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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurunnya kualitas moral dari suatu bangsa dikarenakan adanya krisis 

multidimensional yang dicirikan dengan meningkatnya kriminalitas, menurunnya 

etos kerja, terjadi budaya Korupsi Kolusi dan Nepotisme, banyak konflik yang 

terjadi dimana – mana antar etnis, agama, politis, remaja, dan masih banyak lagi 

lainnya. Mulai maraknya budaya KKN pada suatu negara merupakan praktik dari 

sebuah pelanggaran moral yang dimana menjadi suatu penyebab dari suatu negara 

sulit untuk bangkit dari krisis yang dihadapinya karena rendahnya disiplin, 

ketidakjujuran, tidak bertanggung jawab, dan tidak komitmen terhadap nilai – nilai 

kebaikan. Menurut salah satu professor pendidikan di Cortland Unversity, yaitu 

Thomas Lickona.[1] Ia menyatakan bahwa ada sepuluh tanda – tanda jaman yang 

perlu diwaspadai dalam hubungan antara aspek moral dengan kemajuan suatu 

bangsa yang sedang menuju ke dalam jurang kehancuran. Berikut adalah tanda – 

tanda yang dimaksud: 

1. Meningkatnya kekerasan pada kalangan remaja  

2. Penggunaan bahasa dan kata – kata yang semakin memburuk  

3. Pengaruh teman sebaya yang kuat dalam tindak kekerasan 

4. Meningkatnya perilaku merusak diri  

5. Semakin samar pedoman antara moral baik dan buruk 

6. Semakin menurunnya etos dalam bekerja 

7. Semakin menurunnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua 

8. Rendahnya tanggung jawab individu dan warga negara 

9. Mulai membudayanya perilaku tidak jujur 

10. Adanya rasa saling curiga serta kebencian terhadap sesama 

Jika suatu negara sudah mengalami kesepuluh tanda diatas, maka bangsa 

tersebut baru akan melakukan sebuah demoralisasi terhadap bangsa tersebut. Suatu 

negara dapat dikatakan menjadi sebuah negara maju dan dipandang dunia apabila 
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kualitas sumber daya manusianya yang baik dari segi moral dan etos dalam bekerja. 

Melimpahnya sumber daya alam bukanlah menjadi acuan suatu negara menjadi 

makmur dan sejahtera, bahkan dapat saja melimpahnya sumber daya alam tersebut 

menjadikan petaka bagi negara tersebut. Hal ini dikarenakan negara yang 

ketergantungan dengan sumber daya alam akan mudah sekali terjangkit suatu 

penyakit “dutch disease” yaitu suatu istilah dalam konsep Economic development, 

yang dimana negara tidak hanya dapat jatuh miskin secara ekonomi tetapi juga 

dalam hal sosial budaya.  

Pendidikan pada usia dini merupakan sebuah langkah tepat untuk membentuk 

anak dengan masa depan penuh akan nilai – nilai moral yang dijunjung tinggi oleh 

semua umat manusia yang beradab. Oleh sebab itu anak sejak usia dini perlu 

dibekali oleh pendidikan karakter agar kelak ketika dewasa dapat menyatu dengan 

kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter dibangun sejak usia dini bukan 

tanpa tujuan, hal ini untuk membangun dasar dari karakter anak sejak kecil. Karena 

mendidik anak sejak kecil lebih mudah daripada mendidiknya setelah usia dewasa. 

Seperti kata pepatah bahwa mendidik anak bagaikan menulis diatas batu, yang akan 

terus berbekas sampai tua. Sedangkan jika mengajarkan pada orang dewasa ibarat 

menulis diatas air yang akan cepat pudar dan tidak berbekas lagi. Perlunya 

pembentukan serta pembinaan kepada anak sejak usia dini untuk dapat membentuk 

kulitas karkater yang berkualitas karena pada usia dini merupakan masa kritis dalam 

penanaman karakter yang baik. Jika penanaman karakter yang baik pada anak 

mengalami kegagalan, maka berdampak kelak ketika ia dewasa akan menjadi 

pribadi yang bermasalah. Oleh karena itu menanamkan karakter baik kepada anak 

berdasarkan moral yang dijunjung tinggi secara universal merupakan satu langkah 

usaha yang strategis. Menurut Lickona, meskipun jumlah anak hanya 25% dari 

penduduk diseluruh dunia, namun mereka yang menentukan 100% masa depan, 

karena anak merupakan satu – satunya “bahan bangunan” untuk membentuk masa 

depan lebih dewasa.  

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Universitas Otago di 

Dunedin, New Zealand pada 1000 anak yang pada saat itu berusia 3 tahun, dan 
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diteliti selama 23 tahun sejak tahun 1972. Menunjukkan bahwa anak yang 

didiagnosa sebagai anak yang sulit diatur, pembangkan, dan pemarah, maka pada 

usia 18 tahun akan menjadi seorang remaja yang agresif dan sulit diatur. Dan ketika 

berusia 21 tahun mereka akan sulit unutk membina hubungan dengan orang lain 

dalam bermasyarakat. Sebaliknya jika anak umur 3 tahun yang sehati jiwanya, 

maka setelah dewasa akan menjadi orang yang berhasil dan sehat jiwanya pula. 

Dari hasil yang telah didapatkan berdasarkan penelitian tersebut, banyak peneliti 

yang memperdebatkan, karna usia remaja dianggap sudah terlambat untuk 

menerima pendidikan karakter.[1] Hal ini dikarenakan pada perkembangan 

kepribadian, fase remaja merupakan dimana anak harus dapat mencapai ego yang 

baik pada akhir masanya.  

Pada tahap ini akan muncul krisis antara identitas dengan kekacauan identitas, 

yang dimana dari krisis tersebut individu akan menyibukkan dirinya sendiri akibat 

terjadinya pubertas genital yang akan mulai menyebabkan munculnya peluang 

terhadap konflik baik dalam keyakinan diri, pekerjaan, filsafat diri, dan seksualitas. 

Untuk itu sebelum memasuki pada fase remaja, sebaiknya anak perlu 

menyelesaikan tugas – tugas yang ada pada fase sebelumnya, yaitu fase sekolah. 

Menurut Freud, anak usia sekolah berkisar antara umur 6 hingga 13 tahun. Pada 

fase ini anak mulai aktif dalam bidang akademik maupun non akademik sehingga 

pendidikan karakter sangat diperlukan bagi anak pada fase sekolah ini. Hal itu 

dikarenakan pada tahap ini anak lebih mudah untuk mempelajari sesuatu 

dibandingkan pada masa sebelumnya dan sesudahnya, sehingga orang tua dan 

pendidik dapat bekerjasama membentuk superego yang dapat meningkatkan nilai 

akademik maupun non akademiknya serta memotivasi anak dalam hubungan 

sosialnya. Anak yang mempunyai kematangan emosi dan spiritual yang tinggi akan 

menghasilkan kondisi fisik dan karakter yang baik pula.  

Menurut Erikson, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Freud, 

dikembangkannya lagi fase perkembangan kepribadian menjadi delapan fase. 

Erikson berpendapat bahwa pada fase usia sekolah atau fase laten dengan umur 

anak antara 6 – 12 tahun, anak akan mulai berhubungan dengan dunia luar yang 
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semakin luas dan mulai meninggalkan dunia keluarga. Oleh karena itu anak usia ini 

tidak hanya bergaul dengan keluarga saja, tetapi juga mulai bergaul dengan teman 

sebayanya, guru, serta masyarakat luas. Selain itu, anak juga mulai memiliki 

keingintahuan yang besar dan hal tersebut berkaitan dengan perjuangan mereka 

untuk menjadi dasar berkemampuan dalam bermasyarakat. Untuk membentuk 

gambaran akan dirinya sendiri, anak pada usia 6 hingga 12 tahun perlu untuk 

memperlajari teknologi dari budayanya dan strategi untuk berinteraksi sosial. 

Gambaran yang tersirat pada tahap ini akan memberikan perngarahan terhadap 

darimana munculnya indetitas ego perasaan yang akan terus berkembang menjadi 

lebih matang tapi pada tahapan – tahapan selanjutnya. Anak akan belajar untuk 

bekerja sambil bermain secara bersamaan yang diarahkan agar mampu memperoleh 

keterampilan kerja dan mempelajari aturan – aturan dalam hal bekerjasama dengan 

teman sebayanya. Anak akan mampu berkembang dengan baik apabila dapat 

belajar dengan sebaik – baiknya. Namun jika tidak dapat belajar dengan baik, maka 

perasaan minder yang akan dirasakan. Kegagalan – kegagalan pada tahap 

sebelumnya juga dapat membentuk perasaan ketidakmampuan dalam 

menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu diperlukan latihan kecakapan gerak dan 

kecerdasan untuk menyelesaikan tugas demi perkembangan dasar anak serta tidak 

terjadinya kemunduran ke tahap sebelumnya yang dapat menyebabkan anak 

menjadi mudah menyerah dan putus asa dan menjadikannya menjadi malas serta 

habisnya waktu hanya untuk bermain hal yang tidak produktif. [2] 

Perlunya pengarahan dan pemantauan dari orang tua dan pendidik sangat 

diperlukan bagi pembentukan dan pengembangan karakter anak, sehingga anak 

akan merasa dirinya diterima yang penuh dengan rasa kasih sayang baik secara 

diberikan secara verbal maupun secara fisik. Jarang sekali orang tua yang 

memberikan kasih sayang kepada anak berupa elusan di kepala atau pelukan bahkan 

untuk berinteraksi secara langsung atau sekedar memberikan kata – kata yang dapat 

membesarkan hati sang anak pun sangatlah jarang dikarenakan tuntutan pekerjaan 

yang menyita banyak waktu orang tua. Sedangkan sikap orang tua yang seperti itu 

dapat membuat anak menganggap bahwa dirinya tidak dicintai dan tidak diterima 

oleh orang tuanya, walaupun orang sang orang tua tidak merasa demikian, tetapi 
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hal tersebut membawa dampak yang buruk bagi anak. Terutama ketika orang tua 

membentak, mencaci maki, memberikan sindiran negatif, memukul, mencubit atau 

bahkan menampar anak dengan tujuan agar memberikan pelajaran kepada sang 

anak untuk tidak mengulangi kejadian atau hal tersebut, tetapi terkadang tindakan 

yang diambil oleh orang tua dapat membuat anak mengalami penolakan oleh orang 

tuanya sendiri.  

Sikap atau tindakan dari orang tua atau pendidik yang menerima akan membuat 

anak merasa bahwa dirinya disayang, dibutuhkan, dilindungi, dianggap, berharga, 

dan diberi dukungan oleh orang lain. Dari perasaan tersebut akan membentuk 

pribadi anak yang pro – sosial, percaya diri, dan mandiri namun sangat peduli 

dengan lingkungannya. Sebaliknya jika sikap atau tindakan orang tua secara tidak 

langsung menolak akan membuat anak menjadi merasa tidak diterima, merasa tidak 

disayang, dikucilkan dan bahkan merasa bahwa dirinya dibenci oleh orang tuanya. 

Akibat dari perasaan seperti itu anak ketika remaja kelak akan menjadi pribadi yang 

tidak mandiri atau menadiri tetapi tidak mempedulikan orang lain, menjadi pribadi 

yang mudah tersinggung, dan berpandangan negative terhadap orang lain dan 

kehidupannya. Selain itu perasaan minder dan bahwa dirinya tidak berharga serta 

berperilaku agresif terhadap orang lain. Maka dari itu perlunya pendampingan 

orang tau atau pendidik agar tidak menjadikan anak menjadi pribadi yang 

bermasalah dan memiliki kecerdasan emosi yang rendah.  

Berikut beberapa dampak dari anak yang mengalami penolakan baik secara 

verbal maupun fisik baik langsung maupun tidak langsung:  

1. Anak menjadi bersikap cuek, merasa tidak membutuhkan orang lain, dan 

tidak dapat menerima persahabatan. Hal ini dikarenakan sejak kecil kurang 

percaya diri, mengalami kemarahan, dan gangguan emosi negatif lainnya 

yang berdampak ketika ia dewasa maka akan bersikap mandiri tetapi tidak 

hangat serta tidak disenangi oleh rekan – rekannya atau orang lain karena 

merasa tidak membutuhkan dukungan, simpati, cinta dan respon positif 

lainnya.   
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2. Emosi yang tidak resposif, anak yang merasa ditolak tidak akan mampu 

memberikan dan mengungkapkan rasa cintanya kepada orang lain. 

3. Perilaku agresif, yaitu dimana anak bersikap selalu ingin menyakiti orang 

lain melalui perkataannya maupun secara fisik.  

4. Menjadi pribadi yang minder, dirinya tidak berharga dan berguna. 

5. Pandangan negatif akan lingkungan sekitarnya yang dimana anak tidak 

merasa aman, khawatir, munder, curiga dengan orang lain dan berpikir 

bahwa orang lain sedang mengkritik dirinya. 

6. Ketidakstabilan emosional, yaitu dimana anak tidak tahan terhadap stress, 

mudah tersinggung, mudah marah, dan sifat – sifat lainnya yang tidak dapat 

di prediksikan oleh orang lain. 

7. Ketidakseimbangan dalam emosional dan intelektual. Misalnya mogok 

belajar hingga dapat juga memicu kenalan pada remaja. 

8. Orang tua yang tidak memberikan rasa aman dan terlalu menekan anaknya 

tidak akan menjadi dekat serta tidak menjadikan orang tua sebagai teladan, 

melainkan anak akan lebih dekat dan percaya dengan teman sebayanya 

sehingga anak mudah terjerumus dalam pergaulan yang negatif.  

Sejak usia dini anak perlu dibangun karakter yang initiatif dan kreatif agar dapat 

melawan rasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Anak perlu diberikan kesempatan 

untuk memilih dan menyalurkan kreativitasnya serta dilibatkan dalam diskusi 

ringan untuk merencakan sebuah kegiatan atau diberikan kesempatan untuk 

merencanakan kegiatan mereka sendiri dengan pendampingan. Selain itu juga perlu 

diberikan tanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan, barang milik 

pribadi, dan hewan peliharaannya, sehingga initiatif akan tumbuh dari tangggung 

jawab yang diberikan kepada mereka. Apabila tanggung jawab dapat dilaksanakan 

dengan baik maka anak akan mampu mempunyai insiatif untuk melakukan kegiatan 

sesuai dengan yang diinginkannya sehingga menumbuhkan rasa kemampuan diri, 

kreativitas, dan berani dalam mencetuskan serta menjalankan ide – idenya. Semua 

hal tersebut merupakan modal untuk pertumbuhan kematangan emosi pada tahap 

selanjutnya. Apabila anak terlalu banyak dilarang dan tidak diberikan kesempatan 

untuk inisiatif, maka mereka akan menjadi pribadi yang apatis dan menjadi tidak 
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kreatif serta minder. Pada tahap ini merupakan tahap genting karena jika orang tua 

atau pendidik tidak menanamkan rasa berkemampuan untuk melakukan tugasnya 

sendiri, maka anak akan menjadi pribadi yang rendah diri dan sifat seperti ini akan 

terbawa hingga dewasa sehingga sikap percaya diri perlu ditumbuhkan untuk anak 

usia 7 hingga 10 tahun. [1] 

Anak yang memiliki rasa kepercayaan diri, kelak ketika dewasa akan menjadi 

pribadi yang mampu memahami kemampuan dirinya sendiri secara objektif dan 

realistis. Maka apabila harapannya tidak terwujud, ia akan berpikir secara positif 

dan dapat menerimanya dengan lapang dada. Rasa percaya diri merupakan salah 

satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Jika pribadi yang kurang memiliki 

rasa percaya diri akan mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain, 

kurang bertanggung jawab, sering membandingkan dirinya dengan orang lain dan 

pesimis. Maka menurut Lauster, kepercayaan diri yang positif memiliki cinta diri 

untuk selalu menjaga dan memelihara diri sendiri, pemahaman akan dirinya sendiri 

yang tidak hanya merenungi, memikirkan perasaan dan perilaku diri sendiri. Tetapi 

juga berusaha ingin mengetahui pendapat orang lain tentang dirinya serta percaya 

terhadap kompetisi atau yakin akan kemampuan diri sendiri sehingga dapat berani 

menjadi diri sendiri ketika menghadapi penolakan dari orang lain. Pribadi yang 

percaya diri memiliki tujuan yang jelas akan kehidupannya. Dalam bertindak ia 

akan jelas mengapa melakukan hal tersebut dan mengerti apa yang akan didapatkan 

jika melakukan tindakan seperti itu. Tindakan yang akan dilakukan biasanya tidak 

mengundang sifat konformis tetapi berdasarkan situasi yang sedang ia hadapi, 

sehingga tindakannya tersebut dapat diterima oleh orang lain atau masyarakat. 

Selalu memandang segala perkara dengan cara pandang yang positif merupakan 

salah satu karakter pribadi dengan percaya diri. Ia selalu dapat memandang 

kehidupannya dari sisi yang positif dan cerah serta dapat mengendalikan diri 

dengan baik sehingga ia tidak menggantungkan atau mengharapkan bantuan pada 

orang lain, tidak mudah menyerah dengan keadaan, serta memandang bahwa suatu 

keberhasilan maupun kegagalan berasal dari usaha pada dirinya sendiri. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pribadi dengan percaya diri yang positif pasti memiliki 
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keyakinan akan kemampuan dirinya sendiri, berjiwa optimis, memiliki rasa 

bertanggung jawab, pemikiran rasionalitas dan realistis. [3] 

Anak yang diberikan karakter sejak dini dengan mengaktifkan rasa empatinya 

kepada sesama teman sebayanya atau kepada orang lain yang lebih tua, maka akan 

membentuk sikap positif seperti kemampuan berinteraksi kepada orang yang lebih 

tua secara baik, mampu mengontrol emosi, dalam kemampuan akademik baik, 

mampu bersosialisasi dengan teman sebaya, dan percaya diri. Selain itu anak juga 

mampu mengenali ekspresi dari temannya baik positif maupu negative sehingga 

anak mampu mengerti akan perasaannya sendiri dan orang lain. Dampak positif dari 

pendidikan karakter bukan hanya dapat membuat anak memiliki akhlak yang mulia 

saja, tetapi juga dapat meningkatkan keberhasilan dalam bidang akademisnya. 

Perilaku pro-sosial juga didapatkan dari pendidikan karakter yang membuat kondisi 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan kondusif karena anak dengan 

karakter baik memiliki kematangan dalam emosi dan spiritual yang tinggi, sehingga 

anak dapat mengelola stressnya lebih baik dan akhirnya kesehatan anak secara fisik 

dapat meningkatkan dan lebih terjaga.  

Terlalu menekankan pendidikan akademik dan mengesampingkan pendidikan 

karakter bagi anak sejak usia dini akan menyebabkan gagalnya membangun 

kualitas pribadi dewasa yang kurang berkualitas. Buktinya dalam dunia kerja, 

seseorang dinilai 80% berdasarkan dari kualitas karakternya, sedangkan 20% 

merupakan dari kemampuan akademik. Anak yang di paksakan untuk 

mengembangkan dan menguasai kemampuan akademik pada usia dini akan 

mengakibatkan anak menjadi stress karena ketidak-sesuaian pada usianya yang 

seharusnya masih bermain serta mengeksplorasi hal yang menjadi keingin 

tahuannya. Tidaklah benar apabila keberhasilan seseorang berdasarkan pada bidang 

akademis saja, tetapi kematangan emosi sosial yang terbentuk sejak anak usia dini 

yang akan menentukan kesuksesan anak selanjutnya. Aspek yang mempengaruhi 

kematangan emosi – sosial adalah ketertarikan anak terhadap segala sesuatu di 

sekelilingnya, rasa percaya diri, kesabaran dalam menunggu, mengerti kapan dan 

bagaimana untu meminta pertolongan terhadap orang yang lebih tua lainnya, dan 
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mampu bekerja sama dalam kelompok. Tujuan dan yang menjadi poin penting 

dalam pendidikan sebenarnya adalah agar anak menjadi senang dan termotivasi 

untuk terus menerus belajar tanpa mengenal usia yang nantinya akan terbawa 

hingga tua. Jika anak dipaksakan untuk belajar keras sejak dari kecil, maka anak 

akan menjadi cepat bosan atau bahkan anak dapat saja mogok untuk sekolah. 

Banyak sekali kasus dimana anak pada saat TK pintar dalam menghitung dan 

membaca, namun ketika meginjak sekolah dasar prestasinya mulai menurun hingga 

saat sekolah menengah pertama, dan ketika menginjak sekolah menengah atas anak 

menjadi anak yang pembolos hingga drop out.  

Anak yang mempunyai masalah dalam perkembangan emosi – sosial mereka 

akan mengalami kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan sulitnya dalam 

mengontrol emosi mereka. Jika anak tidak ditangani sejak usia dini maka 

perkembangan mereka menjadi terlambat serta kesulitan tersebut akan menghambat 

mereka hingga dewasa. Dalam mengembangkan potensi potensi yang dimiliki oleh 

anak, kecerdasan emosi dapat membantu agar terasah menjadi lebih optimal. Anak 

yang terlihat kurang dapat mengikuti pelajaran akan menjadi percaya diri jika 

diberikan perhatian lebih dan suasana belajar yang kondusif, sehingga anak besar 

hati serta dapat mengikuti pelajaran lagi dengan baik dan normal. Namun pada 

kenyataan mayoritas siswa Sekolah Dasar di Indonesia, menerapkan sistem yang 

salah yaitu dengan pendekatan yang terlalu kognitif sehingga mengubah orientasi 

belajar siswa yang hanya bertujuan untuk meraih nilai setinggi – tingginya. Selain 

itu sistem kurikulum yang dirancang sudah mengahabiskan energi mereka sehingga 

anak tidak mampu mengikutinya lagi. Apalagi ditambah dengan sistem ranking dan 

nilai standar yang tinggi mengakibatkan anak menjadi tidak percaya diri, minder, 

tidak dapat bekerja, tidak terampil dan tidak berkarakter. Anak hanya mengejar nilai 

dengan menggunakan cara apapun, bahkan dengan cara tidak jujur sekalipun seperti 

mencontek dan menjiplak. Oleh karena itu, perlunya pendidikan yang dapat 

memberikan rasa gembira dan senang terhadap anak sehingga anak menjadi lebih 

nyaman dan seolah – olah sedang bermain, padahal sebenarnya secara tidak 

langsung anak sedang belajar. Hal seperti ini perlu diterapkan pada anak khususnya 

usia dibawah 10 tahun.  
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Pendidikan karakter pada anak usia dini juga mempengaruhi dalam 

pembentukan kesehatan emosi – sosial anak yag dapat meningkatkan kemampuan 

dalam hal kognitif seperti memotivasi dalam untuk lebih rajin belajar yang 

mendukung kesuksesan mereka di masa depan. Tetapi sebaliknya tidak berlaku bagi 

bidang kognitif yang belum tentu dapat mempengaruhi kesehatan emosi – sosial 

anak yang menjadikan anak yang pintar dalam bidang kognitif akademik 

(matematis dan sains) lebih cenderung merusak dirinya sendiri, karena tidak dapat 

mengontrol emosi pada dirinya sendiri dan sering mengalami stress yang dapat 

menurunkan prestasi.  

Selain mempengaruhi kesehatan emosi, pendidikan juga dapat mempengaruhi 

kesehatan secara fisik dan perilaku pro-sosial anak. Anak yang memiliki 

kematangan dalam emosi – sosial akan berpengaruh juga terhadap kesehata anak 

secara fisik. Kemungkinan anak terlibat dalam perilaku berisiko tinggi seperti 

penggunaan narkotika dan obat – obatan terlarang serta alkohol sangatlah rendah. 

Ternyata sistem kekebalan tubuh pada seorang anak juga terkait erat dengan emosi 

– sosial mereka. Anak dengan kecerdasan emosi – sosial yang baik akan tahan 

terhadap stress dan tekanan yang dihadapinya. Dengan kondisi emosi yang stabil, 

anak menjadi lebih mudah dalam menyebarkan sel – sel imunitasnya keseluruh 

tubuh sehingga bagian – bagian tubuh yang terjadi infeksi atau perbaikan jaringan 

sel, dapat diperbaiki. Orang yang divonis memiliki penyakit kanker, akan lebih 

lambat penyembuhannya apabila dilanda stress. Penelitian secara ilmiah juga telah 

membuktikkan adanya keterkaitan antara suasan hati, yang penuh cinta dan damai 

dengan pengeluaran zat – zat kimia yang dapat merngsang sel – sel untuk tumbuh 

dan berkembang, sehingga individu menjadi lebih awet muda. Sebaliknya jika 

suasana hati tidak penuh dengan damai maka akan meningkatkan zat – zat kimia 

yang dapat membunuh sel – sel tubuh yang dapat mempercepat proses penuaan dini 

serta mudahnya terserang berbagai penyakit.  

Sedangkan dalam hal mengenai perilaku pro-sosial, anak yang diberikan 

pendidikan karakter, mampu mengenal dan mengotrol perasaannya. Sehingga anak 

akan lebih mudah dalam mengatasi masalah dalam pelajaran maupun pergaulan 
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mereka dengan teman sebayanya. Selain itu juga ketika remaja kelak akan terhindar 

dari masalah – masalah umum kenakalan pada remaja seperti tawuran, minuman 

keras, seks bebas, dan lainnya. Dengan adanya pendidikan karakter yang diberikan 

sejak kecil, akan berfokus untuk membangkitkan rasa empati, etika moral, dan 

pelayanan sosial sehingga kedepannya dapat menciptkana masyarakat yang lebih 

peduli dan saling menghormati satu sama lainnya serta orang tua. Berdasarkan dari 

hasil pengamatan yang dilakukan oleh Sheldon Berman, anak yang sejak kecil 

dibiasakan untuk aktif dalam pekerjaan sosial, akan memiliki empati dan simpati 

yang tinggi sehingga ketika dewasa, mereka akan menjadi aktif dalam 

bermasyarakat, dapat melakukan pekerjaan sosial, dan menjadi warganegara yang 

bertanggung kepada diri sendiri, masyarakat, dan negara. [1] 

Dahulu keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk menerima 

pendidikan karakter karena melalui keluarga anak mengenal serta mempraktikkan 

kebajikan dengan memanfaatkan tradisi yang sudah ada turun temurun melalui 

media cerita atau dongeng, petuah, teladan, dan kebiasaan setiap harinya secara 

terus menerus. Namun, seiring berjalannya zaman yang menuju ke era modernisasi 

peran orang tua sebagai tulang punggung dari pendidikan karakter anak pun 

menjadi sedikit bergeser ke sekolah. Pergeseran peran orang tua ini dikarenakan 

adanya tuntutan akan pekerjaan. Selain itu perceraian, masalah dalam rumah 

tangga, keluarga tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga, dan hal – hal 

lainnya yang menyebabkan anak dan orang tua terpisah dengan anaknya. Maka dari 

itu sekolah sebagai lembaga dan salah satu elemen pendidikan berupaya untuk 

menjadikan tempat yang terbaik bagi kaum muda mendapatkan pendidikan karakter 

di era modernisasi. Karena sekolah tidak hanya bertujuan membuat anak menjadi 

cerdas saja tetapi juga memiliki karakter yang positif juga. Kecerdasan anak tidak 

akan bermakna apabila tidak dilandasi dengan kebaikan. Selain itu juga, bagi 

seorang tenaga pendidik membentuk anak yang memiliki karakter tangguh 

bukanlah tugas tambahan, melainkan sebuah tanggung jawab yang melekat akan 

perannya.[4] Dengan media – media yang tersedia seperti cerita bergambar, 

dongeng, musik, dan drama sekolah memberikan pendidikan karakter yang 
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dimainkan oleh tenaga pendidik secara bertanggung jawab yang disesuaikan 

dengan kondisi dan usia anak.[5] 

Dalam kemajuannya teknologi sekarang yang membawa pengaruh sangat besar 

saat ini dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Pendidikan karakter juga 

menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pendewasaan 

manusia yang mempuyai peranan yang besar dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut. Selain itu memanfaatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dalam pendidikan karakter juga sangat diperlukan demi tercapainya 

sebuah tujuan yang efektif dan efisien. Guna meningkatkan tujuan tersebut, yaitu 

efektivitas serta efiensi dalam pendidikan karakter, media berbasis ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung sudah menjadi sebuah 

kebutuhan sekaligus tuntutan pada era globalisasi sekarang ini demi berkembangya 

berbagai macam model pendidikan karakter yang kreatif dan inovatif yang 

menjadikan proses dalam menyampaikan materi tidak membosankan. Tingkat 

kesukaran yang bervariasi dalam setiap materi pembelajaran menjadi bahan 

pertimbangan dalam menyampaikan materi kepada anak terlebih kepada anak yang 

kurang menyukai materi tertentu. Sehingga dengan adanya media pembelajaran 

sebagai alat bantu dapat memudahkan dalam menyampaikan pesan atau materi 

yang tergolong rumit dan kompleks pendidikan kepada anak dengan efisien dan 

efektif. Selain untuk memudahkan serta memperlancar dalam menyampaikan 

materi secara efektif dan efisien, ada beberapa manfaat lebih rinci mengenai media 

sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan pendidikan karakter anak 

sejak usia dini. Menurut Kemp dan Dayton, ada delapan manfaat media dalam 

proses pendidikan, yaitu: 

1. Menyeragamkan cara penyampaian materi  

2. Menyampaikan materi menjadi lebih jelas dan menarik 

3. Menjadikan proses pendidikan menjadi lebih interaktif 

4. Memanfaatkan waktu dan tenaga menjadi lebih efisien 

5. Kualitas hasil belajar menjadi lebih meningkat 
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6. Proses pendidikan melalui media memungkinkan dapat belajar dimana saja 

dan kapanpun 

7. Menumbuhkan sikap positif terhadap anak akan materi dan proses belajar 

yang dilakukan 

8. Mengubah peran pengajar menjadi ke arah yang lebih positif dan 

produktif.[6] 

Selain delapan manfaat media sebagai bagian penting yang dikemukakan diatas, 

ada pula beberapa manafaat praktis media sebagai alat bantu pendidikan karakter: 

1. Materi yang abstrak dapat dijadikan lebih konkret dengan bantuan media.  

2. Dapat mengatasi masalah keterbatasan dalam ruang dan waktu  

3. Membantu mengatasi kendala dalam keterbatasan panca indera manusia 

4. Dapat memberikan pengetahuan akan objek berupa benda atau peristiwa 

langka dan berbahaya 

5. Melalui media informasi yang disajikan tepat dapat memberikan kesan yang 

mendalam sehingga lebih lama tersimpan pada diri anak.  

Dari beberapa pendapat mengenai manfaat media sebagai alat bantu penting 

dalam pendidikan karakter anak, dapat disimpulkan antara lain: 

1. Dengan menggunakan media sebagai alat bantu dalam pendidikan, dapat 

memberikan penjelasan atau gambaran yang nyata kepada anak dalam 

menyampaikan konsep yang bersifat abstrak, sehingga mengurangi 

verbalisme.  

2. Dapat membangkitkan motivasi kepada anak yang berpengaruh semakin 

membesarnya perhatian individual kepada teman sebayanya sehingga tidak 

merasa membosankan dan monoton 

3. Memberikan stimulasi kepada panca indera sehingga kelemahan pada salah 

satu panca indera dapat diimbangi dengan panca indera yang lainnya karena 

berfungsinya keseluruhan panca indera 
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4. Dengan memanfaatkan media sebagai bagian dalam dunia pendidikan 

karakter dapat memberikan teori atau konsep realita yang susah atau terlalu 

kompleks menjadi lebih mudah dan jelas.  

5. Memungkinkan terjadinya peningkatan interaksi langsung antar individu 

dengan lingkungan sekitarnya 

6. Melalui media, penangkapan atau pemahaman akan suatu objek akan 

menjadi sama satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat kecerdasan 

dan pengalaman masing – masing anak berbeda.  

7. Memudahkan dalam menyajikan informasi belajar yang konsisten serta 

dapat diulang dan disimpan sesuai dengan kebutuhan.[7]  

Maka dari itu, sebelum memulai pembuatan game pendidikan karakter peneliti 

memulai dengan menyebarkan kuisioner pre test dengan tujuan untuk mengetahui 

pemahaman anak mengenai aspek – aspek yang ada dalam kepercayaan diri seperti, 

keyakinan pada diri sendiri, tanggung jawab, optimis, pemikiran objektif, dan 

rasionalitas & realistis.  Selain itu dilakukannya pre test digunakan untuk 

mengetahui pendapat responden mengenai pemanfaat game sebagai media 

pendidikan karakter serta penanaman nilai – nilai yang dapat ditanamkan melalui 

game.  

Peneliti memberikan pertanyaan mengenai kesetujuan kepada responden 

mengenai pemanfaatan media game sebagai pendidikan karakter anak baik. Berikut 

adalah gambar 1.1 merupakan hasil pre test game sebagai media pendidikan 

karakter baik bagi anak: 
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Gambar 1.1 Pre test mengenai pendapat game menjadi media pendidikan karakter 

Sebanyak 26 responden setuju dan 11 responden sangat setuju game sebagai 

media pendidikan karakter baik bagi anak. Sedangkan 2 responden tidak setuju dan 

0 responden sangat tidak setuju bahwa game sebagai media pendidikan karakter 

baik bagi anak.  

Pada gambar 1.2 menunjukkan hasil pendapat responden mengenai game 

dapat menanamkan nilai – nilai karakter baik pada anak. Berikut adalah gambar 1.2 

merupakan pre test pendapat game dapat menanamkan nilai – nilai pedidikan 

karakter: 

 

0

2

26

11

Apakah bapak/ibu setuju game dapat menjadi 
media pendidikan karakter baik bagi anak usia 7 –

10 tahun? 

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
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Gambar 1.2 Pre test pendapat mengenai penanaman pendidikan karakter melalui game 

Dari 39 responden, sebanyak 26 responden berpendapat bahwa game bisa 

menanamkan nilai – nilai pendidikan karakter yang baik, 7 responden berpendapat 

sangat bisa, 6 responden berpendapat tidak bisa, dan 0 responden berpendapat 

sangat tidak bisa menanamkan nilai – nilai karakter baik melalui game. 

Berikut adalah gambar 1.3 merupakan pre test pendapat game dengan tema 

pendidikan pendidikan karakter bagi anak usia 7 hingga 10 tahun: 

 

0

6

26

7

Apakah menurut bapak/ibu melalui game dapat 
menanamkan nilai – nilai karakter baik bagi anak 

usia 7 – 10 tahun? 

Sangat Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Sangat Bisa
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Gambar 1.3 Pre test pendapat game dengan tema pendidikan karakter 

Dari 39 responden, sebanyak 30 responden setuju dan 30 responden 

berpendapat setuju game dengan tema pendidikan karakter baik bagi anak usia 7 

hingga 10 tahun dan 7 responden sangat setuju game dengan tema pendidikan 

karakter. Sedangkan 1 responden menyatakan tidak setuju dan 1 responden 

menyatakan sangat tidak setuju dengan game bertemakan pendidikan karakter bagi 

anak.  

Berikut adalah gambar 1.4 merupakan pre test pendapat penyampaian 

pendidikan karakter baik bagi anak melalui game: 

 

1 1

30

7

Apakah ibu/bapak setuju dengan game dengan tema 
pendidikan karakter diberikan kepada anak usia 7 –

10 tahun?

Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
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Gambar 1.4 Pre test game dapat menyampaikan nilai pendidikan karakte 

Gambar 1.4 berdasarkan dari 39 responden, sebanyak 28 responden menyatakan 

pendapat bahwa game dapat menyampaikan nilai – nilai pendidikan karakter dan 7 

responden berpendapat sangat bisa. Sebaliknya 4 responden berpendapat 

sebaliknya yaitu, game tidak bisa untuk menanamkan nilai – nilai pendidikan 

karakter dan 0 responden merespon game sangat tidak bisa.  

Berikut adalah gambar 1.5 merupakan pre test keyakinan pada diri 

responden sebelum bermain game “Good Kids”: 

0

4

28

7

Menurut ibu/bapak, apakah melalui game dapat 
menyampaikan nilai  - nilai pendidikan karakter baik 

kepada anak?

Sangat Tidak Bisa Tidak Bisa Bisa Sangat Bisa
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Gambar 1.5 Pre test mengenai kepercayaan diri anak 

Berdasarkan gambar 1.5 berdasarkan pengamatan dari orang tau atau wali  

sebanyak 20 anak dari responden masih belum mengerti akan keyakinan pada diri 

sendiri, kemudian 18 anak dari responden anak sudah mengerti,  1 anak dari 

responden sudah sangat mengerti dan 0 anak dari responden sangat tidak mengerti 

akan keyakinan pada diri sendiri.  

Berikut adalah gambar 1.6 merupakan pre test tanggung jawab pada diri 

responden sebelum bermain game “Good Kids”: 

0

2018

1

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda sudah 
mengerti keyakinan pada diri sendiri?

Sangat Tidak Mengetahui Tidak Mengerti Mengerti Sangat Mengerti
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Gambar 1.6 Pre Test mengenai sikap bertanggung jawab 

Pada gambar 1.6 berdasarkan dari pengamat orang tua atau wali sebanyak 21 

anak dari responden mengerti akan tanggung jawab pada yang dilakukan, kemudian 

18 anak dari responden tidak mengerti, dan sebanyak  0 anak dari responden masing 

- masing sangat tidak mengerti dan sangat mengerti. 

Berikut adalah gambar 1.7 merupakan pre test pemikiran objektif pada diri 

responden sebelum bermain game “Good Kids”: 

 

Gambar 1.7 Pre test mengenai pemikiran objektif anak 

0

18

21

0

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda sudah 
mengerti sikap bertanggung jawab?

Sangat Tidak Mengerti Tidak Mengerti Mengerti Sangat Mengerti

3

20

15

1

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda sudah 
mengerti pemikiran yang objektif?

Sangat Tidak Mengerti Tidak Mengerti Mengerti Sangat Mengerti
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Gambar 1.7 Pre test mengenai pemikiran objektif anak 

Pada gambar 1.7 berdasarkan dari pengamatan orang tua atau wali sebanyak  39 

responden yang mengisi kuisioner, sebanyak 20 anak dari responden tidak mengerti 

akan pemikiran objektif, 15 anak dari responden mengerti, 3 anak dari responden 

sangat tidak mengerti, dan 1 anak dari responden sangat mengerti mengenai 

pemikiran yang objektif.  

Berikut adalah gambar 1.8 merupakan pre test rasionalitas & realistis pada 

diri responden sebelum bermain game “Good Kids”: 

 

Gambar 1.8 Pre Test mengenai sikap rasionalitas dan reallitas 

Berdasarkan pada gambar 1.8 berdasarkan pengamatan dari orang tua atau wali 

sebanyak 30 anak dari responden tidak mengerti akan sikap rasionalitas & realistis, 

hanya 8 anak dari responden yang mengerti sikap rasionalitas & realistis, 1 anak 

dari responden sangat tidak mengerti, dan 0 anak dari responden sangat  mengerti 

akan sikap rasionalitas & realitas. 

Berikut adalah gambar 1.9 merupakan pre test optimisme pada diri 

responden sebelum bermain game “Good Kids”: 

1

30

8

0

Apakah menurut bapak/ibu, anak anda mengerti 
sikap rasionalitas & realitas di dalam masyarakat?

Sangat Tidak Mengerti Tidak Mengerti Mengerti Sangat Mengerti
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Gambar 1.9 Pre Test mengenai sikap optimis 

Dari gambar 1.9 berdasarkan pengamatan orang tua atau wali sebanyak 22 anak 

dari 39 responden mengerti akan sikap optimis ketika menghadapi tantangan, 16  

anak dari responden tidak mengerti, 1anak dari responden sangat mengerti, dan 0 

responden sangat tidak mengerti akan sikap optimis.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merumuskan bentuk pendidikan karakter yang baik pada anak-

anak dalam bentuk game? 

2. Bagaimana menentukan gameplay yang harus dikembangkan agar ketika 

dimainkan tetap dapat mendidik?  

3. Bagaimana cara memasukkan konten pendidikan pada anak melalui game 

yang akan dibuat?  

 

0

16

22

1

Apakah anak mengerti sikap optimis dalam 
menghadapai sebuah tantangan?

Sangat Tidak Mengerti Tidak Mengerti Mengerti Sangat Mengerti
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis diatas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan bentuk pendidikan karakter yang baik pada anak-anak 

kedalam bentuk game 

2. Menentukan gameplay agar game yang dimainkan tetap dapat mendidik 

anak 

3. Mengetahui cara memasukkan konten pendidikan pada anak melalui 

game yang akan dibuat 

 


