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ABSTRAK 

Karakter merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang. Karakter 

tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang melalui sebuah proses panjang yang 

berkelanjutan. Tidak akan pernah berhenti proses pembentukan karakter seseorang 

selama yang bersangkutan masih hidup. Dalam proses pembentukan karakter 

diperlukan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh dan mendidik anak. 

Saat ini banyak orang tua yang keliru dalam membentuk karakter anak dan kesalahan 

mendidik anak sehingga pembentukan karakternya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan . Dalam menyikapi hal ini, kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Tunas 

Bangsa di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan dapat menjadi solusi 

permasalahan orang tua dalam pembentukan karakter anak tersebut  sehingga 

terciptanya keluarga yang berkualitas. Adapun, salah satu hal yang berperan dalam 

kegiatan BKB adalah kader. Peran Kader Bina Keluarga Balita yaitu untuk membantu 

dan mengarahkan orang tua agar lebih pandai dalam hal mengurus dan merawat anak, 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak, serta meningkatnya 

keterampilan dalam mengasuh dan mendidik anak. Rumusan masalah penelitian ini 

adalah bagaimana karakter anak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung 

Selatan serta bagaimana peran kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam 

pembentukan karakter anak usia dini. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

kualitatif atau field reaserch bersifat deskriptif. Populasi dalam penelitian ini yaitu 56 

orang yang terdiri dari 1 PLKB, 12 kader, dan 43 anggota BKB/ibu sasaran dan 

sampel berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 PLKB, 6 kader dan 12 anggota 

BKB/ibu sasaran dengan pengambilan data sampel menggunakan teknik purposive 

sampling. Adapun prosedur pengumpulan data menggunakan metode wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakter anak Desa 

Branti Raya yang sebelumnya pemalu, kurang aktif, hiperaktif, dan kurang peduli, 

perlahan menjadi lebih terarah, dan anak yang acuh tak acuh atau kurang peduli 

dengan lingkungan kemudian menjadi lebih peka terhadap situasi. Demikian peran 

kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam pembentukan karakter anak usia dini secara 

mutlak bisa dikatakan tidak mungkin karena proses pembentukan karakter lebih 

bergantung pada cara orang tua mengasuh dan mendidik anaknya. Namun, kader 

berperan  sebagai perantara, penggerak, fasilitator dan motivator dalam membantu 

pembentukan karakter tersebut. Melalui kader BKB ini orang tua menjadi lebih 

mengetahui cara menghadapi karakter-karakter unik yang dimiliki anak.  
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MOTTO 
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Artinya : Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

 kezaliman yang besar." (Q.S. Luqman : 13) 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna menghindari kesalahpahaman dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini maka secara singkat penulis akan 

menguraikan pengertian judul skripsi ini, yaitu “Peran Kader Bina Keluarga 

Balita (BKB) dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Desa Branti 

Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan”,dengan penegasan sebagai berikut : 

Peran adalah paduan sifat dan pengharapan yang didefinisikan secara sosial 

atas berbagai macam posisi sosial.
1
 Peran juga memiliki pengertian sebagai 

penggerak atau suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi dan tugas nyata 

seseorang  untuk memenuhi kebutuhannya.
2
 Pada penelitian ini peran yang di 

maksud menurut penulis yaitu peran dari kader bina keluarga balita (BKB) dalam 

pembentukan karakter anak usia dini di Desa Branti Raya Kecamatan Natar 

Lampung Selatan. 

Kader yaitu orang yang dididik dan dibina dan yang diharapkan akan 

memegang pekerjaan penting.
3
 Kader adalah anggota masyarakat yang telah 

mendapatkan pendidikan serta menjalankan tugasnya secara sukarela dan setiap 

                                                           
1
 Alex Sobur, Ensiklopedia Komunikasi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), h. 624.  

2
 Hendri Puspito, Sosiologi Sistematika, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 182. 

3
 Meaty Taqdir Qadratilah, Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, ( Jakarta Timur: Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 206.  
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kelompok umur dibina 2 orang.
4
 Kader yang di maksud dalam penelitian ini yaitu 

kader bina keluarga balita di mana kader merupakan anggota masyarakat yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan mau bekerja secara sukarela dalam 

membina orang tua untuk mengasuh dan mendidik anak secara baik dan benar 

sejak dini.  

Bina Keluarga Balita, untuk selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan 

yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh 

yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader 

dan berada ditingkat desa.
5
 BKB  juga merupakan salah satu sarana yang 

berfungsi untuk memaksimalkan tahap perkembangan balita dengan cara 

memberikan pendidikan dan keterampilan kepada keluarga khususnya para ibu 

tentang cara mengasuh dan mendidik anak dengan benar.
6
 Jadi dapat disimpulkan 

bahwa BKB yaitu salah satu bentuk kelompok kegiatan yang menjadi salah satu 

program unggulan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) sebagai wadah pembinaan keluarga dalam mewujudkan tumbuh 

kembang anak balita secara optimal. 

                                                           
4
 Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita Provinsi Jawa Tengah, 1996, h. 11. 

5
Pedoman Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2006. 

6
Laksmi Wardani Ayuningtyas,”Hubungan Pelaksanaan Fungsi Perawatan Kesehatan 

Keluarga Dengan Pencapaian Tugas Perkembangan Balita Di Bina Keluarga Balita (BKB) 

Glagahwero Kecamatan Kalisat Jember”. (Skripsi Program Study Ilmu Keperawatan Universitar 

Jember, Jember,2013)  h.  Ix. Diakses pada tanggal 16 juni 2019. 
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Pembentukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembuatan, 

penciptaan, penjadian, perbuatan membentuk, proses dan cara mewujudkan.
7
 

Adapun yang dimaksud dengan pembentukan menurut penulis adalah proses 

pembentukan karakter anak agar tidak salah arah dan dapat mendidik anak dengan 

benar untuk menjadi keluarga yang berkualitas.  

Karakter menurut Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulumuddiin menyatakan 

bahwa karakter ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya 

tumbuh perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan 

pertimbangan.
8
 Karakter berarti mengukir. Sifat utama ukiran adalah melekat kuat 

pada benda yang diukir.Karenanya, karakter adalah sebutan untuk ciri khas 

seseorang. Karakter sendiri tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya, 

dimana karakter disadari sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial budaya 

tertentu. Dalam islam karakter lebih dikenal dengan istilah akhlak.
9
  

Anak menurut Al Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Suseno adalah 

amanat bagi orang tuanya. Amanah dari Allah SWT. yang tidak semua orang 

mendapatkan anugerah itu, amanah tersebut harus dipelihara secara baik, dan 

terus menerus dengan memberinya pendidikan yang baik dan benar. Anak adalah 

sosok yang lemah yang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa di 

                                                           
7
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kebudayaan Republik Indonesia.Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Jakarta:Perum Balai Pustaka. 1988. 

 h.  104. 
8
Abi Imam Tohidi, “Konsep Pendidikan Karakter Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Ayyuha 

Al-Walad”. Jurnal Ilmu Kajian Islam, Vol. 2 No. 1 (Agustus 2017.), h. 19. 
9
Syamsul, Kurniawan,” Pendidikan Karakter dalam Islam”. Vol. 3 No. 2 ( Desember 2017), h. 

198-199. 
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sekitarnya, baik orang tua, kerabat, sekolah, lingkungan, hinggan pemerintah..
10

 

Pada penelitian ini sasaran yang dituju yaitu anak  dengan usia 0 hingga 6 tahun 

yang dikategorikan sebagai anak usia dini.  

Desa Branti Raya Kecamatan Natar, Lampung Selatan merupakan tempat 

penulis melakukan penelitian, dengan alasan desa ini merupakan salah satu desa 

yang menjalankan program BKB secara rutin dan aktif di setiap bulannya. 

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah di atas, maka judul skripsi ini 

adalah  “Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Pembentukan Karakter 

Anak Usia Dini di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan.” Peran 

kader BKB merupakan status (kedudukan) seseorang dalam masyarakat yang 

dengan sukarela melakukan pembinaan terhadap keluarga dalam upaya membina 

dan memberikan pengetahuan mengenai tumbuh kembang anak dan membantu 

dalam pembentukan karakter anak sejak dini.  

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun yang menjadi alasan dalam memilih judul ini sebagai berikut. 

1. Alasan Subjektif 

Pembentukan karakter bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, 

pembentukan karakter anak sejak dini merupakan hal yang sangat penting 

karena anak merupakan generasi penerus yang harus dibina dan dididik  agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan tidak hanya mampu 

                                                           
10

Suseno Febriyansyah, “Bimbingan Konseling Islam Dalam Mengatasi Penyimpangan 

Perilaku Anak Di Panti Asuhan Edina Aisyah Bandar Lampung”. (Skripsi Program Bimbingan dan 

Konseling Islam Universitas Islam Negeri, Lampung: 2017), h. 31.  
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membedakan benar dan salah namun mampu menanamkan kebiasaan yang 

baik dan mau melakukannya. Pembentukan karakter anak sejak dini juga 

merupakan salah satu bekal di masa mendatang untuk anak agar anak menjadi 

individu yang berkepribadian baik, mandiri, dan bertanggung jawab baik 

untuk diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya.  

2. Alasan Objektif 

Bina keluarga balita merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan 

orang tua dalam membina tumbuh kembang anak secara optimal melalui 

interaksi orang tua dan anak secara efektif. Oleh karena itu, BKB diperlukan 

untuk membantu orang tua dalam memberikan pendidikan dan keterampilan 

kepada keluarga tentang mengasuh dan mendidik anak dengan benar dan 

tercapainya tumbuh kembang anak secara optimal agar menuju keluarga yang 

sejahtera dan berkualitas. Adapun, BKB di Desa Branti Raya Kecamatan 

Natar yang merupakan perpanjangan tangan dari program kegiatan BKKBN 

adalah BKB yang paling aktif melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan 

Natar .  

3. Bina Keluarga Balita dalam Kaitan dengan Bimbingan dan Konseling Islam 

Bina Keluarga Balita dalam kaitannya dengan bimbingan dan konseling islam 

yakni sebagai seperangkat program pelayanan yang memberi bantuan, 

bimbingan dan arahan yang diberikan melalui kegiatan perorangan dan 

kelompok untuk membantu individu mencapai kehidupan yang selaras sesuai 

dengan ketentuan dan petunjuk Allah serta membantu individu mengatasi 
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masalah yang dialami sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan di akhirat.   

C. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, dapat kita lihat banyak orang tua yang keliru dalam 

membentuk karakter anak. Orang tua menganggap bahwa karakter anak akan 

terbentuk sendiri seiring berjalannya waktu. Selain itu, dalam membentuk 

karakter anak, orang tua lebih mencontoh pola bimbingan yang dilakukan orang 

terdahulu. Kekeliruan dalam membentuk karakter anak juga disebabkan oleh 

kesalahan mendidik sehingga pembentukan karakternya tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Seperti halnya orang tua yang menginginkan anaknya dapat tumbuh 

dan berkembang dengan optimal namun orang tua tidak dapat menerapkan dan 

memberikan contoh yang baik dan benar kepada anaknya, sehingga anak mulai 

kehilangan jati dirinya dan muncul lah krisis karakter.  

Proses pembentukan karakter seorang anak dimulai sejak dini bahkan 

ketika bayi masih di dalam kandungan. Anak perlu mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, baik secara fisik, 

mental, sosial dan berakhlak mulia.
11

 Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

pembentukan karakter pada anak. Pertama, faktor genentik. Ada sebuah pepatah 

yang mengatakan bahwa “buah jatuh tak jauh dari pohonnya.” Begitulah 

perumpamaan karakter antara anak dengan orangtuanya. Hasil akhir seorang 

anak sangat ditentukan oleh gen (sifat dan karakter biologis) orang tuanya. 

                                                           
11

M. Nasir, Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.  8. 
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Kedua, faktor lingkungan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam 

proses pembentukan karakter anak. Jika anak berada dalam lingkungan yang baik 

maka dapat dipastikan anak akan meniru lingkungan baiknya tersebut. Juga 

sebaliknya, jika anak berada dalam lingkungan yang tidak baik maka tak jarang 

anak berperilaku yang sama dengan lingkungannya. Proses ini disebut sebagai 

proses pembelajaran lingkungan. Dalam sebuah teori tabulasi rasa 

diungungkapkan bahwa anak diibaratkan seperti kertas putih kosong dimana 

hasil pembentukan karakter anak ditentukan dari seperti apa pengasuhan, 

pendidikan dan sosialisasi yang didapatkannya. Ketiga, faktor genentik dan 

lingkungan. Faktor genetik dan faktor lingkungan digabungkan sehingga adanya 

ketetapan atau faktor orang tua dan usaha dalam pembelajaran lingkungan. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah melalui Badan 

Kependudukan Keluarga Berencana Nasional telah melaksanakan dan 

mengembangkan program Bina Keluarga Balita sebagai solusi permasalahan 

orang tua dalam pembentukan karakter anak, cara mendidik anak dengan benar 

dan terciptanya keluarga berkualitas. Keberadaan bina keluarga balita sangat 

diperlukan, mengingat masih banyaknya jumlah balita, ibu yang berpengetahuan 

rendah, dan keluarga yang tingkat kesejahteraannya masih rendah. Bina Keluarga 

Balita merupakan program deteksi dan intervensi dini terhadap penyimpangan 

tumbuh kembang yang dilakukan di masyarakat. Gerakan Bina Keluarga Balita 

merupakan salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
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Nasional dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

keluarga untuk memantau tahap tumbuh kembang anak.
12

 

Bina Keluarga balita merupakan program yang strategis dalam upaya 

pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Bina keluarga balita secara 

continue menanamkan kepada orang tua agar tetap memperhatikan 

perkembangan anak secara komprehensif. Kelompok Bina keluarga balita 

umunya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita 

ataupun balita untuk memberdayakan keluarga batita dan keluarga balita. 

Sebagai orang tua baru atau orang tua muda banyak di antaranya yang tidak 

mengenyam pendidikan secara memadai, belum memahami pola asuh dan 

tumbuh kembang anak yang baik. Untuk itu, pemerintah menyediakan program 

ini untuk memudahkan para orang tua khususnya ibu guna memberikan 

pengetahuan tentang cara mengasuh dan mendidik anak dengan benar.  

Adapun peran kader bina keluarga balita yaitu untuk membantu dan 

mengarahkan orang tua agar lebih pandai dalam hal mengurus dan merawat anak, 

bertambah wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak, serta 

meningkatnya keterampilan dalam mengasuh dan mendidik anak. Yang menjadi 

alasan utama mengapa orang tua yang memiliki balita harus mengetahui pola 

asuh yang baik untuk anak adalah  pembentukan karakter sejak dini. Sebagai 

masa yang merupakan tahap awal dari kehidupan seseorang. Masa anak-anak 

                                                           
12

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.Buku Pegangan Kader Bina 

Keluarga Balita. (Bandung:Provinsi Jabar. 2008).    
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(balita) dipandang penting karena di masa inilah diletakkan dasar-dasar 

kepribadian yang akan memberi warna ketika kelak balita tumbuh menjadi 

dewasa. Bina keluarga balita juga memiliki banyak kegiatan, di antaranya adalah 

kegiatan pelayanan, mulai dari penyuluhan seputar tumbuh kembang anak dan 

gizi balita, dan kegiatan perawatan ibu hamil dan baru lahir, dan peragaan alat 

permainan edukatif ( APE) yang dapat digunakan untuk merangsang tumbuh 

kembang anak.  

D. Fokus Penelitian  

Penelitian ini memiliki fokus yang merujuk pada Peran Kader Bina 

Keluarga Balita dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di Desa Branti 

Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan yang meliputi aspek peran kader dan 

proses pembentukan karakter anak usia dini.  

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakter anak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung 

Selatan ? 

2. Bagaimana peran kader bina keluarga balita dalam pembentukan karakter 

anak usia dini ? 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai 

dalam penelitian ini ialah : 

1. Untuk mengetahui karakter anak di Desa Branti Raya Kecamatan Natar 

Lampung Selatan. 

2. Untuk menjelaskan peran kader bina keluarga balita dalam pembentukan 

karakter anak usia dini. 

G. Signifikasi Penelitian 

Adapun signifikasi penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi 

dunia keilmuan. 

2. Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik 

untuk masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak usia dini 

sehingga orang tua dapat membentuk karakter dan mendidik anak dengan 

benar agar terciptanya keluarga yang berkualitas. 

H. Metode Penelitian 

Untuk mempermudah dalam memperoleh data memerlukan beberapa 

metode penelitian yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang valid dan 

mendukung kesempurnaan penelitian. Adapun metode yang digunakan sebagai 

berikut : 
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1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

field reaserch ( penelitian lapangan). Penelitian kualitatif disebut juga dengan 

pendekatan konstruktifis, naturalis, atau interpretatif. Penelitian kualitatif 

menekankan pada pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial 

berdasarkan realita pada kondisi alami (natural setting).
13

 Penelitian kualitatif 

adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa  kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
14

 

Sifat penelitian ini deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi 

ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif 

berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian 

dilakukan.
15

 Penelitian deskriptif juga merupakan sebuah penelitian yang 

memaparkan suatu karakteristik atau ciri tertentu dari sebuah fenomena atau 

permasalahan yang terjadi.
16

 

Deskriptif dalam penelitian ini yaitu menggambarkan tentang situasi dan 

kondisi yang sebenarnya tentang peran kader Bina Keluarga Balita dalam 

pembentukan karakter anak usia dini di Desa Branti Raya Kecamatan Natar 

Lampung Selatan.  

                                                           
13

 Sugiarto, Metodologi Penelitian Bisnis, (yogyakarta : Andi, 2017), h. 41. 
14

 Nurul Zuriyah, Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2007), h. 92.  
15

 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2011), h. 

13.  
16

 Sugiarto, Metodologi Penelitian Bisnis……, h. 51.  
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2. Populasi dan Sampel 

a. Populasi     

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
17

  Dalam 

penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley 

dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen 

yaitu : tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (acitivity) yang 

berinteraksi secara sinergis.
18

 Populsi dalam penelitian ini adalah 1 petugas 

lapangan keluarga berencana (PLKB), 12 kader BKB, dan 43 anggota BKB 

atau ibu sasaran. Jadi jumlah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 56 orang.  

b. Sampel 

 Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi 

sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 

penelitian.
19

 Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa sampel adalah bagian 

dari populasi yang dapat diambil sumber data dan dapat mewakili seluruh 

populasi.
20

 

                                                           
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Reaserch and Development, (Bandung: 

Alfabeta, 2015), h. 135.  
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), h. 297.  
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D…. , 

h. 298.  
20

 Ridwan, Pengantar Statistika Social, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8.  
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 Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling diambil oleh peneliti, apabila peneliti memiliki alasan-

alasan khusus tertentu berkenaan dengan sampel yang akan diambil. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian cukup dari suatu unit saja, karena sifat 

yang ada pada unit tersebut sama dengan sifat keseluruhan sampel dalam 

populasi tersebar. Syarat pengambilan sampel ini bahwa sampel yang 

diambil memiliki ciri-ciri atau sifat yang merupakan sifat pokok populasi.
21

 

 Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki kriteria 

sebagai berikut : 

a. Pengurus BKB yang terdiri dari 1 petugas lapangan keluarga berencana 

(PLKB) dan 6 orang kader BKB 

b. Kader yang tinggal di lingkungan Desa Branti Raya Kecamatan Natar 

Lampung Selatan 

Sesuai dengan syarat kader : 

1) Laki-laki atau perempuan yang tinggal di lokasi kegiatan mempunyai 

minat terhadap anak. 

2) Paling sedikit dapat menulis dan membaca, menguasai bahasa 

indonesia dan bahasa daerah setempat. 

3) Beredia sebagai tenaga sukarela. 

4) Bersedia dilatih sebelum mulai melaksanakan tugas. 

                                                           
21

 Punaji Setyosari, Metode Penelitian Pendidikan Pengembangan, (Jakarta: Kencana, 2015), 

h. 224.  
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5) Mampu berkomunikasi dengan orang tua balita secara baik. 

Sedangkan untuk pengambilan sampel pada anggota BKB ciri-ciri atau 

kriteria sebagai berikut : 

a) Tinggal di lingkungan  Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung 

Selatan. 

b) Keluarga yang memiliki balita, batita atau anak usia dini. 

c) Aktif dalam kegiatan BKB. 

       Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 1 petugas lapangan 

keluarga berencana (PLKB) 6 orang kader dan 12 anggota BKB. Jumlah 

keseluruhan sampel sebanyak 19 orang.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara 

dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.
22

  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Saat mengajukan 

pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan 

                                                           
22

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007),  h. 111.  
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responden atau jika hal ini tidak mungkin dilakukan, juga bisa melalui alat 

komunikasi.
23

 

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara 

tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas di 

mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan 

yang akan ditanyakan.
24

 

      Metode wawancara sebagai metode pokok yang digunakan untuk 

menggali dan memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang peran kader 

bina keluarga balita dalam pembentukan karakter anak usia dini di Desa 

Branti Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan. 

b. Observasi  

   Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan. 
25

 Menurut Flick observasi merupakan keterampilan harian 

lain yang secara metodologis disistematisir dan di terapkan dalam 

                                                           
23

 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis….., h. 105. 
24

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D….,, 

h. 197.  
25

 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, ….., h. 118.   
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penelitian kualitatif. Tidak hanya persepsi visual tetapi juga persepsi 

berdasarkan pendengaran, perasaan dan penciuman yang di integrasikan.
26

 

       Observasi terbagi menjadi beberapa macam salah satunya observasi 

partisipan dan observasi non partisipan. Dalam observasi partisipan 

observer atau pengamat mengambil bagian didalam peri kehidupan atau 

situasi observee atau yang diamati. Sedangkan observasi non partisipan 

merupakan kebalikan dari teknik partisipan. Pada teknik ini observer tidak 

ambil bagian secara langsung didalam situasi kehidupan yang diamati, 

tetapi tetap berperan sebagai penonton.
27

  

   Pada penelitian ini observasi yang digunakan yaitu observasi non 

partisipan dimana peneliti tidak ambil bagian secara langsung dalam 

kegiatan tetapi berperan sebagai penonton. Metode observasi digunakan 

untuk mencari dan mengumpulkan data observasi tentang peran kader 

dalam pembentukan karakter anak usia dini yang ada di di Desa Branti 

Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan yang dilakukan oleh kader dan 

petugas lapangan keluarga berencana dalam kegiatan bina keluarga balita. 

Metode ini digunakan penulis untuk melengkapi data yang tidak diperoleh 

dari metode wawancara dan dokumentasi. 

  

                                                           
26

 Abd. Rahman Ghani, Metodologi Penelitian Tindakan Sekolah. (Jakarta : Rajawali Pers, 

2016), h.144-145. 

27
 Ibid. h. 148-150.  



 

17 

 

c. Dokumentasi 

      Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang.
28

 Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi 

maupun kelembagaan.
29

 

       Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data yang 

bersifat dokumentasi seperti visi, misi, struktur kepengurusan BKB, 

pelaksanaan kegiatan, dan data yang bersangkutan dengan masyarakat yang 

hendak diteliti. Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari wawancancara dan observasi. 

4. Teknik Analisis Data 

 Menurut Patton analisis data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uruaian 

dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti 

signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola urutan, dan mencari hubungan 

di antara dimensi-dimensi uraian.
30

 Analisis data disebut juga pengolahan data 

dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, 

                                                           
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…., h. 329.  
29

 Anwar sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis….., h. 114.  
30

 Elvinaro Ardianto, Metodologi Penelitian untuk Public Relations, (Bandung: simbiosa 

Rekatama Media, 2016) h. 217.  
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pengelompokan, sistematisasi penafsiran dan verifikasi data agar sebuah 

fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.  

 Menurut Miles dan Huberman juga Yin, tahap analisis data dalam 

penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

a. Pengumpulan Data  

        Analisis selama pengumpulan data, menurut Yin dilakukan dengan 

menggunakan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan 

klarifikasi dengan informan tentang draf kasar dari laporan penelitian. 

Analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah peneliti 

memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah 

mengumpulkan data yang dapat dianalisis. 

b. Reduksi Data 

        Miles dan Huberman mengemukakan, reduksi data diartikan sebagai 

proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian 

berlangsung.  

c. Penyajian Data 

        Alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. 

Miles dan Hubermen mengemukakan bahwa yang dimaksud penyajian data 
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adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
31

 

d. Menarik Kesimpulan dan verifikasi 

        Menurut Miles dan Huberman kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.
32

 

Adapun penelitian ini menggunakan metode deduktif. Yaitu dari 

rangkaian yang bersifat umum yang diambil individu kemudian ditarik 

pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, kesimpulan yang 

diambil sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian penulis 

tentang Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Pembentukan 

Karakter Anak Usia Dini di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Lampung 

Selatan.  

 

                                                           
31

 Imam Suprayogo dan Tobroni,  Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,2003), h. 191-194.  
32

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif……, h.345.  
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  BAB II 

 

KADER BINA KELUARGA BALITA DAN PEMBENTUKAN KARAKTER 

ANAK USIA DINI 

 

 

A. KADER BINA KELUARGA BALITA 

1. Pengertian Kader Bina Keluarga Balita  

Kader Bina Keluarga Balita (BKB) adalah anggota masyarakat yang 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, bekerja secara sukarela dalam 

membina dan memberikan penyuluhan kepada anggota/ibu sasaran tentang 

cara mengasuh anak balita secara baik dan benar berdasarkan kelompok 

umur.1 Kader merupakan sumber daya manusia yang terdapat di dalam 

kegiatan penyuluhan BKB. Perannya sangat vital dan tidak hanya memberi 

penyuluhan saja akan tetapi juga semua permasalahan yang dihadapi para 

peserta BKB. Kader harus menguasai tanpa terkecuali agar pelaksanaan BKB 

efektif.2 

Bina Keluarga Balita merupakan suatu pembinaan yang ditujukan 

kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak balita 

tentang cara membina tumbuh kembang anak balita secara baik dan optimal. 

Pembinaan ini memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan pada orang 

tua dengan harapan orang tua mampu mendidik balitanya sejak dini sehingga 

                                                           
1 Buku Pedoman  Bina Keluarga Balita (BKB), Badan Kependudukan dan Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN), (Jakarta:  2015), h. 19. 
2 Furqon, Dwi Muhammad, Kismantiri, Fathurrohman, “Evaluasi Kinerja Program Bina 

Keluarga Balita”. Vol. 3. No. 2 (2014), h. 37.   
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anak tumbuh dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas. Program bina keluarga balita juga merupakan upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam 

membina tumbuh kembang balita secara optimal melalui interaksi orang tua 

dan anak secara efektif.3 

Melalui program Bina Keluarga Balita diharapkan dapat menjadi wadah 

bagi para orang tua untuk menambah bekal pengetahuan dan keterampilan 

dalam mengurus, merawat, dan mendidik anak secara baik dan benar agar 

anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usianya.  

Hal-hal yang berkaitan dengan Kader Bina Keluarga Balita. 

a. Tugas Utama Kader  

 Tugas utama kader yaitu memberikan penyuluhan sesuai materi yang 

telah ditentukan, mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan 

anak balitanya, memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah 

untuk melihat serta membimbing keluarga dalam proses pengasuhan anak, 

memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah 

tumbuh kembang, dan  membuat laporan kegiatan.4 

 

 

 

                                                           
3 Buku Pedoman  Bina Keluarga Balita (BKB), Badan Kependudukan …..,  h. 8 & 10.  
4Buku Panduan Penyuluhan BKB Holistik Integratif Bagi Kader, Direktorat Bina 

 Keluarga Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,( 2018), h. 6.  
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b. Peran dan Syarat Kader 

1) Peran Kader 

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap 

caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertetu yang 

berdasaran status dan fungsi sosialnya.5 

Peran kader dalam Bina Keluarga Balita dianggap sangat penting 

karena kader merupakan salah satu kunci dari keberhasilan program 

BKB. Adapun,  peran kader Bina Keluarga Balita yaitu menyusun 

jadwal kegiatan penyuluhan, menyelenggarakan pertemuan, menjadi 

fasilitator dalam pertemuan dan di luar pertemuan, memotivasi anggota 

BKB, melakukan rujukan, serta melakukan pencatatan dan pelaporan.6 

2) Syarat Kader 

Adapun persyaratan untuk menjadi kader adalah sebagai berikut : 

(a) Laki-laki atau perempuan tinggal di lokasi kegiatan, mempunyai 

minat terhadap anak. 

(b) Paling sedikit dapat membaca dan menulis, menguasai bahasa  

Indonesia dan bahasa daerah setempat. 

(c) Bersedia bekerja sebagai tenaga sukarela. 

(d) Bersedia dilatih sebelum mulai melaksanakan tugas. 

                                                           
5 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru ( Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 

h. 18.  
6Buku Panduan Penyuluhan BKB Holistik Integratif Bagi Kader, ….., h. 6.  
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(e) Mampu berkomunikasi dengan orang tua balita secara baik.7 

c. Sikap Kader  

Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh kader Bina Keluarga Balita (BKB) 

dalam Pokja BKB yaitu sebagai berikut : 

1) Ramah, menghargai para orang tua/ anggota BKB. 

2) Mendorong dan mengajak orang tua/anggota BKB untuk menerapkan 

bahan-bahan yang baru dipelajari. 

3) Tidak bersikap menggurui, bersama orang tua/anggota BKB mencari 

cara terbaik yang dapat diterapkan. 

4) Mendorong orang tua/anggota BKB untuk berbagi pengalaman 

tentang cara pembinaan anak. 

5) Tidak membedakan antara peran ayah dan peran ibu dalam mengasuh 

dan mendidik anak.8 

d. Jenis Kader 

1) Kader inti ,  yaitu kader yang menyampaikan materi penyuluhan BKB 

2) Kader bantu, yaitu kader yang bertugas membantu kader inti 

menyampaikan penyuluhan, jika kader inti berhalangan hadir 

                                                           
7 Ibid.  
8
 Nana Pramudya Ariesta, “Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Upaya Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga melalui Layanan Bina Keluarga Balita”. (Skripsi Jurusan Pendidikan Luar 
Sekolah Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011), h. 56-57.  Diakses pada 17 Oktober 2019. 
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3) Kader piket,  kader yang bertugas berbenah tempat pertemuan dan 

mengawasi balita yang ikut anggota keluarganya mengikuti kegiatan 

BKB.9 

Dalam kerjanya, para kader direkrut, dikaderisasi dan di bina oleh 

seorang  petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) yang bertanggung 

jawab atas daerah binaanya. 

2. Tujuan dan Sasaran Bina Keluarga Balita 

a. Tujuan Bina Keluarga Balita 

1) Tujuan Umum 

       Bina keluarga balita memiliki tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan orangtua dan keluarga lainnya dalam 

membina tumbuh kembang balita secara optimal melalui rangsangan 

fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial dan moral spiritual secara 

seimbang sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia yang 

potensial yang akan datang.   

2) Tujuan Khusus 

a) Memberikan pengetahuan dan kesadaran orang tua serta anggota 

keluarga lainnya tentang proses tumbuh kembang balita sesuai 

dengan norma kehidupan sehari-hari secara optimal, melalui 

                                                           
9
 Buku Panduan Penyuluhan BKB Holistik Integratif Bagi Kader, Direktorat Bina 

 Keluarga Balita…...,  h. 20.  
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kegiatan rangsangan fisik mental, intelektual, spiritual, sosial, 

emosional serta moral. 

b) Menyelenggarakan kegiatan BKB secara lintas sektoral dan lintas 

program 

c) Memberdayakan keterlibatan lembaga dan kegiatan masyarakat 

setempat yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam 

rangka pembinaan balita (puskesmas, posyandu, kelompok 

aseptor, pkk, lpmd, dan sebagainya, dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan anak dan balita).  

b. Sasaran Bina Keluarga Balita  

1) Sasaran langsung  

Kelompok sasaran gerakan bina keluarga balita adalah orang tua 

yang mempunyai anak balita 0 sampai 6 tahun.  

2) Sasaran Tidak Langsung 

Sasaran tidak langsung meliputi seluruh keluarga serta anggota 

keluarga lain yang tinggal bersama balita, institusi masyarakat, 

organisasi profesi, sektor swasta, pengelola dan pelaksana gerakan KB, 

tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.10 

3. Motivasi Orang tua dalam pelaksanaan Bina Keluarga Balita 

Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan 
                                                           

10 Ibid, h. 8 & 9. 
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dan motivasi yang ada pada diri seseorang merupakan kekuatan yang 

mendorong dan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai kepuasan 

dirinya.11 Menurut James L Gibson motivasi merupakan konsep yang 

digunakan apabila kita menerangkan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi 

seorang individu atau yang ada dalam diri individu tersebut yang menginisiasi 

dan mengarahkan perilaku.12  

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

merupakan dorongan atau usaha seseorang untuk melakukan suatu perbuatan 

agar tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.  

Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu motivasi orang tua 

dalam mengikuti program Bina Keluarga Balita dimana motivasi tersebut 

terbagi menjadi dua macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

a. Motivasi Intrinsik  

Menurut Gunarsa motivasi intrinsik merupakan dorongan atau 

kehendak yang kuat yang berasal dari dalam diri seseorang. Motivasi 

intrinsik terjadi karena kesadaran diri sendiri, keinginan orang tua 

mengikuti Bina Keluarga Balita tanpa dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

atau orang lain. Minat yang timbul dari dalam diri orang tua yaitu untuk 

mengetahui lebih banyak tentang pendidikan balita. Orang tua juga dapat 

                                                           
11

 Nurhasanah , Khomsun Nurhalim, “Motivasi Orang Tua Dalam Mengikuti Program Bina 
Keluarga Balita Di Keluarahan Uwung Jaya Kota Tanggerang”. Journal Of Nonformal Education And 

Community Empowerment, (2016). h. 51. Diakses Pada 15 November 2019. 
12 Winardi, Motivasi dan Pemotivasian Dalam Management, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 

h. 4-5.  
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mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik dan 

sesuai dengan tingkat usia.   

b. Motivasi Ekstrinsik 

Menurut Gunarsa yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik adalah 

segala sesuatu yang diperoleh melalui pengamatan sendiri, atau melalui 

saran, anjuran atau dorongan dari orang lain. Motivasi ekstrinsik lebih 

kepada dorongan ataupun dukungan yang datang dari orang lain.  

Motivasi orang tua yang mengikuti Bina Keluarga Balita umumnya 

karena adanya dorongan dari tetangga yang peduli dengan pendidikan 

balita agar orang tua tersebut tidak salah asuh, dapat mengetahui bahwa 

anak sangatlah penting untuk dipahami dan dimengerti secara mendalam 

dan agar tidak salah dalam merawat dan mendidik anak sejak dini.13 

B. PEMBENTUKAN KARAKTER 

1. Pengertian Karakter  

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark (menandai) 

dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 

tindakan atau perilaku. Seseorang disebut sebagai orang yang berkarakter jika 

                                                           
13

 Nurhasanah , Khomsun Nurhalim, “Motivasi Orang Tua Dalam Mengikuti Program Bina 
Keluarga Balita ….., h. 53-54.  
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perilakunya sesuai dengan kaidah moral yang bisa didasarkan oleh ajaran 

agama maupun filsafat suatu bangsa.14  

Keutamaan memiliki karakter atau akhlak mulia dinyatakan oleh 

Rasulullah SAW dalam  hadits berikut.15 

Dari Jabir bin Samurah ra, Rasulullah SAW bersabda,  

  إِنَّ أَْحَسَن النَّا ِس إِْسآل ًما أَْحَسنُُهْم ُخلُقًا

“Sesungguhnya orang yang paling baik islamnya adalah yang paling baik 

akhlaknya." (HR. Ahmad) 

Karakter merupakan nilai-nilai yang tertanam dalam diri seseorang. 

Karakter tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang melalui sebuah proses 

panjang yang berkelanjutan. Tidak akan pernah berhenti proses pembentukan 

karakter seseorang selama yang bersangkutan masih hidup.16 Sedangkan 

dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, 

pengertian karakter adalah nilai-nilai yang unik-baik ( tahu nilai kebaikan, 

mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik) yang terpateri dalam diri dan 

terjewantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil 

olah pikir, olah hati, olah rasa, dan karsa serta olahraga seseorang atau 

sekelompok orang. Karakter juga dapat diartikan sebagai ciri khas seseorang 

                                                           
14

 Novan Ardi Wiyani, “Perencanaan Strategik Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di TK 
Islam al-Irsyad Purwokerto”. Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 3 No. 2 (2017), h. 110 . diakses 27 
November 2019 

15
 Ridwan Abdullah, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan Karater Anak 

Yang Islami (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 44-45. 
16 Mohammad Saroni, Pendidikan Karakter Tanpa Kekerasan, (Yogyakarta : AR-Ruzz 

Media, 2019), h 53.  
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atau sekelompok orang yang mengandung nilai kemampuan, kapasitas moral, 

dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.17 Menurut Doni 

Koesoema karakter sama dengan kepribadian dianggap sebagai ciri atau 

karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber 

dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya lingkungan 

keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir.18 

Jadi karakter merupakan ciri khas yang menggambarkan kepribadian 

seseorang. Karakter dapat terbentuk melalui pengaruh genetik, pola asuh 

keluarga, norma, etika dan moral yang diajarkan dalam agama serta 

lingkungan sekitarnya. 

2. Jenis-Jenis Karakter 

Terdapat enam jenis karakter yang dapat dibentuk menurut Christiana, 

yaitu sebagai berikut19 : 

a. Trustworthiness, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang menjadi 

berintegritas, jujur dan loyal 

b. Fairness, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki 

pemikiran terbuka serta tidak suka memanfaatkan orang lain 

                                                           
17Risna Mashar, “empati Sebagai Dasar Pembentukan Karakter Anak Usia Dini”. Jurnal 

Pendidikan Anak, Vol. 2 No. 2 (2013), h. 291. diakses 27 November 2019 
18 Irma Khoirsyah Riati, “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Karakter Anak Usia 

Dini”. Infantia, Vol. 4 No 2 (Agustus 2016), h. 3.  
19

  Meni Handayani, “Peran Komunikasi Antar Pribadi Dalam Keluarga Untuk Menumbuhkan 
Karakter Anak Usia Dini”. Jurnal Ilmiah, Vol. 11, No. 1 (2016), h. 63. Diakses pada tanggal 15 
November 2019.  
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c. Caring, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki sikap 

peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi lingkungan 

sekitar 

d. Respect, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang selalu 

menghargai dan menghormati orang lain 

e. Citizenship, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang memiliki 

sikap peduli dan perhatian terhadap orang lain maupun kondisi sosial 

lingkungan sekitar 

f. Responsibility, yaitu bentuk karakter yang membuat seseorang 

bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik 

mungkin. 

3. Sumber dan Strategi Pembentukan Karakter 

Mulyasa yang dikutip dari jurnal Novan Ardi  mengungkapkan bahwa 

pembentukan karakter sangat tepat dilakukan pada masa anak usia dini karena 

pada masa itu anak masih mudah untuk dilatih berbagai kebiasaan. Kebiasaan-

kebiasaan (habit) tersebut mencakup berbagai perilaku yang baik dalam 

kehidupan kesehariannya, sehingga anak usia dini memilliki kesadaran, 

pemahaman yang tinggi, kepedulian dan komitmen untuk melakukan 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.20
 

                                                           
20 Novan Ardi Wiyani, “Perencanaan Strategik Pembentukan Karakter Anak Usia Dini….., h. 

111.  
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Sumber pembentukan karakter anak usia dini bisa berasal dari tiga 

institusi.  

Pertama keluarga.21 Keluarga merupakan institusi terkecil dalam 

masyarakat sebagai basis ideologisasi dan internalisasi nilai-nilai yang dianut 

anggotanya. Keluarga bukan sekedar tempat persinggahan melainkan tempat 

bernaung dan tempat ditanamnya nilai-nilai kehidupan bagi anak-anak. Dari 

rumah itulah anak mengenal nilai-nilai kebaikan karena pembinaan 

kekeluargaan. Faktor keluarga diyakini sebagai faktor yang paling 

berpengaruh pada anak-anak. Melalui aktivitas pengasuhan yang terlihat dari 

cara yang dipilih orangt tua dalam mendidik anak, anak akan tumbuh dan 

berkembang dari pengalaman yang didapatnya. Studi-studi menemukan 

bahwa hubungan yang hangat dan saling mendukung dalam keluarga 

berhubungan dengan pembentukan karakter yang positif pada anak. 

Sebaliknya, hubungan antara orang tua dengan anak yang penuh konflik dan 

sikap kekerasan akan berhubungan dengan kemunculan masalah psikologis 

pada anak.  

Pendidikan dalam keluarga ketika fase kanak-kanak merupakan 

pendidikan yang paling baik untuk menanamkan nilai-nilai. Teknik yang 

paling tepat dalam proses ini dengan imitasi atau proses pembinaan anak 

secara tidak langsung melalui pola dan tingkah laku seorang ayah dan ibu. 

                                                           
21 Zubaedi, Strategi Teknis Pendidikan Karakter (Untuk PAUD dan Sekolah), (Depok : PT. 

Grafindo Persada, 2017), h. 25.  
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Orang tua mendidik untuk memberikan pengetahuan kepada anak, serta 

menanamkan sikap dan mengembangkan keterampilannya. Juga memberikan 

contoh sebagai keluarga ideal dan bertanggung jawab dalam kehidupan 

keluarga.   

Kedua, institusi pendidikan prasekolah.
22 Institusi pendidikan 

prasekolah merupakan tempat anak-anak belajar mengembangkan berbagai 

macam aspek perkembangan yang ada pada dirinya, yang salah satunya 

adalah mengembangkan kemandirian. Perlu disadari bahwa hasil yang 

diharapkan dari institusi prasekolah bagi anak-anak adalah tidak sekedar 

menyediakan tempat bermain melainkan hal yang diharapkan, yaitu proses 

internalisasi nilai yang menuju kepada kemampuan mengurus dirinya sendiri 

atau yang dikenal dengan istilah kemampuan otonomi. Sejalan dengan ciri 

khas periode ini sebagai sebuah masa bermain hampir seluruh kegiatan 

melibatkan unsur bermain. Melalui kegiatan bermain anak belajar 

mengembangkan kemampuan untuk mengolah diri dan teman bermain dalam 

interaksi sosial.    

Dalam proses pembelajaran di institusi prasekolah, yang harus 

dilakukan pendidik adalah memberikan lingkungan dan stimulasi yang cocok 

untuk memenuhi kebutuhan anak didik sesuai dengan karakteristik 

perkembangannya. Walaupun anak memiliki keunikah masing-masing disertai 

latar belakang yang berbeda, pendidik perlu memberikan metode 
                                                           

22
 Ibid.  h. 29. 
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pembelajaran yang variatif, sehingga suasana belajar menjadi hidup. Hal ini 

juga untuk memfasilitasi setiap perbedaan yang ada pada anak. Dengan 

landasan pemikiran tersebut pendidik harus mendasakan diri pada pedoman 

pendidikan yang tepat untuk anak didik. 

Ketiga, teman sebaya.23 Melalui interaksi sosial anak akan belajar 

berbagi, bergantian, mengendalikan dan menyelesaikan konflik, serta menjaga 

dan mempertahankan hubungan. Pada anak usia dini, semakin semakin 

banyak berinteraksi sosial maka hubungan timbal balik akan terjadi sehingga 

secara psikologis kemampuan sosialisasi semakin terasah. Interaksi teman 

sebaya merupakan pusat sosialisasi pada masa kanak-kanak. Interaksi 

menambah kemahiran kompetensi sosial dan kompetensi yang bersifat 

komunikasi yang tidak seperti kontribusi yang diperoleh dari interaksi dengan 

orang dewasa. Durkin mengatakan bahwa  ada beberapa manfaat yang akan 

didapatkan anak-anak dari hasil pertemanan dengan teman sebaya, yaitu: 

mengembangkan pertumbuhan kompetensi sosal, memberikan sumber 

dorongan ego, memberikan keamanan emosional yang mengancam situasi, 

memberikan sumber keintiman dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan 

bantuan, serta memberikan kesempatan mempelajari arti pertemanan dan 

pemberian motivasi.   

Dalam konteks berinteraksi dengan teman sebaya, anak dapat 

memperoleh kesempatan untuk menguji adanya perbedaan ide, untuk 
                                                           

23
 Ibid.  h. 31.  
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bernegosiasi dan mendiskusikan sudut pandang yang banyak, serta untuk 

memutuskan berkompromi atau menolak gagasan dari teman sebaya. 

Pengalaman interaksi dengan teman sebaya ini diyakini menghasilkan 

perkembangan yang positif dan adaptif untuk anak, sserta kemampuan 

memahami pemikiran, emosional dan tujua orang lain.  

Menurut Ridwan dan M Kadri dalam bukunya dijelaskan bahwa strategi 

dan metode pembentukan karakter melalui tiga tahap, yaitu :  

Pertama, komunikasi yang baik.24 Salah satu hal yang sangat penting 

dalam mendidik anak adalah komunikasi. Orang tua sebaiknya dapat 

membangun sebuah komunikasi yang baik dan tepat dalam berinteraksi 

dengan anak. Tujuan komunikasi antara orang tua dengan anak dalam 

kaitannya dengan pengembangan karakter antara lain membangun hubungan 

yang harmonis, membentuk suasana keterbukaan, membuat anak untuk 

mengemukakan permasalannya, membuat anak menghormati orang tua,   

membantu anak menyelesaikan masalahnya dan mengarahkan anak agar tidak 

salah dalam bertindak. Komunikasi dengan anak sangat penting dilakukan 

karena merupakan dasar dari hubungan orang tua dan anak.  Komunikasi yang 

efektif  antara orang tua dengan anak dapat digunakan sebagai sarana untuk 

memberikan informasi yang bermanfaat, memberikan intruksi tentang suatu 

hal yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, mengajak anak untuk 

                                                           
24 Ridwan Abdullah, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan Karater ….., 

h. 128.  
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bersikap terpuji, atau menghibur anak agar bersemangat dalam mengerjakan 

sesuatu, serta tegar dalam menghadapi masalah.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk membangun komunikasi 

yang baik antara orang tua maupun guru dengan anak yaitu membangun 

komunikasi dengan kata-kata dan bahasa yang baik, berkomunikasi dengan 

lemah lembut, tidak memberikan cap atau label yang negatif kepada anak, 

memberikan pujian atas usaha anak, memberikan kesempatan pada anak untuk 

berbicara dan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. 

Kedua, menunjukkan keteladanan.
25

 Menunjukkan keteladanan adalah 

metode yang wajib dilakukan dalam membentuk karakter anak. Pendidik baik 

orang tua maupun guru harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan 

nasihat atau atribut karakter yang ingin dibentuk dalam diri anak. Rasulullah 

SAW menunjukkan keteladanan dalam melaksanakan ajaran islam yang 

terdapat dalam Al-qur’an. Hal tersebut dinyatakan oleh Aisyah ketika ditanya 

tentang akhlak Rasulullah dalam hadits berikut :  

َحدَّثََنا إِْسَماِعْيَل َعْن يُْونَُس َعِن الَحَسَن َقاَل َسئَْلُت َعائَِشةَ َعْن َخْلِق َرُسْو ِل هللاِ َصلَّى هللاُ 

      َعَلْيِه َوَسلَِّم َفَقاَل ُكاَن ُخلُقُهُ القُْرآَن 

Telah menceritakan kepada kami Ismail dari yunus dari Al- Hasan 

berkata, “Aisyah pernah bertanya mengenai akhlak Rasulullah SAW, ia 

menjawab, ‘Akhlalnya adalah Al-qur’an.” (HR. Ahmad) 

                                                           
25

 Ibid. h. 139.  
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Keteladanan  dari orang tua sangat dibutuhkan dalam membentuk 

kepribadian anak sehingga menjadi muslim yang berkarakter. Tujuan 

pendidikam islam adalah menjadkan setiap muslim agar menjadi pribadi yang 

berakhlak sesuai dengan akhlak Al-qur’an dan sunah.  

Ketiga, mendidik anak dengan kebiasaan.26 Secara fitrah setiap anak 

mempunyai potensi untuk taat kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah 

dalam ayat berikut :  

øŒ Î) uρ x‹s{ r& y7 •/ u‘ . ÏΒ û Í_t/ tΠ yŠ# u  ÏΒ óΟ Ïδ Í‘θßγàß öΝ åκ tJ−ƒÍh‘ èŒ öΝèδ y‰ pκô− r&uρ #’ n?tã öΝ ÍκÅ¦ à�Ρr& àM ó¡ s9 r& öΝ ä3 În/ t�Î/ ( (#θä9$s% 

4’ n?t/ ¡ !$tΡ ô‰Îγx© ¡ χ r& (#θä9θà)s? tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É) ø9$# $̄Ρ Î) $̈Ζ à2 ôtã # x‹≈yδ t, Î#Ï�≈ xî ∩⊇∠⊄∪     

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan 
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini 
Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami 
menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat 
kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah 
orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).” (QS Al-A’raf 
(7): 17). 

 
Ayat tersebut menyatakan bahwa  fitrah setiap anak untuk mengakui 

Allah sebagai tuhan dan taat kepada-Nya. Akan tetapi, anak dapat saja tidak 

menjalankan hal tersebut selama ia belum melihat orang tua atau gurunya 

memberikan contoh yang baik dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. 

Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, memiliki akhlak islami, 

dan kepribadian muslim jika diberikan pendidikan islami dan hidup dalam 

                                                           
26

 Ibid. h. 150.  
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lingkungan islami. Lingkungan islami akan menempa anak untuk terbiasa 

menjalankan perilaku islami. Hal tersebut dikarenakan seorang anak akan 

bertingkah laku sesuai dengan apa yang sering dilihat dan didengarnya dari 

lingkungannya. Oleh karena itu faktor utama dalam membentuk kebiasaaan 

atau karakter bagi seorang anak adalah dengan mencontohkan kebiasaan yang 

dilakukan orang tua, teman, dan anggota masyarakat uang dilihatnya.  

Miftahul Achyar Kertamuda dalam bukunya menjelaskan bahwa 

terdapat beberapa point penting dalam membentuk karakter islami pada 

anak27, yaitu :  

a. Pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai islam ke dalam seluruh aspek 

kehidupan sehari-hari. Anak harus merasakan sentuhan nilai-nilai islami 

sebagai pengalaman batin yang akan membentuk karakter dirinya. 

Suasana rumah yang islami menjadi pondasi penting untuk membentuk 

karakter anak selanjutnya. 

b. Pentingnya pembiasaan. Untuk membentuk anak berkarakter islami 

pembiasaan menjadi salah satu point penting yang tidak boleh diabaikan. 

Meski harus dimulai dari kesadaran hati, namun untuk menjadi sebuah 

karakter kepribadian, diperlukan proses pembiasaan dalam jangka 

panjang, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, anak tidak hanya dididik untuk 

                                                           
27 Miftahul Achyar Kertamuda, Golden Age, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2015), h. 

8.  
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tahu (kognitif), mampu (keterampilan), dan mau (kesadaran), namun juga 

menjadi bagian dari kepribadian 

c. Pentingnya keteladanan. Keteladanan merupakan faktor terpenting dalam 

membentuk anak yang berkarakter. Orang tua harus menjadi contoh nyata 

bagi anak-anaknya 

d. Pentingnya mengembangkan multi kecerdasan anak. Kecerdasan 

seseorang dapat dilihat dari banyak dimensi, karena kecerdasan memiliki 

makna luas. Menurut Howard Garner yang menyebutkan 8 bentuk 

kecerdasan yakni kecerdasan linguistic, matematis-logis, visual-spasial, 

musical, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Setiap anak 

pasti memiliki kecenderungan jenis kecerdasan tertentu. Kecenderungan 

tersebut harus ditemukan melalui pencarian kecerdasan. Para orang tua 

atau guru bisa berperan dalam proses pencarian kecerdasan ini, sehingga 

potensi minat dan bakal anak dapat bekembang secara optimal.   

Jadi terdapat banyak sumber dan strategi pembentukan karakter pada 

anak. Sumber dan strategi tersebut yaitu adanya keterlibatan keluarga, instansi 

pendidikan, teman sebaya, dan lingkungan sekitar. Strategi pembentukan 

karakter ini perlu dibangun dari  komunikasi yang baik pada anak, adanya 

kelembutan dalam berbicara serta tidak memberikan label yang negatif pada 

anak pada anak, memberikan bimbingan yang jelas, memberikan contoh atau 

teladan yang baik untuk anak, mendidik anak dengan kebiasaan yang baik, 
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dan menanamkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti, etika, serta norma sosial 

yang baik pada anak.  

4. Peran dan Pola Asuh Orang Tua  dalam Pembentukan Karakter  

Menurut Sri Sugiharti, orang tua adalah contoh keteladanan dan perilaku 

bagi anak. Untuk itu, orang tua harus bersikap baik, saling asih, asah dan asuh. 

Secara etimologi, pengasuhan berasal dari kata  asuh yang artinya pemimpin, 

pembimbing dan pengelola.28 Dengan demikian, pengasuh adalah orang yang 

melaksanakan tugas membimbing, memimpin atau mengelola. Pengasuhan 

yang dimaksud disini adalah mengasuh atau mendidik anak seperti mengurus 

makannya, minumnya, pakaiannya dan keberhasilannya dalam periode 

pertama sampai dewasa. Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 

pengasuhan anak yang dimaksud adalah bimbingan yang dilakukan terhadap 

anak yang berkaitan dengan kepentingan hidupnya agar kelak anak dapat 

hidup mandiri. 

Dalam proses penanaman karakter, pola asuh yang ramah otak juga 

sangat berperan  penting. Pola asuh yang ramah otak adalah seluruh aktivitas 

orang tua dengan anak yang dapat meningkatkan proses kelekatan emosi. 

Secara garis besar pola asuh yang ramah otak tercermin dari lingkungan 

pengasuhan yang dapat memberikan rasa aman dan cinta. Menurut Rohner, 

pola asuh ramah otak adalah pola pengasuhan yang membuat anak merasa 

                                                           
28 Luh Ayu Purnamadewi, “Peran Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Dan Tumbuh 

Kembang Anak”. Pratama Widya, Vol. 2 No. 2 (2017), h. 89.   
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diterima dan disayang oleh orang tua atau lingkungannya. Interaksi antara 

orang tua dan anak dalam pola asuh ramah otak ini terdiri dari dua jenis yaitu 

interaksi fisik dimana orang tua mencium, memeluk, mengelus kepala anak, 

kontak mata dan senyuman. Dan interaksi verbal dimana orang tua 

memberikan kata-kata pujian dan doa, memanggil dengan kata-kata lembut, 

mendisiplinkan tanpa kekerasan dan mengajarkan empati agar anak dapat 

merasakan perasaan orang lain.29  

 Peran dan pola asuh orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar 

dalam pembentukan karakter anak. Sifat yang dimiliki orang tua berdampak 

pada karakter anak. Berikut keterkaitan antara sifat oang tua dan dampak 

terhadap anak :  

a. Sifat Orang Tua Otoriter. Orang tua yang otoriter cenderung memaksa 

anaknya untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Biasanya orang 

tua membuat berbagai aturan yang harus dipatuhi dan memberi hukuman 

jika anak melanggar aturan yang dibuat. Pada umunya, orang tua seperti 

ini tidak ramah kepada anak, cenderung mengambil jarak terhadap anak, 

dan sering memberi hukuman fisik, seperti menampar anak. Dampak 

terhadap anak dalam sifat otoriter ini yaitu seringkali anak merasa 

tertekan dan tidak percaya kepada orang tuanya. Pada umumnya anak 

                                                           
29 Ratna Megawangi, et. At. Membangun Karakter Anak Melalui Brain-Based Parenting 

(Pola Asuh Ramah Otak) (Depok : Indonesia Heritage Foundation, 2018), h. 39.  
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akan tumbuh sebagai orang yang kuang percaya diri, agresif, dan bersikap 

mengganggu teman-temannya.  

b. Sifat Orang Tua Permisif (Serba Boleh). Orang tua yang permisif 

cenderung membiarkan anaknya berbuat sesuka hati. Mereka tidak 

menetapkan batasan tingkah laku bagi anak dan membiarkan anak 

berbuat sesuai keinginannya. Orang tua seperti ini tidak menuntut anak 

untuk mencapai target atau berbuat sesuatu, serta tidak melakukan kontrol 

terhadap tindakan anaknya. Pada umumnya orang tua kurang memberikan 

bimbingan kepada anaknya. Dampak terhadap anak dalam sifat permisif 

ini anak akan tumbuh menjadi orang yang percaya diri, mau menang 

sendiri, suka melukai perasaan orang lain, tidak mandiri dan kurang 

bertanggung jawab. Orang tua yang selalu mengabulkan permintaan anak 

tanpa pernah menolaknya, berdampak pada perilaku anak yang akan 

memaksa orang tua untuk selalu memenuhi keinginannya bahkan setelah 

mereka dewasa.  

c. Mengabaikan Anak. Orang tua yang mengabaikan keberadaan anak 

cenderung tidak peduli terhadap anaknya. Pada umumnya, mereka kurang 

bertanggung jawab dalam mengasuh anak dan tidak menetapkan aturan-

aturan yang harus dipatuhi. Dampak terhadap anak dalam sifat 

mengabaikan yaitu anak akan tumbuh tanpa arahan sehingga cenderung 

memiliki rasa percaya diri yang rendah, menunjukkan tingkah laku yang 

buruk dan kurang memiliki minat belajar. 
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d. Demokratis. Orang tua yang demokratis akan memerhatikan kebutuhan 

anak, menghargai kepentingan anak, dan mengarahkan anak untuk 

mengikuti aturan sosial. Orang tua menghargai pendapat, keputusan, 

minat, kepribadian, dan kemampuan anak dalam menyelesaikan atau 

menghadapi permasalahan. Orang tua menetapkan aturan, memberikan 

batasan-batasan, serta menjelaskan mengapa anak tidak boleh melakukan 

suatu tindakan yang dilarang. Dampak terhadap anak dalam sifat 

demokratis yaitu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, 

mandiri, dapat mengontrol diri, berani, dan menghargai pendapat orang 

lain.30 

Peran dan jenis pola asuh orang tua  sangat berpengaruh besar dalam 

pembentukan karakter anak. Orang tua merupakan figur utama bagi anak. 

Oleh karena itu, orang tua harus bisa menjadi suri tauladan yang baik karena 

dibalik anak yang hebat terdapat orang tua hebat yang mampu memberikan 

pengasuhan dan bimbingan yang baik pada anak. Pemberian pola asuh yang 

yang tepat dan seimbang seperti pola asuh demokratis juga akan memberikan 

dampak yang positif dalam membentuk karakter baik pada anak di masa 

depannya.  

 

 

                                                           
30

 Ridwan Abdullah, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan Karater…..,  
h. 38. 
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C. ANAK USIA DINI 

1. Pengertian Anak Usia Dini 

Anak dalam Al-Qur’an sering disebut dengan, Al-Walad. Anak 

merupakan perhiasan kehidupan dunia dan penghibur hati bagi orang tua 

mereka. Seperti fiman Allah SWT. berikut ini :  

ãΑ$yϑ ø9 $# tβθãΖ t6ø9 $# uρ èπuΖƒÎ— Íο 4θuŠ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( àM≈uŠ É)≈ t7ø9 $# uρ àM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# î�ö� yz y‰ΖÏã y7 În/ u‘ $\/# uθrO î� ö� yz uρ WξtΒ r& ∩⊆∉∪   

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi 

amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan“ (QS. Al-Kahfi : 46). 

Seperti yang diungkapkan oleh Jamal Abdurrahman yang dikutip oleh 

Melly Nurbaity  anak merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada para 

orang tua. Anak terlahir dengan berbagai macam karakter yang berbeda. Tidak 

ada anak yang dilahirkan persis satu sama lain bahkan dari gen yang sama, 

anak dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang unik  oleh dunia disekelilingnya. 

Namun demikian, faktor yang paling dominan tetaplah kepribadian yang 

mereka bawa sejak lahir. Baik atau buruknya pribadi yang ditampilkan oleh 
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seorang anak dibentuk oleh berbagai faktor seperti orang tua, lingkungan, 

sekolah dan masyarakat.31  

Menurut Hurlock pada masa awal anak (usia dini) memiliki ciri-ciri 

sebagai masa mempelajari dasar-dasar perilaku sosial (pre-gang age), masa 

menjelajah lingkungan sekitar (exploratory age), masa bertanya (questioning 

age), masa meniru (imitative age), masa penuh kreativitas (creative age), 

masa bermasalah (problem age/troublesome/toy age) dan masa persiapan 

masuk sekolah (pre-school age).32 

Anak (usia dini) adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut 

Beichler dan Snowman anak usia dini adalah anak yang berusia 3-6 tahun, 

sedangkan hakikat anak usia dini yaitu individu yang unik di mana ia 

memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, 

sosio-emosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai 

dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut.  

Masa anak usia dini sering disebut masa emas karena pada masa ini 

hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan 

berkembang secara cepat dan hebat. Perkembangan setiap anak tidaklah sama 

karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda. Makanan yang 

yang bergizi dan seimbang serta stimulus yang intensif sangat dibutuhkan 

                                                           
31 Melly Nurbaity, “Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Keteladanan Orang Tua Di 

Lingkungan Rumah Menurut Konsep Pendidikan Islam”. ( skripsi Program Pendidikan Agama Islam, 
Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, 2017), h. 1  

32Elizabeth B, Hurlock. Psikologi Perkembangan. (Jakarta : Erlangga. 2002), h.  108-109. 
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untuk pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Apabila anak diberikan 

stimulasi secara intensif dari lingkungannya, maka anak akan mampu 

menjalani tugas perkembangannya dengan baik.33 

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan diatas penulis 

menyimpulkan bahwa anak usia dini merupakan makhluk kecil yang Allah 

titipkan kepada orang tua yang harus mendapatkan perlindungan, kasih sayang 

dan perawatan yang baik anak anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 

baik secara fisik, kognitif, mental, dan sosial emosionalnya sehingga kelak 

anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik serta dapat berguna 

bagi dirinya dan lingkungannya.  

2. Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Usia Dini 

Pertumbuhan dan perkembangan pada anak penting karena pada masa 

balita merupakan masa kritis dalam pengasuhan, jika orang tua gagal dalam 

mengasuh dan mendidik anak pada masa ini akan berdampak buruk di 

kemudian hari.  

Pada masa balita hampir seluruh sel-sel otak berkembang pesat dan 

orang tua merupakan harapan terbesar anak dalam memenuhi segala 

pertumbuhannya. Dengan kata lain, orang tua mempunyai peran penting 

dalam menentukan arah serta mutu pertumbuhan dan perkembangan anak. 

Oleh karena itu, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak akan 

                                                           
33

 Idad Suhada, “Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Raudhatul Athfal)”,(Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2018), h. 109-110.  



46 

 

 

asih, asuh asah dan melalui komunikasi yang baik dan benar akan 

mempengaruhi karakter anak di kemudian hari.  

Berikut merupakan hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan 

perkembangan anak. 

a. Pertumbuhan Anak 

Perumbuhan ialah perubahan ukuran dan bentuk tubuh atau anggota 

tubuh seperti, bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, 

bertambahnya lingkaran kepala, tumuh dan tanggalnya gigi susu dan gigi 

tetap dan perubahan tubuh lainnya.34  

b. Perkembangan Anak 

Perkembangan adalah proses perubahan yang teratur dari satu tahap 

pertumbuhan ke pertumbuhan lain. Artinya perkembangan mental, 

termasuk perkembangan kecerdasan, tingkah laku, budi pekerti, sikap dan 

lainnya.   

Berikut beberapa unsur yang mencakup proses perkembangan, antara 

lain : 

1) Perkembangan berlangsung bertahap dalam waktu tertentu 

Perkembangan berlangsung bertahap dari kemampuan yang 

sederhana menjadi kemampuan yang lebh sulit. Sebelum meningkat 

                                                           
34 Buku Seri Orang Tua Hebat, Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana 

Nasional Provinsi Lampung Tahun 2017, h. 4.  
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kepada tahap berikutnya, anak menjalani proses pematangan terlebih 

dahulu.  

2) Perkembangan 5 tahun pertama adalah landasan 

Lima tahun pertama merupakan masa perkembangan yang sangat 

menentukan bagi perkembangan kepribadian manusia. Periode ini 

sangat penting karena proses perkembangan berjalan sangat cepat dan 

hasil perkembangan 5 tahun pertama ini merupakan landasan atau 

dasar yang kokoh bagi perkembangan kepribadian anak selanjutnya.  

3) Perkembangan mengikuti sejumlah ketentuan 

Pertama, dipengaruhi oleh bawaan. Kedua, dipengaruhi faktor 

lingkungan. Ketiga, berjalan bertahap atau bertingkat, sebagai contoh 

anak mulai belajar berbicara dengan meniru suara dan perkataan 

kemudian akhirnya dapat berbicara. Keempat, setiap anak berkembang 

menjadi individu yang unik.  

4) Terjadi variasi perkembangan pada usia 0-6 tahun 

Proses perkembangan yang terjadi pada anak usia 0-6 tahun 

adalah sebagai berikut : 

a) Perkembangan mental 

Bayi memulai kehidupan tanpa mengerti segala sesuatu yang 

ada disekitarnya, untuk itu bayi perlu memperoleh pengertian 

mengenai apa yang dipelajari melalui memandang, neraba, 

mencium bau, mengecap dan semua objek yang dapat dijangkau. 
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Menjelang akhir masa bayi ia mulai menyusun kata menjadi 

kalimat.  

Kemampuan mental semakin meningkat dengan 

bertambahnya kemampuan berpikir dan melihat hubungan-

hubungan.  

b) Perkembangan psikososial 

Pengalaman sosial pada masa bayi akan mempengaruhi 

hubungan sosial yang dikembangkan pada masa depan. 

Perkembangan psikososial akan meningkat dari tahun ke tahun 

dengan meningkatkan sosialisasi antara anak dengan teman 

sebayanya. 

c) Perkembangan emosi 

Pada waktu lahir, emosi tampak dalam bentuk sederhana 

seperti emosi, marah, ketakutak, rasa ingin tahu dan kasih sayang. 

Emosi ini akan berkembang menjadi sangat kuat sehingga anak 

mudah terbawa oleh ledakan emosional, sulit dibimbing dan 

diarahkan. 

d) Perkembangan psikoseksual 

Belajar memerankan peran gender sebenarnya sudah sejak 

lahir. Bayi digolongkan sebagai laki-laki atau perempuan melalui 

pakaian yang dikenakan, mainan dan perlakuan dari orang-orang 

sekitar.  
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e) Perkembangan moral dan spiritual 

Pengertian anak tentang benar dan salah masih terbatas pada 

situasi rumah dan harus diperluas dengan orang-orang diluar rumah 

terutama dilingkungan tetangga, sekolah dan teman bermain.35  

3. Bimbingan Anak Usia Dini 

        Masa anak usia dini adalah masa keemasan atau golden age periode.                   

Pada masa ini pertumbuhan fisik dan perkembangan mental spiritual 

berkembang dengan pesat. Apabila pada masa ini orang tua dan anggota 

keluarga lainnya tidak memberikan perangsangan yang komprehensif dan 

holistik maka balita akan mengalami keterlambatan dalam mencapai tumbuh 

kembang yang optimal.36 

Bimbingan pada anak perlu dibentuk sejak dini karena usia dini 

merupakan masa kritis yang akan menentukan sikap dan perilaku anak di 

masa yang akan datang. Orang tua perlu menanamkan nilai-nilai moral yang 

merupakan dasar dari norma agama dan norma sosial yang dianut oleh 

keluarga. Bimbingan pada usia dewasa akan sulit dilakukan jika anak tidak 

dididik secara benar pada usia dini.  

 

                                                           
35 Buku Seri Orang Tua Hebat, Perwakilan Badan Kependudukan keluarga berencana….., 

h.12-28 
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Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membimbing anak usia 

dini37, yaitu :  

a. Fokus pada penanaman nilai-nilai moral keagamaan, budi pekerti, etika, 

norma sosial, dan adat istiadat yang berlaku 

b. Jangan melakukan ancaman atau kekerasan dalam mendidik anak 

c. Jangan memberikan ceramah terlalu panjang 

d. Memberikan contoh  sikap dan perlaku baik 

e. Mengembangkan karakter secara berkelanjutan disertai pemantauan 

f. Penguatan karakter dengan cara memberikan pujian atau bimbingan. 

D. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini penulis menemukan karya ilmiah yang memiliki 

kemiripan judul yang akan diteliti yaitu mengenai Peran Kader Bina Keluarga 

Balita dalam Pembentukan Karakter Anak Usia dini. Berikut beberapa telaah 

pustaka yang menjadi literatur bagi penulis : 

1. Jurnal yang di tulis oleh Nurhasanah dan Khomsun Nurhalim dengan judul 

Motivasi Orang Tua Dalam mengikuti Program Bina Keluarga Balita Di 

Kelurahan Uwung Jaya Kota Tanggerang.38 Penelitian ini berangkat dari 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi orang tua dalam 

mengikuti program Bina Keluarga Balita. Penelitian ini menggunakan 

                                                           
37 Ridwan Abdullah, Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan Karater…..,  

h 41.  
38 Nurhasanah , Khomsun Nurhalim, “Motivasi Orang Tua Dalam Mengikuti Program Bina 

Keluarga Balita Di Keluarahan Uwung Jaya Kota Tanggerang”. Journal Of Nonformal Education And 

Community Empowerment, (2016). Diakses Pada 15 November 2019.  
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metode kualitatif yang memiliki subjek penelitian sebanyak 6 orang yang 

terdiri dari ketua bina keluarga balita (BKB) atau petugas lapangan keluarga 

berencana (PLKB) dan 5 orang anggota yang mengikuti program kegiatan 

BKB. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa motivasi orangtua 

dalam mengikuti BKB terdapat dua unsur motivasi yaitu intrinsik dan 

ekstrinsik dimana motivasi intrinsik muncul dari diri orang tua agar dapat 

melakukan pembinaan tumbuh kembang anak secara optimal, memiliki 

keterampilan dalam menngurus anak dan mendapatkan pengetahuan baru 

yang sebelumnya tidak diketahui. Sedangkan unsur ekstrinsik dapat 

disebabkan oleh pengaruh lingkungan seperti ajakan dari tetangga sekitar. 

Adapun faktor penghambat orang tua dalam mengikuti program BKB yaitu 

tidak tersedia nya waktu untuk mengikuti kegiatan dikarenakan pekerjaan. 

Dan faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana yang 

memadai dalam pelaksanaan kegiatan BKB.  

2. Jurnal yang ditulis oleh Novan Ardy Wiyani dengan judul Perencanaan 

Strategik Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di TK Islam Al-Irsyad 

Purwokerto.39 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan strategi 

penelitian yang digunakan yaitu study kasus. Penelitian ini berangkat dari 

permasalahan saat ini yang sebelumnya bangsa Indonesia dianggap sebagai 

bangsa yang religius dan berkarakter namun kini tengah mengalami krisis 
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 Novan Ardi Wiyani, “Perencanaan Strategik Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Tk 
Islam Al-Irsyad Purwokerto”. Jurnal Pendidikan Anak, Vol.3, No. 2 (2017), Diakses Pada Tanggal 15 
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karakter. Krisis karakter ini berdampak bukan hanya pada orang-orang 

dewasa saja melainkan juga pada kalangan anak-anak. Dalam hasil 

penelitian ini menunjukkan ada tujuh langkah yang harus dilakukan dalam 

perencanaan strategi pembentukan karakter anak usia dini. Pertama, 

memenuhi keinginan dan kebutuhan orangtua berdasarkan proses 

pengamatan lingkungan. Kedua, menyusun visi, misi dan tujuan TK islam 

yang fokus pada pembentukan karakter anak usia dini. Ketiga, menetapkan 

nilai karakter yang hendak diwujudkan pada anak usia dini di TK Islam. 

Keempat,  menyusun jaminan mutu lulusan TK Islam. Kelima, menyusun 

kegiatan pembudayaan anak di TK Islam yang mengarah pada pencapaian 

jaminan mutu lulusan TK Islam. Keenam, menyusun program dan strategi 

pembentukan karakter anak usia dini yang mengarah pada jaminan mutu 

lulusan TK Islam. Ketujuh, menyusun instrument penilaian program 

pembentukan karakter anak usia dini yang mengarah pada jaminan mutu 

lulusan TK Islam.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Nana Pramudya Ariesta dengan judul  Peran Kader 

Bina Keluarga Balita dalam Upaya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

melalui Layanan Bina Keluarga Balita.40 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian yang diperoleh yaitu 

dengan adanya kegiatan BKB pertumbuhan, perkembanga dan pengasuhan 

                                                           
40

 Nana Pramudya Ariesta, “Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Upaya Pembinaan 
Kesejahteraan Keluarga melalui Layanan Bina Keluarga Balita”. (Skripsi Jurusan Pendidikan Luar 
Sekolah Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011). Diakses pada 17 Oktober 2019. 
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menjadi lebih optimal, partisipasi dari masyarakat dan pemerintah yang 

mendukung dan APE yang memadai. Peran kader BKB dalam proses 

kegiatannya yaitu memberikan penyuluhan, memotivasi, dan memberikan 

solusi terhadap permasalahan tumbuh kembang anak. Demikian pembinaan 

kader yang baik sangatlah penting guna mencetak kader yang unggul dan 

berkualitas.  

Berdasarkan  penelitian terdahulu yang diuraikan diatas, penulis menegaskan 

bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Adapun perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya ; Penelitian 

pertama yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi orang tua 

dalam mengikuti program BKB dan faktor penghambat dalam pelaksanaan BKB. 

Penelitian kedua yaitu membahas tentang tujuh cara perencanaan strategi 

pembentukan karakter anak usia dini. Dan penelitian ketiga yaitu mengenai peran 

kader BKB dalam upaya pembinaan kesejahteraan keluarga.  

Beberapa penelitian terdahulu banyak yang melakukan penelitian tentang 

program Bina Keluarga Balita dan pembentukan karakter namun perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada Peran Kader Bina 

Keluarga Balita Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini Di Desa Branti 

Raya Kecamatan Natar Lampung Selatan. 
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