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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum 

jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang di 

tunjukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk pembantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmai dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD juga merupakan peletak dasar 

pertama dan utama dalam mengembangkan pribadi anak, baik berkaitan 

dengan karakter, kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, 

spritual, disiplin diri, konsep diri maupun kemandirian serta panca indra. 

PAUD memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi 

sejarah perkembangan anak selanjutnya, karena merupakan fondasi bagi dasar 

kepribadian anak. PAUD sangat menentukan kesuksesan seseorang di masa 

depan, bagaimana seseorang merespon berbagai permasalahan yang dihadapi 

dalam setiap langkah kehidupan sangat ditentukan oleh pengalaman dan 

pendidikan yang diperolehnya pada saat usia dini. Dalam UU No. 20 Tahun 

2003 tentang sistem pendidikan Nasional, bahwa pendidik serta tenaga 

kependidikan berkewajiban untuk menghadirkan nuansa pendidikan yang 

bermakna, menyenangkan, kreatif serta dialogis, menjadi patron serta nama 

baik profesi, lembaga, juga posisi sejalan dengan kepercayaan yang 

dilimpahkan padanya. Minimnya kualitas pendidikan didasari sejumlah aspek    
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seperti kualifikasi guru, dimana dominasi guru belum berijasah S1 serta tidak 

selaras dengan keahlianya.  Pendidik merupakan tugas yang memerlukan 

suatu keseriusan sebab profesi guru bukanlah hal yang mudah, disini 

dibutuhkan kemampuan yang khusus ataupun kompetensi dalam menjalankan 

tugasnya, jika seorang pendidik tanpa dibekali dengan ilmu keprofesionaal-

annya maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai dengan optimal. 

Pendidik membutuhkan kemampuan yang kompleks untuk anak usia dini. 

Kemampuan tersebut diperkuat dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen Bab IV pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memmiliki 

kualifikasi akademik,  kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan 

rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan kemampuan nasional. 

Kedudukan guru sangatlah penting dalam dunia pendidikan sebab guru adalah 

sosok yang diberikan tanggung jawab oleh orang tua peserta didik untuk 

mendidik peserta didik menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi seorang guru 

tidak hanya mengajar tetapi juga mengarahkan peserta didik untuk pencapai 

prestasinya dan menjaga untuk tidak berbuat kesalahan. 

Guru merupakan figur yang selalu menjadi perhatian utama saat terkait 

persoalan kependidikan. Guru berperan inti pada pembentukan kependidikan, 

khususnya pendidikan formal di sekolah. Selain itu guru ialah panutan yang 

sanggup menutun, mengoreksi perilaku serta kepribadian anak agar semakin 

baik. Di dalam peraturan mentri pendidikan nasional nomor 16 tahun 2007 

tentang standar kualifikasi akademik guru melalui pendidikan formal salah 

satunya kualifikasi akademik guru PAUD/TK/RA, harus memiliki kualifikasi 
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pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sejana (S-1) dalam bidang 

pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi 

yang terakreditasi. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen Pasal 10 Ayat 1 bahwa kualifikasi yang harus dipahami oleh guru yakni 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Disini 

peneliti hanya memfokuskan pada kompetensi kepribadian saja. 

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai pendidik adalah kompetensi 

kepribadian, kompetensi kepribadian merupakan kompetensi yang paling 

mendasar, kompetensi yang abstrak dan hanya dilihat dari perilaku. 

Kepribadian dapat menentukan apakah guru menjadi pendidik dan pembina 

yang baik ataukah akan menjadi perusak atau penghancur masa depan anak 

didik. Seharusnya guru berada dalam tingkat kepribadian yang dapat 

mengendalikan amarah dan hawa nafsu. Karena ujian berat  bagi seorang guru 

dalam hal kepribadian ini adalah rangsangan yang memancing emosinya. 

Kestabilan emosi amat diperlukan, namun  tidak semua orang mampu 

menaham emosi terhadap rangsangan yang menyinggung perasaan dan 

memang diakui bahwa setiap orang mempunyai tempramen yang berbeda 

dengan orang lain. Oleh karena itu pentingnya kompetensi kepribadian 

seorang guru dalam sebuah proses pembelajaran sangat diharapkan agar dapat 

mendorong peserta didik untuk belajar dan meningkatkan prsestasi belajar 

yang maksimal, guru tidak hanya menciptakan suasana belajar yang baik dan 

menyenangkan tetapi guru juga merupakan publik figur bagi siswa, tidak 
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hanya belajar dari apa yang dikatan guru, namun siswa belajar dari totalitas 

kepribadian guru. Dengan demikian kompetensi guru dikembangkan agar 

dapat mewujudkan karakter guru ideal dimata peserta didik dan masyarakat, 

dan mampu membiasakan sikap-sikap terpuji yang dilandasi dengan pondasi 

agama yang kuat, serta mampu mendorong sikap sosial bermasyarakat. 

Dalam diskusi tentang memelihara keutuhan pembangunan karakter 

bangsa. Generasi muda Indonesia di tengah gelombang globalisasi, Meutia 

Hatta mengatakan berbagai sisi kehidupan manusia selama ini luput dari 

pembangunan karakter jiwa dan raga manusia, Seringkali generasi terfokus 

pada pembangunan ekonomi dan orientasi fisik-material. Dengan karakter 

demikian, tidak mengherankan jika kalangan digenerasi muda tumbuh subur 

sifat-sifat materialisme, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan perilaku 

kurang terpuji lainnya. Tidak hanya itu banyak permasalahan yang terjadi saat 

ini yaitu maraknya tindak kekerasan (bullying) sering terjadi disekolah 

misalnya peserta didik yang sering menganggu temannya, mengucilkan 

seorang teman dan memusuhinya, mengejek mengancam serta mengambil 

barang temannya secara paksa. Dan kita hanya melihat kekerasan seperti itu 

dilakukan oleh temannya sendiri padahal sebenarnya sumber terjadi kekerasan 

disekolah itu disebabkan oleh guru dan pihak pihak lainnya. Menurut 

Kohlberg pendidikan moral atau karakter seharusnya dimulai sejak dini hal 

tersebut merupakan upaya pencegahan agar kelak ketika dewasa mereka dapat 

mengontrol perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral.  
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Kompotensi tersebut jika anak mendapat pendidikan moral atau karakter 

disekolah. Salah satu lingkungan yang dapat memfasilitasi anak untuk dapat 

mengambil peran lebih aktif dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan 

untuk bertukar pendapat atau persfektif mengenai nilai-nilai moral yang 

berlaku adalah sekolah, disekolah pendidikan moral lebih cepat berkembang. 

Telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas 

dan kemampuan guru. Seperti upaya meningkatkan kompetensi pedagogis dan 

profesional guru baik melalui pelatihan-pelatian bahkan ada yang digratiskan 

biaya pendidikannya. Akan tetapi hal tersebut, kurangnya perhatian terhadap 

peningkatan kompetensi kepribadian guru yang juga mempunyai pengaruh 

besar terhadap prestasi dan kualitas belajar perserta didik serta pembentukan 

karakter peserta didik itu sendiri. Karena seorang guru bertindak sebagai 

fasilitator, motivator, dan inspirator dari proses kegiatan belajar mengajar. 

Sehingga semua kualitas dari dalam diri peserta didik akan tergali.  

Menurut Ratna Megawangi, anak-anak akan berkarakter bila tumbuh di 

lingkungan yang berkarakter, hingga fitrah yang dilahirkan tiap anak suci bisa 

teroptimalkan. Hal ini berkaitan dengan beragamnya lingkungan yang 

berperan bagi perkembangan karakternya (sekolah, keluarga, teman serta 

media). Beliau juga mengatakan bahwa anak yang kualitas karakternya rendah 

adalah anak yang tingkat perkembangan emosionalnya rendah, sehingga anak 

berisiko besar mengalami kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan 

tidak mampu mengontrol diri.  
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Pendidikan anak usia dini (PAUD) menurut Undang-Undang Nomor 137 

tahun 14 pasal 1 ayat 10 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anaka sejak lahir sampai dengan usia enam 

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki 

kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Menurut William Benner 

sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter 

peserta didik. Apa yang terekam dalam memori anak disekolah ternyata 

berpengaruh besar bagi kepribadian atau karakter mereka ketika dewasa. Oleh 

karena itu guru wajib memiliki kepribadian yang baik sebab anak usia dini 

memiliki karakteristik yang sangat mudah meniru apapun yang diucapkan dan 

dilakukan oleh gurunya karena akan terekam dalam indra dan otak anak. Jadi, 

personalitas serta tindakan seorang guru wajib menjadi panutan yang baik 

anak didiknya. 

Pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan upaya penanaman 

perilaku terpuji pada anak, baik perilaku dalam beribadah, perilaku sebagai 

warga negara yang baik, perilaku berinteraksi dengan orang lain dan 

lingkungan, dan perilaku terpuji yang bermanfaat untuk kesuksesan hidupnya. 

Pendidikan karakter dilaksanakan pada setiap lingkungan di mana anak 

berada. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang ditemukan 

anak. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan sikap-sikap 

yang baik pada anak. Orang tua tidak semestinya menyerahkan pendidikan 

karakter anak kepada guru. Orang tua dan guru adalah model yang akan ditiru 
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dan diteladani oleh anak, baik ucapan maupun perbuatannya. Penanaman 

karakter pada anak dapat dilakukan melalui nasihat, pembiasaan, keteladanan, 

dan penguatan. Sedangkan Anak usia dini adalah sosok individu yang berada 

pada usia 0-6 tahun yang sedang menjalani suatu proses perkembangan yang 

pesat dan fudamental bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa ini proses 

pertumbuhan dan perkemangan dalam berbagi asepek sedang mengalami masa 

yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Dapat di katan juga 

pada masa ini adalah masa peka dan kritis bagi anak untuk pertumbuhan dan 

perkembangan dimasa selanjutnya, masa ini juga disebut dengan masa golden 

age. Sehingga sangat di butuhkan para pendidik yang mempunyai 

implementasi kompetensi kepribadian yang baik agar dapat membentuk 

karakter anak dari usia prasekolah. Dan Implementasi merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, dan inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak, baik perubahan pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap. Implementsi berarti pelaksanaan atau penerapan sesuatau yang 

memberikan efek atau dampak. 

Peneliti telah melakukan prapenelitian di TK Manurung Goto bahwa 

keadaan tenaga pendidik sudah memiliki kualifikasi akademik seorang guru 

yakni S1 PAUD itu artinya guru harus memiliki kompetensi sebagaimana 

yang tertuang dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 

IV Pasal 8. Tetapi setelah peneliti melakukan observasi terhadap 

perkembangan karakter peserta didik dari 13 peserta didik melalui data awal 

perkembangan karakter peserta didik yang ada, ternyata pada saat berdoa ada 
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beberapa anak yang tidak fokus berdoa yaitu 2 anak yang asik bermain, 2 anak 

yang berbincang dengan teman-temannya, hanya 6 anak yang berdoa dengan 

khusyuk, serta 3 anak yang telat datang ke sekolah dengan seragam yang tidak 

sesuai dengan aturan setiap harinya. Saat pembelajaran dimulai terdapat anak 

yang suka menjahili temannya hingga membuat temannya menangis dan tidak 

mau menyadari kesalahannya, kemudian saat diberikan tugas oleh guru, anak-

anak menyerah untuk mengerjakannya tanpa dicoba terlebih dahulu dan 

akhirnya guru ikut membantu mengerjakan tugas mereka, untuk melatih rasa 

percaya diri anak, guru menunjuk satu persatu anak untuk maju kedepan. 

Namun terdapat anak yang malu karena takut diejek oleh teman-temannya. 

Pada saat jam istirahat, anak- anak suka bermain tetapi setelah bermain 

mereka tidak merapikannya kembali anak-anak suka membeli jajanan dan 

mereka memakannya sambil berdiri padahal setiap jam pelajaran anak selalu 

hapalan mengenai adab makan dan minum, tetapi hal itu tidak di terapkan. 

Selain itu anak anak membuang bungkus makanan disembarang tempat, 

akhirnya membuat halaman menjadi kotor. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, penulis terdorong guna mengkaji kualifikasi personalitas guru guna 

meng-explore karakter anak usia dini di TK Manurung Goto Kelurahan Goto 

Tidore Kepulaun. 

B. Identifikasi Masalah 

Indentifikasi masalah yang muncul pada anak kelompk A adalah: 

1. Karakter anak belum menunjukan kepribadian yang baik. 
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2. Kemampuan guru untuk mengimplementasi kepribadian belum 

maksimal. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tercantum diatas, peneliti ini dibatasi 

dalam mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kompetensi kepribadian 

guru dalam mengembangkan karakter anak usia dini di TK Manurung Goto. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumus masalah adalah 

Bagaimana implementasi kompetensi guru dalam membentuk karakter anak 

usia dini 4-5 tahun di TK Manurung Goto. 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kompetensi kepribadian guru dalam mengembangkan karakter 

anak usia di TK Manurung Goto. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: penelitian ini diharapkan mampu bermakna bagi 

penumbuhan kepribadian anak usia dini serta dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan dalam hal kompetensi guru khususnya 

kualifikasi personalitas guru. 

2. Manfaat praktis  

a. Guru: Dimaksudkan mampu digunakan sebagai masukan yang 

kelak dapat diterapkan bagi para pendidik maupun calon pendidik 
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dalam menyiapkan diri agar menjadi teladan yang baik bagi peserta 

didik. 

b. Anak: Dengan dilaksanakan kompetensi kepribadian guru, 

diharapkan nantinya perkembangan karakter anak bisa bisa 

berkembang dengan baik serta menjadi anak yang berguna bagi 

masyarakat dan bangsa kita. 

c. Kepala sekolah: Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan 

masukan bagi TK Manurung Goto Kelurahan Tidore Kepulaun 

agar dalam mengembangkan karakter anak dapat ditingkatkan. 

d. Penulis: Dapat memberikan pengalaman dan wawasan terhadap 

Kualifikasi Personalitas Guru guna Mengembangkan Kepribadian 

Anak Usia Dini TK Manurung Goto Kelurahan Tidore Kepulaun 


