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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan, bahwa pendidikan yaitu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, 

dan negara.  

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu perubahan atau 

perkembangan pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan 

dengan perubahan budaya kehidupan. perubahan dalam arti perbaikan 

pendidikan pada semua tingkat perlu terus menerus dilakukan sebagai antipasi 

kepentingan masa depan.  

Perlu disadari bahwa kita cukup banyak mengalami penurunan 

kualitas karakter, mulai dari masalah pertikaian, kurang kerja sama, lebih suka 

mementingkan diri sendiri. Persoalan ini muncul karena hilangnya karakter 

yang berkaitan dengan perilaku, kebiasan, kemampuan, bakat, potensi, nilai-

nilai. Pendidikan juga mampu mendukung pembangunan di masa mendatang 

adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, 

sehingga yang bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema 

kehidupan yang dihadapinya. Pendidikan yang dimaksud untuk peserta didik 

dari sejak usia dini yaitu Taman Kanak-kanak.  

Taman-kanak merupakan salah satu pendidikan pra sekolah yang 

menyediakan program dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki 

pendidikan dasar. Dalam hal ini guru memiliki tanggung jawab atas belajar di 

dalam kelas. Untuk itu guru dapat mengetahui sikap atau perilaku anak melalui 

penerapan pendidikan karakter toleransi. 
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Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen: kesadaran, 

pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut, baik terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan sehingga 

menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan kodratnya. 

Toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, membolehkan, 

pendirian, pendapat, pandangan, pandangan kepercayaan, kebiasaan, kelakuan 

yang berbeda atau bertentang dengan pendirian sendiri selama tidak 

mengganggu orang lain. 

Maka dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pendidikan karakter toleransi merupakan sebuah tindakan yang 

dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang memiliki tujuan untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak didik dengan mengajarkan 

mereka dalam menghargai pendapat orang lain serta bertentang dengan 

pendirian sendiri selama tidak mengganggu orang lain..   

Secara Umum, pendidikan karakter adalah sistem pendidikan yang 

mengajarkan kepada anak usia dini untuk menanamkan nilai-nilai karakter 

dengan konsep pengetahuan yang ada disekolah dari Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD), TK (Taman Kanak-kanak), Kelompok Bermain (KB), dan 

Taman Penitipin Anak (TPA) hingga ke jenjang lebih tinggi seperti di Sekolah 

Dasar (SD). Pendidikan karakter juga dapat membantu anak memahami nilai-

nilai karakter yang telah dipelajari selama disekolah. Seperti nilai karakter 

toleransi sangat perlu diajarkan kepada anak guna mendorong mereka dalam 

memperbaiki sikap atau perilakunya terhadap guru atau teman. Dengan ini saya 

sebagai peneliti dapat mendeskripsikan pendidikan karakter toleransi dengan 

penerapan langsung kepada anak usia dini. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan di kelompok B2 

TKIT Al-Karima, peneliti melihat anak selalu menyapa bila bertemu dengan 

orang yang dikenalnya, anak bisa menghargai pendapat dari teman sebaya, 
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tidak suka membuat keributan atau mengganggu teman, mau menengahi teman 

yang sedang berselisih, dan mau berbagi makanan dan minuman dengan teman. 

Bertolak dari beberapa permasalahan yang terjadi dilapangan, maka 

peneliti memilih judul “Penerapan Pendidikan Karakter Toleransi Pada Anak 

Usia Dini Di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima 

Kabupaten Kubu Raya” dengan bentuk penelitian kualitatif. Dengan alasan 

bahwa suatu hubungan yang terjalin antara guru dan anak menjadi prioritas 

utama dalam menerapkan pendidikan karakter toleransi di dalam maupun 

diluar kelas. 

Penelitian ini diharapkan agar penerapan pendidikan karakter toleransi 

dapat berjalan dengan efektif dan dapat meningkatkan pola tingkah laku yang 

lebih baik. Oleh karena itu peneliti merancang sebuah pembelajaran yang 

bertujuan untuk menerapkan pendidikan karakter toleransi anak sesuai dengan 

prinsip pembelajaran di Taman Kanak-kanak.    

 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

masalah utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Pendidikan 

Karakter Toleransi di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-

Karima Kabupaten Kubu Raya?” 

Untuk dapat menggali fokus penelitian tersebut, maka peneliti 

merumuskan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan penerapan pendidikan karakter toleransi pada anak 

usia dini di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima 

Kabupaten Kubu Raya? 

2. Bagaimana pelaksanaan penerapan pendidikan karakter toleransi pada anak 

usia dini di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima 

Kabupaten Kubu Raya? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mendukung terjadinya penerapan pendidikan 

karakter toleransi pada anak usia dini di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak 

Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya? 
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4. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya penerapan pendidikan 

karakter toleransi pada anak usia dini di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak 

Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya? 

5. Bagaimanakah evaluasi penerapan pendidikan karakter toleransi pada anak 

usia dini di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima  

Kabupaten Kubu Raya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sarana yang harus dicapai melalui proses 

usaha. Oleh karena itu, mengacu pada latar belakang yang dikemukan, maka 

tujuan diadakan secara umum adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

informasi tentang Penerapan Pendidikan Karakter Toleransi Pada Anak Usia 

Dini.Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 

1. Perencanaan penerapan pendidikan karakter toleransi pada anak usia dini di 

Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten 

Kubu Raya 

2. Pelaksanaan penerapan pendidikan karakter toleransi pada anak usia dini di 

Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima Kabupaten 

Kubu Raya 

3. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya penerapan pendidikan karakter 

toleransi pada anak usia dini di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam 

Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya 

4. Faktor-faktor yang menghambat terjadinya penerapan pendidikan karakter 

toleransi pada anak usia dini di Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam 

Terpadu Al-Karima Kabupaten Kubu Raya 

5. Evaluasi penerapan pendidikan karakter toleransi pada anak usia dini di 

Kelompok B2 Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Karima  Kabupaten 

Kubu Raya 
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D. Manfaat Penelitian  

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

memiliki manfaat sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Memberikan masukan serta menambah wawasan keilmuan di bidang 

Pendidikan Anak Usia Dini khususnya dalam Penerapan Pendidikan 

Karakter Toleransi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini menjadi pengalaman yang berguna sebagai pengetahuan 

untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter toleransi anak 

sekaligus penerapan ilmu pengetahuan yang telah di dapat selama 

perkuliahan. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dan 

tambahan pengetahuan terhadap pendidikan karakter toleransi untuk anak 

usia dini. 

c. Bagi Siswa 

Dengan adanya penerapan pendidikan karakter toleransi diharapkan anak 

dapat mengerti tentang suatu perbedaan dalam bergaul dengan teman-

temannya.  

 

E. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional  

a. Definisi Konseptual  

1. Pendidikan Karakter  

Mulyasa, (2012:69) mengemukakan bahwa pendidikan karakter 

adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik 

yang meliputi komponen: kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan 

komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik 

terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, 
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maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan sehingga menjadi 

manusia yang sempurna sesuai dengan kodratnya. 

2. Toleransi  

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2005:1204) mengatakan 

toleransi adalah sikap menghargai, membiarkan, 

membolehkan,pendirian, pendapat, pandangan, pandangan kepercayaan, 

kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentang dengan pendirian 

sendiri selama tidak mengganggu orang lain. 

3. Karakteristik Anak Usia Dini 

Slamet, Suyanto, (2005:56-72) menyatakan bahwa karakteristik 

anak usia dini dapat di lihat dari perkembangan kognitif, anak usia dini 

berada pada tahap pra operasional. Anak mulai berpikir yang lebih jelas 

dan menyimpulkan sebuah benda atau kejadian walaupun itu semua 

berada di luar pandangan, pendengaran, atau jangkauan dari tangannya. 

Anak mampu mempertimbangkan tentang besar, jumlah, bentuk dan 

benda-benda melalui pengalaman konkrit. Kemampuan berpikir ini saat 

anak sedang bermain. 

b. Definisi Operasional 

1) Penerapan Pendidikan Karakter Toleransi 

Pengertian penerapan pendidikan karakter toleransi adalah suatu 

tindakan yang dilakukan oleh guru dengan menanamkan nilai-nilai 

karakter toleransi yang berkaitan dengan sikap saling menghargai, saling 

mengerti pandangan terhadap kepercayaan dan memiliki pendirian 

sendiri. 

2) Karakteristik Anak Usia Dini 

Karakteristik anak usia dini merupakan tahap perkembangan 

kognitif  dari usia 2-3 tahun, 3-4 tahun hingga 4-5 tahun, tahap 

perkembangan ini disebut tahap pra operasional. Pada tahap ini, anak 

sudah mulai berpikir jelas dan anak bisa menyimpulkan atau merangkum 

sebuah benda atau kejadian yang berada di luar pandangan, pendengaran, 

atau jangkangan tangannya. selain itu, anak mampu mempertimbangkan 
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tentang jumlah besar atau kecil dengan pengalaman yang konkrit. 

Pengalaman yang konkrit maksudnya anak bisa mendapat pengalaman 

yang nyata dari dalam sekolah maupun di luar halaman sekolah. karakter 

toleransi yang diamati dalam penelitian ini adalah dilihat dari nilai 

karakteristik meliputi anak mau berbagi makanan dan minuman kepada 

teman, anak tidak memilih-milih teman saat belajar dan bermain bersama 

teman, anak tidak suka berbuat keributan atau mengganggu teman, dan 

anak senang berdiskusi dengan teman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


