
Buku: Membangun Karakter Anak Usia Dini  

Dari buku Membangun Karakter Anak Usia Dini, akan coba kami petik beberapa bagian penting seputar cara orang 

tua dalam mendidik anak secara teori. Berikut petikannya... 

 

Menumbuhkan rasa aman dan nyaman adalah dasar yang utama dalam membentuk karakter anak, yang kemudian 

dapat menumbuhkan rasa ”berarti”, ”berharga” atau ”bernilai” pada anak. Karakter bangsa merupakan aspek penting 

yang menentukan kemajuan suatu bangsa. Karakter bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya 

manusianya (SDM). 

 

Oleh karena itu, karakter yang berkualitas perlu dibina sejak usia dini agar anak terbiasa berperilaku positif. 

Kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa 

dewasanya kelak. 

 

KARAKTER adalah watak, sifat, atau hal-hal yang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang sehingga 

membedakan seseorang daripada yang lain. Sering orang menyebutnya dengan ”tabiat” atau ”perangai”. Apa pun 

sebutannya, karakter adalah sifat batin manusia yang memengaruhi segenap pikiran, perasaan, dan perbuatannya. 

 

Karakter ibarat pisau bermata dua. Karakter memiliki kemungkinan akan membuahkan dua sifat yang berbeda atau 

saling bertolak belakang. Contoh, anak yang memiliki keyakinan tinggi. Hal ini akan menumbuhkan sifat berani 

sebagai buah keyakinan yang dimilikinya atau justru sebaliknya memunculkan sifat sembrono, kurang perhitungan 
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karena terlalu yakin akan kemampuannya. Begitu besar pengaruh karakter dalam kehidupan seseorang. Maka itulah 

pembentukan karakter harus dilakukan sejak usia dini. 

 

Taburlah satu pikiran positif, maka akan menuai tindakan. 

Taburlah satu tindakan, maka akan menuai kebiasaan. 

Taburlah satu kebiasaan, maka akan menuai karakter. 

Taburlah satu karakter, maka akan menuai nasib. 

(anonim) 

 

Membangun karakter ibarat mengukir. Sifat ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir, tidak mudah usang 

tertelan waktu atau aus karena gesekan. Menghilangkan ukiran sama saja dengan menghilangkan benda yang diukir 

itu, karena ukiran melekat dan menyatu dengan bendanya. Demikian juga dengan karakter yang merupakan sebuah 

pola, baik itu pikiran, perasaan, sikap, maupun tindakan, yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan 

sulit dihilangkan. 
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Proses membangun karakter pada anak juga ibarat mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga 

”berbentuk” unik, menarik, dan berbeda antara satu dengan yang lain. Setiap orang memiliki karakter berbeda-beda. 

Ada orang yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai, ada juga yang berperilaku negatif atau tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang berlaku dalam budaya setempat (tidak/belum berkarakter atau “berkarakter” tercela). 

 

Dengan demikian, dalam pendidikan karakter, setiap anak memiliki potensi untuk berperilaku positif atau negatif. Jika 

ibu-ayah membentuk karakter positif sejak anak usia dini, maka yang berkembang adalah perilaku positif tersebut. 

Jika tidak, tentu yang akan terjadi sebaliknya. Itulah sepenggal petikan tentang cara mendidik anak, "Buku: 

Membangun Karakter Anak Usia Dini". 

 

Buku ini ditulis oleh Dra. Nana Prasetyo, M. Si. dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini 

Nonformal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional - Tahun 2011.  
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