perkembangandan keunikan setiap anak. Pendidikan 

anak usia dini adalah masa yang penting, karena awal kehidupan anak 

merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya 

pengembangkan agar anak dapat berkembang secara optimal. Pengalaman 

yang dialami anak pada masa awal pertumbuhan dan perkembangannya akan 
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berdampak pada kehidupannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu 

pada masa usia dini perlu dilakukan upaya pendidikan yang meliputi program 

stimulasi, bimbingan, pengasuhan dan kegiatan pembelajaran untuk 

mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki anak yang diimplemen-

tasikan melalui pengembangan kurikulum. 

Pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini merupakan satu 

kesatuan dengan pengembangan kurikulum 2013 pada jenjang diatasnya. 

Pada kurikulum 2013 semua semua kurikulum dikembangkan dengan 

menggunakan struktur yang sama dengan disesuaikan dengan kekhasan 

program masing-masing. Kurikulum 2013 bersifat terbuka, artinya bahwa 

memberikan peluang untuk dilakukan pengembangan sesuai dengan 

kebijakan daerah sebagai wadah untuk mewadahi muatan lokal sebagai 

bagian dari kekayaan intelektual bangsa. 

Kurikulum mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan 

lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan 

oleh Departemen Pendidikan Nasional, sedangkan kurikulum muatan lokal 

adalah kurikulum yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan 

atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota yang disesuaikan dengan 

keadaan dan kebutuhan lingkungan. 

Kurikulum PAUD dirancang dengan karakteristik adalah 

mengupayakan keseimbangan antara perkembangan sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, menjadikan satuan 

PAUD sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar 
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terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di satuan 

PAUD kemasyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar, 

mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada anak dilakukan 

dengan kegiatan belajar melalui bermain, memberi waktu yang cukup leluasa 

untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 

engembangkan rencana program pengembangan untuk mencapai Standart 

Kesiapan Belajar Anak melalui pencapaian kompetensi inti yang dirinci lebih 

lanjut dalam kompetensi dasar dan indikator perkembangan (Dinas 

Pendidikan Kota Cirebon, 2016). Kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini 

(Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Kurikulum 2013 PAUD (Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar) 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

KI-1 Menerima ajaran agama 

yang dianutnya 

1.1 

1.2 

mempercayai adanya tuhan melalui ciptaan-nya 

menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 

sekitar sebagai rasa syukur kepada tuhan 

KI-2 Memiliki perilaku hidup 

sehat, rasa ingin tahu, kreatif, 

dan estetis, percaya diri, 

disiplin, mandiri, peduli, 

mampu bekerja sama, mampu 

menyesuaikan diri, jujur dan 

santun dalam berinteraksi 

dengan keluarga, pendidik, 

dan/atau pengasuh, teman 

2.1 

2.2 

 

2.3 

2.4 

2.5 

 

2.6 

 

 

2.7. 

 

 

2.8 

2.9 

 

2.10 

 

2.11 

2.12 

2.13 

memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin 

tahu 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

percaya diri 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat 

terhadap aturan sehari-hari untuk melatih 

kedisiplinan 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar 

(mau menunggu giliran, mau mendengar ketika 

orang lain berbicara) unuk melatih kedisiplinan 

memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli 

dan mau membantu jika diminta bantuannya 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 

kerjasama 

memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur 

memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sopan 

dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, 
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dan/atau pengasuh, dan teman 

KI-3 mengenali diri, keluarga, 

teman, pendidik dan/atau 

pengasuh, lingkungan sekitar, 

teknologi, seni, dan budaya di 

rumah, tempat bermain dan 

satuan PAUD dengan cara 

mengamati dengan indera 

(melihat, mendengar, 

menghidu, merasa, meraba), 

menanya, mengumpulkan 

informasi/mengkomunikasikan 

kegiatan bermain 

3.1 

3.2 

3.3 

 

 

3.4 

3.5 

 

3.6 

 

 

3.7 

 

 

3.8 

 

3.9 

 

 

3.10 

 

mengenal kegiatan beribadah sehari-hari 

mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak 

mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya 

untuk pengembangan motorik kasar dan motorik 

halus 

mengetahui cara hidup sehat 

mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari 

dan berperilaku kreatif 

mengenal benda-benda disekitarnya (nama, warna, 

bentuk, ukuran, pola sifat, suara, tekstur, fungsi, dan 

ciri-ciri lainnya 

mengenal lingkungan sosial (keluarga, 

teman,tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, 

transportasi) 

mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, 

tanah air, batu-batuan, dll) 

mengenal teknologi sederhana (peralatan rumah 

tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan 

dll) 

memahami bahasa resetif (menyimak dan 

membaca) 

Tabel 3.3. (lanjutan) 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 

 3.11 

 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

memahami bahasa ekspresif (mengungkapkan 

bahasa verbal dan nonverbal) 

mengenal keaksaraan awal melalui bermain 

mengenal emosi diri dan orang lain 

mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri 

mengenal berbagai karya dan aktivitas seni 

KI-4 menunjukkan yang 

diketahui, dirasakan, dibutuh-

kan, dan dipikirkan melalui 

bahasa, musik, gerakan, dan 

karya secara, produktif dan 

kreatif, serta mencerminkan 

perilaku berahlak mulia 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

4.5 

4.6 

 

 

 

4.7. 

 

 

 

4.8 

 

 

melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan 

tuntunan orang dewasa 

menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan 

akhlak mulia 

menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan 

motorik kasar dan halus 

mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat 

menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif 

menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-

benda disekitar yang dikealnya (nama, warna, 

bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi dan 

ciri-ciri lainnya) melalui berbagai hasil karya 

menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dll 

tentang lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat 

tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi) 

menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk 

gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh dll 

tentang lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, 

tanah, air, batu-batuan, dll) 
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4.9 

 

 

4.10 

 

4.11 

 

 

4.12 

 

4.13 

4.14 

 

4.15 

menggunakan teknologi sederhana (peralatan rumah 

tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, 

dll) untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya 

menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif 

(menyimak dan membaca) 

menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif 

(mengungkapkan bahasa secara verbal dan non 

verbal) 

menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam 

berbagai bentuk karya 

menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar 

mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat 

diri dengan cara yang tepat 

menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan 

menggunakan berbagai media 

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Cirebon (2016)  

Jadi pencapaian perkembangan karakter anak usia dini adalah 

pencapaian indikator-indikator karakter pada Kompetensi Dasar yang 

disesuaikan dengan perkembangan usia anak. 

Kurikulum yang digunakan dapat disesuaikan (dimodifikasi) sesuai 

dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik/warga belajar. 

Manajemen kurikulum program pembelajaran oleh Sutarto (2013) adalah 

modifikasi kurikulum nasional sesuai dengan kemampuan awal dan 

karakteristik peserta didik, menjabarkan kalender pendidikan  non formal, 

menyusun jadwal program pendidikan non formal, dan pembagian tugas 

belajar, mengatur pelaksanaan penyusunan program persemester dan materi 

pengajaran, mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan 

ekstrakurikuler, mengatur pelaksanaan penilaian, mengatur pelaksanaan 

kenaikan kelompok belajar, membuat laporan kemajuan peserta didik, dan 

mengatur perbaikan dan pengayaan pengajaran.  

Penyempurnaan kurikulum termasuk kurikulum pendidikan anak usia 
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dini dilaksanakan secara terus menerus melalui tahapan pengkajian, 

sosialisasi, advokasi dan implementasinya oleh tim pengembang kurikulum, 

pakar, praktisi dan Pembina serta penyelenggara pendidikan. Pengembangan 

kurikulum anak usia dini sekarang ini dilakukan karena adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Pengembangan 

kurikulum ini diharapkan dapat menjadi standar acuan pendidik dan 

penyelenggara pendidikan dalam membuat perencanaan, pelaksanaan 

pembelajaran serta penilaian (evaluasi) pembelajaran. 

Bermain bagi anak usia dini adalah belajar. Bermain adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan kesenangan/ 

kepuasan bagi diri anak; Bermain sebagai sarana sosialisasi, diharapkan 

melalui bermain dapat memberi kesempatan anak bereksplorasi, menemukan, 

mengekspresikan perasaaan, berkreasi, dan belajar secara menyenangkan. 

Selain itu, kegiatan bermain dapat membantu anak mengenal tentang diri 

sendiri, dengan siapa anak hidup serta lingkungan tempat  di mana anak 

hidup. 

Bermain umumnya dilandasi oleh motivasi instrinsik dari dalam diri 

anak, bermain melibatkan keaktifan anak memunculkan efek positif.  

Bermain merupakan pilihan yang bebas, ketika bermain, anak fokus pada 

proses. Adapun manfaat bermain memberikan kesempatan untuk mencoba hal 

baru melalui eksplorasi dan penemuan dalam belajar melalui bermain. 

1. Mengaplikasikan kenyataan dalam representasi simbolis 

2. Memberikan kesempatan untuk memecahkan masalah  
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3. Mengembangkan rasa egosentris ke rasa sosial  

4. Belajar bekerjasama dengan teman sebaya atau anak lain melalui bermain 

kooperatif.  

5. Mengembangkan kreativitas. 

Program kegiatan bermain adalah membantu meletakkan dasar ke arah 

perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan kreativitas / daya cipta 

yang diperlukan oleh anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan pada tahapan 

berikutnya. Untuk mencapai tujuan program tersebut, maka diperlukan 

strategi pembelajaran bagi anak usia dini yang lebih berorientasi pada: 

1. Tujuan yang mengarah pada tugas-tugas perkembangan di setiap 

rentangan usia anak,  

2. Materi yang diberikan harus mengacu dan sesuai dengan   karakteristik 

dan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan tahap perkembangan 

setiap anak.  

3. Metode yang dipilih seharusnya bervariasi sesuai dengan tujuan kegiatan 

belajar dan mampu melibatkan anak secara aktif dan kreatif serta 

menyenangkan, dan inovatif. 

4. Media dan lingkungan bermain yang digunakan haruslah aman, nyaman 

dan menimbulkan ketertarikan bagi anak dan perlu adanya waktu yang 

cukup  untuk bereksplorasi, 
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5. Evaluasi yang terbaik dan dianjurkan untuk dilakukan adalah rangkaian 

sebuah assesment melalui observasi partisipatif secara berkesinambungan 

terhadap apa yang dilihat, didengar dan diperbuat oleh anak 

2.3 Kerangka Berpikir 

Karakter adalah serangkaian tabiat, kepribadian, akhlak, budi pekerti, 

personalitas, perilaku, perasaan, dan pemikiran dalam diri individu manusia 

sebagai ciri khas pembeda dirinya dengan orang lain yang menjadi kebiasaan 

dan menimbulkan perbuatan-perbuatan (kebaikan) tanpa adanya dorongan. 

Menurut Licona, karakter yang baik atau karakter mulia meliputi pengetahuan 

tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan 

akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain karakter 

mengacu pada serangkaian pemikiran, perasaan, perilaku yang sudah menjadi 

kebiasaan. (Zuchdi, 2014:16). 

Institusi pendidikan yang terdiri dari sekolah, keluarga, dan 

lingkungan sosial harus menjadi teladan bagi proses pembelajaran dan 

pendidikan peserta didik. Krisis karakter dan watak bangsa saat ini terkait erat 

dengan semakin tidak adanya harmoni didalam keluarga, masih banyak 

keluarga yang mengalami disorientasi. Bukan karena masalah ekonomi, tetapi 

penyebabnya karena serbuan globalisasi dan gaya hidup yang tidak selalu 

kompatibel dengan nilai, norma dan agama, sosial budaya nasional maupun 

budaya lokal bangsa. 

Masalah sosial yang semakin marak di lingkungan masyarakat 

menjadikan kultur bangsa yang luhur berubah menjadi kultur negatif yang 
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penuh dengan bom waktu. Masuknya budaya barat yang tidak dapat di filter 

oleh individu menjadikan mereka terbawa oleh arus budaya barat yang tidak 

sesuai dengan budaya Indonesia. Sebut saja Judi Online, semua kalangan 

dapat mengakses web judi online tersebut tanpa adanya batasan. Akan 

semakin berbahaya ketika web tersebut diakses oleh anak-anak yang masih 

belajar. Anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tua 

mereka. Menariknya, kasus yang demikian ini dianggap biasa oleh sebagian 

masyarakat. Bahayanya, jika semua masalah sosial yang melanda bangsa 

tidak ditangani dengan benar. Pendidikan karakter merupakan kunci dalam 

penanaman karakter luhur bangsa Indonesia yang dilakukan sepanjang hayat. 

Indonesian Heritage Fondation (IHF) dalam Majid (2011: 42) 

merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan 

karakter, yaitu (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; 

dan (9) toleransi, cinta damai, dan persatuan. 

Kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang sudah demikian 

menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan di 

dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama. Bentuk 

dari kearifan lokal dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu budaya, bahasa , dan 

ekonomi. Secara umum kearifan lokal menggambarkan khasanah dan 

keunggulan dari suatu daerah yang tercermin dalam pola pikir, perilaku, adat 
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istiadat, dan kebiasaan. Kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai tuntunan 

hidup seseorang dan menjadi pelindung dalam melestarikan budaya setempat. 

Kearifan lokal yang dimiliki oleh di masing-masing daerah tidaklah 

sama. Setiap orang di masing-masing daerah tersebut harus mengetahui jenis 

dan ragam kearifan lokal di wilayahnya. Hal ini untuk menumbuhkan rasa 

cinta seseorang akan budayanya sendiri. Selain itu dengan kearifan lokal juga 

dapat dijadikan benteng dari pengaruh negatif budaya barat pada arus 

globalisasi sehingga tidak mengihangkan jati diri bangsa. 

Oleh karena itu kearifan lokal juga hendaknya diajarkan kepada siswa-

siswi di sekolah sejak usia dini. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan budaya 

daerah setempat kepada siswa agar siswa tidak buta akan budayanya sendiri. 

Kearifan lokal dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, 

ekstrakurikuler, dan kegiatan tahunan sekolah. Kearifan lokal yang berwujud 

budaya, bahasa, dan ekonomi dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran 

tertentu dan dapat pula dikembangkan dalam mata pelajaran pengembangan 

diri. 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu strategi 

pembangunan sumber daya manusia dan merupakan titik sentral dan sangat 

mendasar dalam upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun. Hal ini dilakukan melalui pemberian 

stimulus pendidikan agar membantu perkembangan, pertumbuhan baik 

jasmani maupun rohani sehingga anak memiliki kesiapan yang lebih lanjut. 

Pendidikan anak usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat 
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fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan 

berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap dan ketrampilan pada anak. 

Keberhasilan peruses pendidikan pada masa dini tersebut menjadi dasar untuk 

proses pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diselengga-

rakana untuk mengembangkan pribadi, pengetahuan dan ketrampilan yang 

melandasi pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai 

dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup. Aspek yang 

dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek pengembangan 

perilaku dengan pembiasaan meliputi sosial, emosi, kemandirian, nilai moral 

dan agama. Serta pengembangan kemampuan dasar yang meliputi 

pengembangan bahasa, kognitif, seni dan psikomotorik. 

Para ahli pendidikan telah memberikan perhatian serius terhadap anak 

usia dini dan pendidikannya. Kepolosan anak usia dini membutuhkan guru 

profesionalisme bidang PAUD untuk menjaga dan merawat potensi dasar 

anak sesuai budaya dan suku bangsa dan latar belakang disiplin ilmu. 

Perbedaan latar belakang anak usia dini dimana ia dibesarkan membutuhkan 

pendampingan special untuk melindungi mereka dari imbas media massa 

yang semakin tidak terkendali. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan 

pendidikan pada lembaga pendidikan anak usia sangat tergantung pada sistem 

dan proses pembelajaran yang dijalankan. Pembelajaran bagi anak usia dini 

bukan berorientasi pada sisi akademis saja melainkan menitikberatkan kepada 

peletakkan dasar ke arah peretumbuhan dan perkembangan. 
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Pembelajaran bagi anak usia dini meruapakan kombinasi yang 

tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan 

dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Manusia yang terlibat secara langsung dalam system 

pembelajaran, antara lain peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan 

lainnya seperti laboran. Material meliputi buku, white board, LCD, fotografi, 

slide dan film. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruangan kelas, 

perlengkapan audio visual dan computer. 

Pendidikan karakter pada anak usia dini adalah hal yang penting, 

mengingat masa usia dini merupakan masa emas yang membutuhkan 

rangsangan untuk menumbuhkan potensi dan bakat anak. Pendidikan karakter 

diterapkan melalui dua cara, yaitu dengan kurikulum formal atau kegiatan 

terprogram dan kurikulum nonformal atau kegiatan pembiasaan. Sebelum 

menerapkan atau mengimplementasikan pendidikan karakter terhadap anak, 

sebaiknya menentukan grand desain atau perencanaan terlebih dahulu. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Perencanaan pendidikan karakter 

ditentukan dengan cara yang komprehensif, sistematik, dan kultural. 

Komprehensif disini menyangkut seluruh komponen pendidikan, sistematik 

ditandai dengan adanya hubungan yang kait-mengkait antara komponen 

pendidikan, sedangkan untuk peranan kultur adalah untuk membangun 

lingkungan yang positif, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan 

masyarakat. Jika perencanaan telah disusun, maka implementasi pendidikan 
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karakter dapat dilaksanakan dengan melibatkan banyak komponen, seperti 

peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, lingkungan masyarakat, 

lingkungan rumah/pendidikan orangtua/pendidikan keluarga. Peserta didik 

merupakan subjek utama dalam penanaman karakter luhur, sedangkan 

pendidik merupakan subjek penentu keberhasilan penanaman karakter 

didalam pembelajaran ditambah sarana dan prasarana yang memadai. 

Lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga merupakan pendukung 

untuk tercapainya pendidikan karakter secara cepat, maksimal dan tidak 

membingungkan. Adanya keterlibatan dan dukungan dari masyarakat dan 

keluarga diharapkan pendidikan karakter dapat berjalan dengan lancar dan 

menghasilnya manusia berkarakter luhur. 

Pengembangan karakter anak dilakukan sepanjang hayat, mulai dari 

lahir sampai meninggal. Tetapi usia dini merupakan usia emas untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter. Nilai karakter yang diberikan mencakup 

beberapa aspek yaitu aspek sosio-emosional, nilai agama dan moral, aspek 

bahasa, fisik motorik, seni dan kognitif. Ke-enam aspek ini terdapat pada 

Kompetensi Dasar Kurikulum 2013 PAUD. Cara mengetahui pekembangan 

karakter anak diperlukan adanya penilaian. Penilaian dilakukan untuk 

menentukan pencapaian perkembangan karakter anak usia dini. Penilaian ini 

disesuaikan dengan tahap perkembangan anak Prinsip Penilaian adalah 

menyeluruh artinya mencakup proses dan hasil penanaman pendidikan 

karakter, berkesinambungan dilakukan secara berencana dan bertahap, 

objektif atau sesuai dengan apa yang dialami atau terjadi pada anak usia dini/ 
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peserta didik, mendidik untuk membina dan mendorong peserta didik agar 

dapat mengembangkan potensinya, serta penilaian harus memberi 

kebermaknaan baik bagi pendidik, pengasuh, orangtua, anak didik, dan pihak 

lain. Penilaian pendidikan karakter anak usia dini menggunakan pengamatan, 

pencatatan anekdot dari guru, percakapan/ dialog, laporan orang tua, dan 

portofolio. (Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal 

dan Informal, Kementrian Pendidikan Nasional, 2012:12). 

Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada anak usia dini di 

Kota Cirebon dapat dilakukan dengan pendekatan manajemen pendidikan, 

yang mempunyai beberapa fungsi manajemen, yaitu : 

a. Perencanaan sebagai rencana awal program pendidikan karakter terkait; a) 

penentuan kebutuhan terkait dengan pendidikan karakter anak usia dini 

yakni sopan santun, gemar membaca, religius, hormat guru, dan cinta 

tanah air, b) Menentukan alasan adanya pendidikan karakter bagi anak 

usia dini di Kota Cirebon, c) menentukan subjek dan objek dari program 

pendidikan karakter PAUD yang ada di Kota Cirebon, d) menentukan 

tempat terlaksananya pendidikan karakter, e) penentuan waktu dari 

pelaksanaan program pendidikan karakter pada PAUD, dan f)  

menentukan cara realisasi dari program pendidikan karakter PAUD 

b. Pengorganisasian dimaksudkan untuk merumuskan; a) pengelolaan 

ketenagaan seperti halnya pengelolaan sekolah, pengurus, serta tanggung 

jawabnya dalam rangka penanaman pendidikan karakter PAUD. b) sarana 

dan prasarana meliputi fasilitas bermain dan lain-lain. c) pengelolaan 
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tugas dan tanggung jawab dari kepala sekolah dan guru 

c. Pelaksanaan merupakan kemampuan pemimpin untuk mengajak para 

anggota untuk melakukan semua progran yang telah diberikan kepadanya 

dengan antusias dan kemauan yang baik untuk tercapainya program 

d. Penilaian merupakan proses untuk mengawasi, menilai, monitoring, dan 

perbaikan kepada perilaku personel dan kegiatan apakah sudah sesuai 

dengan tujuan. Dalam hal ini dilakukan oleh pemimpin terkait program 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada PAUD 

Untuk lebih jelasnya kerangka pemikiran disertasi dapat dilihat pada 

Gambar 2.4 berikut ini 
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Berdasarkan Gambar 2.4 tersebut di atas maka fenomena penelitian ini 

adalah ada kecenderungan beberapa lembaga PAUD di Kota Cirebon 

khusunya PAUD dalam bentuk pendidikan formal, pengelolaannya belum 

menunjukkan pengelolaan yang profesional. Pengelolaan PAUD belum 

didasarkan pada manajemen yang profesional, pengelolaan didasarkan pada 

prinsip asal jalan tanpa memperhitungkan pada standar mutu pendidikan yang 

seharusnya dan orientasi yang jelas dan terukur. Penting kiranya PAUD selalu 

berupaya meningkatkan mutu lembaga pendidikannya sehingga dapat 

melahirkan lulusan yang bermutu sesuai dengan harapan dan kebutuhan 

masyarakat maupun siswa itu sendiri, agar bisa tumbuh dan berkembang 

dengan baik dan bisa atau memiliki kesiapan untuk mengikuti jenjang 

pendidikan selanjutnya yakni di Sekolah Dasar (SD). Keberhasilan Lembaga 

PAUD dalam upaya untuk meningkatkan mutu PAUD dipengaruhi oleh input 

dan proses yang berlangsung. 
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Sekolah merupakan pendidikan kedua untuk anak setelah keluarga. 

Sekolah dibentuk menjadi lingkungan yang kondusif untuk anak karena 

setengah waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah. Meskipun sekolah 

menjadi urutan kedua dalam pendidikan anak, akan tetapi pendidikan di 

sekolah juga memegang peranan penting dalam membentuk jati diri setiap 

peserta didiknya. Bahkan kebanyakan anak mematuhi nasehat gurunya 

daripada orang tuanya. Maka dari itu, pendidikan di sekolah bukan hanya 

sekedar pendidikan asal-asalan. Sekolah menerapkan pendidikan karakter 

sebagai pembenahan kerusakan moralitas peserta didik. Pendidikan karakter  

adalah upaya dalam mendidik anak agar memahami, peduli, dan bertindak 

atas dasar nilai-nilai etis.  

Untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter mulia seperti yang 

disebutkan diatas diperlukan proses melalui manajemen pendidikan karekter 

berbasis keraifan lokal. Manajemen pendidikan karakter adalah suatu 

tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara 

matang dan terperinci. 

Pokok permasalahan mengapa penulis mengambil judul manajemen 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal pada anak usia dini karena dari 

hasil pengamatan mengenai sikap dan sifat anak usia dini sekarang memiliki 

penanaman nilai-nilai karakter yang kurang baik seperti anak yang tidak jujur, 

tidak disiplin, egois, tidak tanggugjawab, tidak mandiri, tidak hormat dan 

santun. Tanda-tanda tersebut disebabkan karena kurangnya pendidikan 

karakter dari orang tua, dan ketidak hati-hatian orang tua dalam memilih 
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teman bermain. Selain itu lembaga PAUD belum menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen pendidikan karakter yang efektif, serta penerapan manajemen 

pendidikan karakter belum berbasis kearifan lokal. 

Pelaksanaan nilai-nilai karakter diberikan melalui keteladanan, 

kegiatan terprogram, pembiasaan, dan pengulangan dalam kehidupan sehari-

hari. Penanaman nilai karakter pada anak usia dini bukan hanya sekedar 

mengharapkan kepatuhan, akan tetapi harus disadari dan diyakini oleh anak 

sehingga mereka merasa bahwa nilai tersebut memang benar dan bermanfaat 

untuk dirinya maupun lingkungannya. Pelaksanaan pendidikan karakter 

dilakukan dalam tiga ranah, yaitu lembaga pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat.  Lembaga pendidikan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter 

dilakukan dengan kegiatan terprogram dan pembiasaan, seluruh komponen 

sekolah bertanggungjawab dalam penanaman karakter baik didalam maupun 

diluar kelas. 

Kemudian pelaksanaan pendidikan karakter dalam keluarga berupa 

penegakan tata tertib dan budi pekerti yang luhur, penguatan perilaku 

berkarakter oleh orang tua, peningkatan keteladanan, pengajaran penggunaan 

bahasa yang baik dan benar, serta komunikasi aktif antar anggota keluarga. 

Hendaknya orang tua mengetahui potensi dan karakter anak, agar dalam 

menghadapi anak dapat dilakukan sesuai dengan karakternya. Sedangkan 

pelaksanaan pendidikan karakter pada masyarakat yaitu dengan perintisan 

kegiatan masyarakat dan penguatan karakter luhur dalam lingkungan 

masyarakat. 
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Proses pembentukan karakter siswa PAUD dilaksanakan melalui 

manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yang meliputi, 

perencnaan, pelaksanaan dan pengawasan/evaluasi secara berkelanjutan dan 

terarah sesuai dengan tujuan pendidikan anak usia dini. Secara normatif-

konseptual pendidikan karakter bagi anak setidakya berisi tentang: cinta 

Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian, disiplin, tanggungjawab, 

kejujuran, amanah dan berkata bijak, hormat dan santun, dermawan, 

menolong dan kerjasama, percaya diri, kreativ, pantang menyerah, 

kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati,  toleransi, kedamaian dan 

kesatuan. 

Williams & Schnaps dalam Zubaedi (2011:15), mengatakan bahwa 

pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para 

personel sekolah, bahkan dilakukan bersama orang tua dan anggota 

masyarakat untuk membantu anak-anak dan remaja agar memiliki sifat 

peduli, berpendirian, bertanggungjawab. 

Implementasi pendidikan karakter Tim Direktorat Jendral Pendidikan 

Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementrian Pendidikan Nasional 

(2012:7-11) bagi anak usia dini dapat dilakukan melalui tahapan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan pendidikan karakter dikembangkan oleh Dirjen 

PAUDNI (2012:7), dengan memperhatikan hal-hal berikut: 



 

 

130 

130 

a. Mengenal dan memahami anak seutuhnya sesuai dengan tahapan 

perkembangan dan karkteristiknya, seperti anak sebagai peneliti 

ulang, aktif gerak, pantang menyerah bersahabat, terbuka, dan tak 

membedakan 

b. Nilai-nilai pendidikan karakter diterapkan menyatu dengan kegiatan 

inti proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara: 

1) Memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan tema dan judul 

kegiatan pembelajaran.  

2) Menentukan indikator perkembangan nilai-nilai karakter sesuai 

dengan tahapan perkembangan anak.  

3) Menentukan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan 

Dirjen PAUDNI (2012:1-2), rencana pembelajaran merupakan 

gambaran kegiatan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai tujuan 

pembelajaran lembaga. Didalam rencana pembelajaran termuat aktivitas 

secara keseluruhan sebelum kegiatan sesungguhnya dilaksanakan. 

Rencana kegiatan yang disusun secara baik menjadi jaminan separuh 

kegiatan telah berhasil dilaksanakan. Sebaliknya bila pendidik gagal 

merencanakan sama halnya dengan merencanakan kegagalan. Rencana 

pembelajaran disusun dengan cara menjabarkan aspek-aspek 

perkembangan yang ada dalam Menu Pembelajaran Pencapaian 

Perkembangan pada Standar Nasional PAUD.  

2. Pelaksanaan 
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Pelaksanaan nilai-nilai karakter bagi anak usia dini dilakukan 

melalui kegiatan terprogram dan pembiasaan. 

a. Kegiatan terprogram 

1) Menggali pemahan anak tiap-tiap nilai karakter. kegiatan ini bisa 

dilakukan melalui bercerita.  

2) Membangun penghayatan anak dengan melibatkan emosinya 

untuk menyadari pentingnya menerapkan nilai karakter.  

3) Mengajak anak bersama-sama melakukan nilai-nilai karakter yang 

diceritakan.  

4) Ketercapaian tahapan peserta didik. Guru dapat memberikan 

pujian dan penguatan serta sentuhan kasih sayang terhadap apa 

yang direfleksikan anak. 

Secara sederhana, terprogram maksudnya yaitu kegiatan yang 

menjadi agenda dan dirancang dalam silabus pendidik, baik dalam 

jangka waktu pendek maupun panjang. 

b. Kegiatan pembiasaan 

1) Kegiatan rutin lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu 

kegiatan yang dilakukan dilembaga PAUD secara terus-menerus 

dan konsisiten setiap saat. Misalnya berbaris, berdo‟a sebelum 

dan sesudah melakukan kegiatan.  

2) Kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung 

pada saat itu juga, biasanya dilakukan saat guru mengetahui 

adanya perbuatan yang tidak baik sehingga perlu dikoreksi dan 
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pemberian apresiasi terhadap nilai karakter yang diterapkan oleh 

anak. Misalnya meminta tolong dengan baik, menawarkan 

bantuan dengan baik, dan menjenguk teman yang sakit.  

3) Keteladanan, yaitu kegiatan yang dapat ditiru dan dijadikan 

panutan. Dalam hal ini guru menunjukkan perilaku kosisten 

dalam mewujudkan nilai karakter yang dapat diamati oleh anak 

dalam kegiatan sehari-haribaik didalam maupun diluar lembaga. 

Misalnya memungut sampah di lingkungan sekolah, sopan dalam 

bertutur kata.  

4) Pengkondisian, yaitu situasi dan kondisi lembaga PAUD sebagai 

pendukung kegiatan pendidikan karakter.  

5) Budaya lembaga, mencakup suasana kehidupan di lembaga  

PAUD yang mencerminkan komunikasi yang efektif dan 

produktif untuk mengarah pada perbuatan baik dan interaksi 

sesamanya dengan sopan santun, kebersamaan, penuh semangat 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran aktif,  inovatif, kreativ, 

efektif dan menyenangkan. 

Selain cara tersebut, guru dapat menerapkan pendidikan 

karakter dengan melibatkan peran orang tua peserta didik melalui 

kegiatan parenting, seperti dengan menyampaikan nilai-nilai 

karakter kepada orang tua. 

3. Pengawasan/Evaluasi 
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Pengawasan/evaluasi sebagai bagian dari proses pendidikan, 

merupakan proses pemantauan terhadap kemajuan dan perkembangan 

anak. Evaluasi juga bertujuan untuk memahami keefektifan dan pengaruh 

suatu program yang diberikan kepada anak.  

Tujuan dan fungsi diadakan pengawasan/evaluasi adalah sebagai 

berikut:  

1) Untuk memberikan umpan balik (fead back) kepada guru sebagai 

dasar untuk memperbaiki serta mengamati tingkah laku 

perkembangan siswa dalam proses pembelajaran  

2) Untuk menentukan mampu dan tidaknya masing-masing siswa dalam 

menerima materi sehingga mampu diamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari  

3) Untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat, 

sesuai dengan tingkat kemampuan perkembangan yang di miliki 

siswa  

4) Untuk mengenal latar belakang (psikologi, fisik dan lingkungan) 

siswa yang mengalami kesulitan belajar yang hasilnya dapat 

digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan 

tersebut. 

Sistem evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh 

mana proses pembelajaran dan perkembangan anak didik yang ada di 

PAUD KB Al Irsyad Cirebon. Pencatatan dalam bentuk laporan harian 

dalam SKH, rangkuman laporan bulanan, dan laporan akhir semester. 
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Pencatatan perkembangan anak di laporkan kepada orang tua siswa setiap 

akhir semester, dari pencatatan perkembangan yang dilakukan 

berdasarkan hasil penilaian guru dan pemberian tugas. 

Output dari manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan 

lokal adalah untuk membentuk karakter anak, sehingga terbentuk 

perilaku karakter anak usia dini. Setelah serangkaian tahapan proses 

pelaksanaan manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

dilalui, diharapkan peserta didik memiliki nilai-nilai karakter seperti 

jujur, religius, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

syukur atas nikmat Allah SWT, tanggung jawab, kerja keras, tekun serta 

cinta kasih, baik terhadap diri sendiri maupun sesama ciptaan Allah 

SWT, serta kepada Bangsa dan Negara. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan nilai-nilai karakter yang diajarkan dalam proses pendidikan di 

PAUD Kelompok Bermain Al Irsyad Cirebon adalah berawal dari adat 

masyarakat Cirebon yang menganut sistem kekerabatan yang merupakan 

salah satu pusat budaya lokal Kota Cirebon. Tradisi kearifan lokal 

masyarakat Cirebon secara umum berasal dari tradisi yang diajarkan oleh 

Sunan Gunung Jati (SGJ) terutama pepatah petitih SGJ yang mengandung 

makna yang luas dan komplek. Unsur-unsur dari pepatah-petitih SGJ 

yakni petatah-petitith dalam ketaqwaan dan keyakinan, kedisplinan, 

kearifan dan kebijakan, kesopanan dan tatakrama dan kehidupan sosial. 

Nilai-nilai karakter kegiatan pembiasaan yang diberikan adalah agama 

dan moral, kesehatan, bahasa, kedisiplinan, peduli lingkungan, peduli 

sosial, kejujuran dan cinta tanah air.  

2. Manajemen pendidikan karakter berbasis kearifan lokal meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. 

a. Perencanaan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dimulai dari 

rapat yayasan dengan kepala sekolah dan melibatkan komite sekolah 

untuk merumuskan tujuan dan arah kegiatan pendidikan termasuk 

rencana kegiatan pendidikan karakter berbasis kearifan dalam satu 
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tahun ajaran. Perencanaan manajemen pendidikan karakter memuat 

wewenang yang diberikan kepala sekolah untuk mengatur sendiri 

rumah tangga sekolahnya. Dengan adanya wewenang ini memicu 

kreatifitas seorang kepala sekolah sebagai menajer untuk 

mengembangkan sekolahnya. Hasil temuan di PAUD KB Al Irsyad 

Cirebon, dalam mengelolah perencanaan manajemen pendidikan 

karakter peserta didik, melibatkan semua unsur baik sekolah, 

stakholder (kepala sekolah dan guru) dan masyarakat dalam hal ini 

orang tua peserta didik ikut terlibat dalam menetapkan nilai-nilai 

karakter yang akan diterapkan di sekolah yang tertuang dalam tata 

tertib. 

b. Pelaksanaan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dilandasi 

dengan ketulusan hati, kejujuran, belas kasih, keberanian dan kasih 

sayang. Pelaksanaan pendidikan karakter menggunakan habitualisasi 

(pembiasaan), personifikasi, keteladanan perilaku seseorang (role 

model), pengintegrasian kegiatan. Pelaksanaan manajemen pendidikan 

karakter melibatkan semua elemen sekolah baik  kepala sekolah, guru, 

penjaga sekolah, dan penjaga kantin berperan dalam mengciptakan 

kondisi kondusif bagi perkembangan karakter peserta didik. Selain itu, 

pelaksanaan manajemen pendidikan karakter di dalam kelas dilakukan 

dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara mengintegrasikan nilai-

nilai karakter dalam setiap mata pelajaran. Sedangkan di luar kelas 

diimplementasikan dalam kegiatan organisasi. Selain itu dalam 
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berinteraksi antara guru dengan peserta didik menerapakn pembiasaan 

sebagaimana yang tertera pada tata tertib sekolah.  

Hasil temuan di PAUD KB Al Irsyad Cirebon, pelaksanaan 

pendidikan karakter menggunakan kegiatan terprogram dengan 

metode sentra yang dilengkapi dengan metode-metode pelengkap 

lainnya yaitu cerita, bernyanyi, dongeng, praktek langsung, 

keteladanan pendidik dan berdiskusi serta reward, rayuan dan 

hukuman untuk anak. Sebelum melaksanakan pembelajaran, pendidik 

terlebih dahulu membuat persiapan pembelajaran berupa alat dan 

bahan untuk permainan.  Kegiatan pembiasaan dilakukan dengan 

kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, pengkondisian dan 

budaya lembaga yang positif. Nilai-nilai kegiatan pembiasaan yang 

diberikan adalah agama dan moral, kesehatan, bahasa, kedisiplinan, 

peduli lingkungan, peduli sosial, kejujuran dan cinta tanah air. 

Sementara itu, pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan dengan 

melibatkan orang tua. 

c. Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal, melibatkan para pembina sekolah. 

Keberhasilan pengawasan pendidikan karakter dapat dilihat pada hasil 

belajar, dimana pada waktu pengambilan raport orang tua/wali peserta 

didik dan guru dapat berdiskusi tentang perkembangan karakter anak. 

Demikian juga guru tidak mengalami kesulitan dalam pembinaan 
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karakter anak dapat disharing dengan orang tua/wali peserta didik, 

sehingga diharapkan ada solusi yang terbaik bagi anak.  

3. Faktor-faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi penerapan 

manajemen pendidikan karakter siswa di PAUD Al Irsyad Cirebon 

meliputi : 

a. Faktor yang menjadi penghambat penerapan pendidikan karakter 

siswa meliputi terbatasnya kontrol setelah siswa pulang sekolah, 

pengaruh media, kurangnya kepedulian beberapa guru, keberagaman 

karakter siswa dan beberapa siswa yang susah diatur, serta lingkungan 

tempat tinggal siswa yang kurang baik. Kompetensi pendidik dalam 

hal pembuatan alat penilaian dan RKH, suasana lingkungan sekolah 

antara pendidik, kurangnya ketegasan dari Kepala Sekolah dalam 

pendidik tidak menggunakan RKH dalam proses pembelajaran, 

pendidik tidak membuat alat penilaian harian, keterlibatan orang tua 

dan masyarakat yang tidak begitu banyak, kurangnya kesadaran 

pendidik untuk meningkatkan kualitasnya. 

b. Faktor yang mendukung penerapan pendidikan karakter siswa 

diantaranya dukungan pemerintah, sumberdaya manusia (SDM) yang 

memadai, sarana dan prasarana atau fasilitas sekolah yang lengkap, 

kegiatan yang sudah terprogram, rasa kekeluargaan yang tinggi, dan 

dukungan dari semua warga sekolah, dari orang tua/wali murid, dan 

masyarakat sekitar. Selain itu faktor yang sangat membantu dalam 

penerapan pendidikan karakter, yaitu hubungan sekolah dengan 
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masyarakat dan keluarga. Dimana lingkungan sekolah, masyarakat 

dan keluarga harus sinergi untuk menerapkan pendidikan karakter 

anak usia dini. 

5.2.  Implikasi Penelitian 

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang peneliti lakukan, 

maka berikut ini akan peneliti kemukakan beberapa implikasi teoritis dan 

implikasi praktis, sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini menemukan konsep mutu pendidikan 

berkarakter akademik excellent dan religius awareness; nilai-nilai 

akademik excellent, yaitu nilai-nilai: kejujuran, kedisiplinan, tanggung 

jawab, komunikatif, kontrol diri; dan nilai-nilai religius awareness, yaitu 

nilai-nilai: religius, keikhlasan, keteladanan, mencintai kebaikan yang 

dikembangkan dengan berpijak pada prinsip keterpaduan moral knowing, 

moral feeling dan moral action melalui pendekatan keteladanan dan 

pendekatan sistem, memperkuat teori Lickona dan Wiliam Kilpatrick 

bahwa perpaduan moral knowing, moral feeling dan moral action sebagai 

unsur-unsur yang harus ada dalam pembentukan karakter yang unggul. 

Lebih lanjut, Lickona menyebutkan bahwa semua unsur nilai-nilai 

karakter unggul itu, seperti kejujuran atau ketulusan hati (honesty), belas 

kasih (compassion), keberanian (courage), kasih saying (kindness), 

kontrol diri (self control), kerja sama (cooperation), dan kerja keras 

(deligence or hard work), atau nilai lainnya sesuai dengan tujuan atau 
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target seperti dalam visi dan misi PAUD KB Al Irsyad Cirebon yang 

ingin dicapai, secara umum dapat dikatakan teori ini berpijak pada 

pandangan bahwa keberadaan manusia itu harus ditafsirkan dalam 

kaitannya dengan budi pekerti luhur yang harus dilestarikan dan 

dipertahankan melalui pendekatan keteladanan dan pendekatan sistem. 

Juga disebutkan bahwa teori Wiliam Kilpatrick & Lickona, bahwa 

perpaduan moral knowing, moral feeling dan moral action tersebut 

mengandung lima jangkauan, yakni sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa; sikap dan perilaku dalam 

hubungannya dengan diri sendiri; sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan keluarga; sikap dan perilaku dalam hubungannya dengan 

masyarakat dan bangsa; dan sikap dan perilaku dalam hubungannya 

dengan lingkungan/alam sekitar. Unsur-unsur ini disebut oleh Lickona 

sebagai pribadi yang unggul yang harus ada dalam peserta didik, dan ini 

tercermin dalam karakter akademik excellent dan karakter religius 

awareness seperti yang dikembangkan oleh PAUD KB Al Irsyad Cirebon, 

yang dalam istilah Lickona disebut sebagai nilai-nilai kebajikan 

komprehensif (holistic virtues). 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran kongkrit bagi 

manajemen pendidikan karakter di sekolah, khususnya pada manajemen 

pendidikan karakter dalam membentuk anak yang cerdas, baik dan 

terampil berakhlak mulia, sholeh/sholehah sehingga terwujudnya anak 
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yang kreatif dan mandiri. Penemuan konsep mutu pendidikan berkarakter 

yang dikembangkan di PAUD KB Al Irsyad Cirebon yaitu mutu 

pendidikan berkarakter akademik excellent dan religius awareness, 

dimana nilai-nilai akademik excellent yang dikembangkan adalah nilai-

nilai: kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, komunikatif, control diri, 

dan nilai-nilai religius awareness yang dikembangkan adalah nilai-nilai: 

religius, keikhlasan, keteladanan, mencintai kebaikan, menggunakan 

prinsip keterpaduan moral knowing, moral feeling dan moral action 

melalui pendekatan keteladanan dan pendekatan sistem. 

5.3 Saran-saran 

Berdasarkan paparan data dan analisis data yang peneliti lakukan, 

maka peneliti memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian, yang 

perlu disampaikan, yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait, sebagai 

berikut: 

1. Lembaga/Yayasan/Kepala Sekolah PAUD KB Al Irsyad Cirebon 

Pengelola/Kepala Sekolah PAUD merupakan seorang yang mampu 

menyelenggarakan, merencanakan dan mengorganisir suatu Lembaga/ 

Yayasan, sehingga pengelola/Kepala Sekolah harus dapat: 

a. Lebih meningkatkan kompetensi pendidik dalam memberikan 

pendidikan karakter berbasis kearifan lokal  

b. Melakukan kerjasama antara berbagai pihak, antara pengelola, guru, 

orang tua, aparat pemerintah dan organisasi lain yang ada di 
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masyarakat yang mendukung pelaksanaan nilai karakter berbasis 

kearifan lokal 

c. Menjaga dan mengembangkan nilai moral serta nilai agama sesuai 

dengan norma yang ada di lingkungan masyarakat  

2. Pendidik/Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pendidik dalam 

meningkatkan kualitas mengajar dan memberikan teladan yang baik bagi 

peserta didik. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter disarankan 

menggunakan kegiatan terprogram dan kegiatan pembiasaan. Kegiatan 

pembiasaan dilakukan dengan kegiatan rutin, kegiatan spontan, 

keteladanan, pengkondisian dan budaya lembaga yang positif. Disarankan 

kepada pendidik menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan 

dengan perkembangan anak serta memperkenalkan pendidikan karakter 

sejak dini pada anak. Metode tersebut antaralain metode keteladanan, 

metode pembiasaan, metode bercerta dan metode karyawisata. 

Strategi yang dapat dilakukan pendidik untuk mengambangkan 

pendidikan karakter adalah sebagai berikut: 

a. Menerapkan model belajar yang melibatkan partisipasi aktif murid  

b. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif  

c. Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan 

berkesinambungan  

d. Metode pembelajaran yang memperlihatkan keunikan masing-masing 

anak  
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e. Membangun hubungan yang supportif dan penuh perhatian di kelas 

dan seluruh lingkungan sekolah,  

f. Menciptakan peluang bagi siswa untuk menjadi aktif dan penuh 

makna termasuk dalam kehidupan di kelas dan sekolah.  

 4. Orang Tua 

a. Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya penerapan pendidikan 

karakter dilingkungan keluarga sesuai dengan tingkat perkembangan 

usia anak dan sesuai  potensi anak. 

b. Adanya kepedulian orang tua terhadap penerapan nilai budaya serta 

nilai moral atau karakter terhadap anak dalam kegiatan seharian anak 

di rumah.  

c. Orang tua harus mampu menjalin kerjasama dengan semua komponen 

yang mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang 

berkarakter. 
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