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PENDAHULUAN  

 

A. Konteks Penelitian  

Gerakan pembangunan millenium dunia yang 

disebut EFA (Education for All) merupakan pendidikan 

tanpa deskriminasi dalam semua hal, termasuk bagi anak 

usia dini. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan 

paling dasar dalam mempersiapkan anak bangsa sekarang 

dan menuju masa depan. Anak usia dini merupakan masa 

emas “Golden age” dalam pendidikan dan kesehatan. 

Menurut Laporan UNESCO (2005) dalam Policy Review 

Report: Early Childhood Care and Education in Indonesia 

disebutkan empat hal, yaitu: (1) meningkatkan tingkat 

partisipasi anak usia 0-6 tahun dalam pelayanan perawatan 

sampai 85%; (2) meningkatkan tingkat partisipasi anak 

usia dini 0-6 tahun dalam pelayanan pendidikan sampai 

75%; (3) meningkatkan kualitas pelayanan anak usia dini; 

dan (4) meningkatkan jumlah kemitraan swasta dalam 

penyediaan pendidikan dan perawatan anak usia dini.    

Keberadaan PAUD di Indonesia sangat penting dan 

strategis bagi pendidikan dan kesehatan, secara legal 

keberadaan PAUD terakomodasi dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, disebutkan: Pendidikan Anak Usia 

Dini merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada 

anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam pendidikan 

lebih lanjut.   

Pemerintah dalam hal ini Direktorat PAUD Ditjen 

PAUDNI Kemdikbud RI telah merencanakan program 
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Generasi Emas dalam upaya mencetak generasi pada saat 

peringatan 100 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada 

tahun 2045. Upaya pemerintah dirintis melalui program 

perluasan akses pendidikan anak usia dini khususnya dan 

juga pada semua jenjang pendidikan pada umumnya, 

disamping itu juga meningkatkan mutu pendidikan agar 

menghasilkan generasi berkualitas. 

 Kemendikbud  telah menetapkan Kurikulum 2013 

untuk PAUD dengan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 146 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum PAUD dan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. 

Kurikulum 2013 PAUD bercirikan pada basis 

pendidikan karakter bagi anak usia dini, dibandingkan 

dengan menu belajar yang sebelumnya menjadi acuan 

PAUD. Keberadaan kurikulum sangat urgen dalam 

pendidikan sebab desain pembelajaran (instructional 

design) dikembangkan dari Kurikulum menjadi Silabus, 

Rencana Program Tahunan, Rencana Program Semester, 

Rencana Persiapan Pembelajaran yang dibagi menjadi 

Rencana Program Pembelajaran Mingguan, dan Rencana 

Program Pembelajaran Harian, sampai kepada Sistem 

Evaluasi dan Penilaian.   

Standar PAUD yang semula termuat pada 

Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang PAUD juga 

memuat bagian kurikulum yang disebut Standar Isi dan 

Standar Proses. Penyempurnaan dari standar ini 

dikeluarkan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 

tentang Standar PAUD. 

Berbagai kegiatan ilmiah digalakkan pemerintah 

dan lembaga mitra untuk sosialisasi Kurikulum 2013 

khususnya Kurikulum PAUD pada Permendikbud 

146/2014 yang berbasis karakter. Menurut Megawangi 

(2009) secara spesifik usia dini merupakan masa kritis 
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bagi pembentukan dan pembinaan karakter yang 

berkualitas.   

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diarahkan 

untuk mengantarkan anak-anak Indonesia menjadi insan 

yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia yang 

diharapkan siap memasuki jenjang pendidikan yang lebih 

lanjut, oleh karenanya anak usia dini yang disebut juga 

dengan masa-masa kritis merupakan masa peka yang 

paling tepat bagi pembentukan karakter anak.   

Pendidikan karakter merupakan inti yang mendasar  

dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, 

di mana sebagai inti dasar membangun kesehatan mental 

dan motivasi untuk belajar yang dilakukan pada saat anak 

berinteraksi dengan anak lain atau dengan orang dewasa 

maupun dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada 

saat anak bersosialisasi dan berinteraksi anak belajar 

berbagai konsep seperti: kerjasama, sopan santun, 

ketekunan, empati, mema’afkan, menolong, kejujuran, 
keadilan, kebaikan, kesabaran, tanggung jawab, disiplin, 

rasa hormat, dan sebagainya (Kemendiknas, 2010). 

Budaya sekolah (school culture) merupakan salah satu 

tempat persemaian karakter bagi anak usia dini di mana 

suasana kehidupan sekolah yang digunakan peserta didik 

untuk berinteraksi dengan teman, guru, pegawai 

administrasi, pegawai kebersihan dan keamanan, orangtua 

peserta didik, dan antar anggota kelompok masyarakat di 

sekolah (Kemendiknas, 2010). 

Idealita pengembangan anak usia dini di Indonesia 

telah didukung program pemerintah dan dunia 

internasional, termasuk dukungan masyarakat, orang tua, 

dan organisasi-organisasi mitra seperti HIMPAUDI, 

Forum PAUD, IGTKI, GOPTKI, dan lainnya. Namun 

demikian, berbagai kendala dan permasalahan masih 

menjadi faktor penghambat seperti kasus children 

bullying, children vandalism, gizi buruk anak usia dini, 

sampai-sampai terjadinya children sexual harrasment 
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(pelecehan seksual anak), salah satu berita yang 

memprihatinkan terjadinya kasus pelecehan seksual anak 

yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan 

terhadap peserta didiknya usia dini terjadi di lembaga 

PAUD Internasional di Jakarta, sehingga menjadi kasus 

nasional (http://www.republika.co.id/berita/nasional/ 

hukum/14/04/23/n4gncq-terungkap-mantan-guru-jis-

ternyata- pernah-perkosa-90-bocah). Dan terjadi juga pada 

lembaga selain tersebut yang berdomisili di Jakarta, yakni 

anak usia 3,5 tahun  disodomi oleh peendidik PAUD di 

sekolahnya (http://www.indopos. co.id/2014/05giliran-

murid-paud-korban-sexual.html). Peristiwa ini menjadi 

pelajaran berarti bagi orang tua untuk selektif dalam 

memilih lembaga PAUD yang baik dan memiliki 

lingkungan berkarakter yang berbasis moral spiritual serta 

kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anak mereka.  

Hasil riset Arifin (2010) menemukan bahwa sebaik 

apa pun program dan kegiatan sekolah untuk mencapai 

sukses dan meningkatkan mutu tergantung pada 

kepemimpinan sekolah. Penelitian Edmonds (2007) 

menemukan sekolah-sekolah yang meningkatkan prestasi 

kerja dipastikan kepemimpinannya baik. Riset senada 

yang dilakukan Havelock (dalam Edmonds, 2007) juga 

menemukan bahwa sekolah yang sukses ditandai 

kepemimpinan yang berperan sebagai agen perubahan. 

Hallinger dan Leithwood (2004) meneliti dampak positif 

kepemimpinan pendidik yang efektif melalui 

pembelajaran dan menemukan signifikansi antara 

kepemimpinan dan keefektivan sekolah. Khusus riset 

kepemimpinan PAUD dalam pembelajaran sentra 

dilakukan Arifin (2009) dan menemukan strategi kepala 

PAUD dilakukan melalui peran agen internal dan 

eksternal serta ciri kepemimpinan pembelajaran dalam 

pengembangan kurikulum dan pembelajaran serta 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/%20hukum/14/04/23/n4gncq-terungkap-mantan-guru-jis-ternyata-%20pernah-perkosa-90-bocah
http://www.republika.co.id/berita/nasional/%20hukum/14/04/23/n4gncq-terungkap-mantan-guru-jis-ternyata-%20pernah-perkosa-90-bocah
http://www.republika.co.id/berita/nasional/%20hukum/14/04/23/n4gncq-terungkap-mantan-guru-jis-ternyata-%20pernah-perkosa-90-bocah


 

 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
5 

 

supervisi, juga sebagai motivator dan inovator 

pembelajaran.  

Terkait dengan pembahasan lembaga PAUD dan 

pendidikan karakter di lingkungan pendidikan anak usia 

dini, di Kota Malang ditemukan lembaga PAUD Unggulan 

Terpadu Anak Saleh yang merupakan lembaga PAUD 

yang ditetapkan pemerintah (Direktorat PAUD Ditjen 

PAUDNI, Kemdikbud RI) sebagai PAUD Unggulan 

Nasional atau Percontohan Nasional. PAUD ini memiliki 

prestasi sebagai Juara I Widya Pakarti Nugraha Sekolah 

Berkarakter Provinsi Jawa Timur (2010), juga berbagai 

juara nasional lain, seperti juara UKS tingkat Nasional, 

Guru Kreatif tingkat Nasional, Karya Nyata PAUD tingkat 

Nasional, dan prestasi lainnya.  

Asumsi yang berkembang adalah PAUD Unggulan 

Terpadu Anak Saleh yang telah mencapai prestasi Widya 

Pakarti Nugraha tentu telah melampaui proses panjang 

untuk mencapai juara, mewakili Kota Malang jenjang 

PAUD di bidang pendidikan karakter. Berbagai strategi 

disusun untuk dapatnya tercapai pembangunan atau 

pengembangan pendidikan karakter, bukan hanya lembaga 

PAUD yang berkiprah akan tetapi orang tua peserta didik-

pun ikut terlibat aktif dalam pengembangan karakter bagi 

anak. Di samping itu, keberhasilan PAUD Unggulan 

Terpadu Anak Saleh sebagai juara karakter dan 

mengimplementasikan pendidikan karakter tidak terlepas 

dari keefektivan kepemimpinan kepala PAUD 

Salah satu program yang diterapkan PAUD 

Unggulan Terpadu Anak Saleh Malang adalah Family Inn 

yaitu kegiatan yang melibatkan masyarakat, orang tua 

peserta didik dan lingkungan untuk membangun atau 

mengembangkan karakter anak sejak usia dini, Kegiatan 

ini termasuk  outing (di luar lembaga), selain kegiatan 

indoor dan outdoor.    
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Menarik dan penting diteliti penerapan program 

Family Inn dalam rangka membangun Pendidikan 

Karakter Berbasis Kurikulum 2013 di bawah 

kepemimpinan kepala PAUD Unggulan Terpadu  Anak 

Saleh di Kota Malang, karena program dimaksud sedang 

berlangsung dan dalam proses.      

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimanakah kepemimpinan pendidik PAUD 

Unggulan Terpadu Anak Saleh Malang dalam 

Penerapan pendidikan karakter? 

2. Bagaimanakah penerapan program Family Inn di 

PAUD  Unggulan Terpadu Anak Saleh? 

3. Bagaimana peran kepemimpinan pendidik dalam  

penerapan program Family Inn di PAUD  Unggulan 

Terpadu Anak Saleh? 

4. Bagaimanakah kontribusi program Family Inn 

dalam penerapan pendidikan karakter di PAUD 

Unggulan Terpadu Anak Saleh?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan kepemimpinan pendidik PAUD 

dalam penerapan pendidikan karakter melalui 

program family Inn? 

2. Mendeskripsikan penerapan program Family Inn   

PAUD  Terpadu Anak Saleh 

3. Mendeskripsikan peran pendidik dalam  penerapan 

program Family Inn di PAUD  Unggulan Terpadu 

Anak Saleh? 

4. Mendeskripsikan kontribusi program Family Inn 

dalam penerapan pendidikan karakter di PAUD 

Unggulan Terpadu Anak Saleh.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoretik 

    Memberi informasi tentang kajian kebijakan dan  

penerapan pendidikan karakter melalui program 

Family Inn dengan berbagai problematika psikologis 

dari pendidik dan peserta didik dalam rangka 

penerapan perubahan kurikulum (antara Kurikulum 

2006 dan Kurikulum 2013 jenjang PAUD). 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberi manfaat praktis bagi:  

a. Kepala PAUD dalam menerapkan kebijakan 

pendidikan karakter  melalui program family inn 

dan program  local wisdom lain berdasarkan telaah 

hasil penelitian ini. 

b. Guru PAUD dalam mempelajari penerapan 

pendidikan karakter melalui program Family Inn, 

terutama kasus khusus (konteks psikologis) yang 

terjadi pada anak selama kegiatan berlangsung.    

c. Panitia pelaksana family inn sebagai bahan telaah 

dan evaluasi dalam memperbaiki laporan 

administratif dan penyusunan bank kasus 

psikologis bagi pemecahan/penyelesaian masalah 

anak-anak yang mengalami kendala dalam 

mengikuti kegiatan dimaksud.  

d. Dinas Pendidikan Kota Malang, kabid PNFI yang 

membina PAUD dapat memanfaatkan hasil 

penelitian ini sebagai bahan pengembangan mutu 

pendidikan karakter PAUD di Kota Malang.  

e. Peneliti selanjutnya dengan menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai pijakan untuk 

mengembangkan pada aspek lainnya, seperti 

pendidikan karakter pada anak berkebutuhan 

khusus, dan sebagainya. 
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E. Definisi Istilah 

     1. Kepemimpinan pendidik PAUD yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kepemimpinan para 

pendidik PAUD dalam konteks pembelajaran dan 

pendidikan karakter untuk anak.  

     2. Pendidikan Anak Usia Dini diperuntukkan bagi anak 

usia 0-6 tahun pada aspek tumbuh kembang anak 

dengan layanan kesehatan dan pendidikan. 

Pendidikan ini terdiri dari pendidikan formal 

(Taman Kanak-kanak), pendidikan non formal 

(Kelompok Bermain, dan PAUD Sejenis), dan 

pendidikan informal (di lingkungan keluarga). 

     3. Pendidikan Karakter adalah kegiatan pembelajaran 

yang membiasakan peserta didik tumbuh-kembang 

berkepribadian dan sosial yang mencerminkan 

perilaku-perilaku baik berbasis nilai-nilai moral-

spiritual-kultural. 

     4. Family Inn adalah salah satu program outing yang 

diterapkan PAUD Unggulan Terpadu Anak Saleh 

dengan cara berkegiatan dan menginap di rumah 

penduduk dengan lingkungan yang memadai untuk 

penerapan program dimaksud.  

     5. PAUD Unggulan Terpadu merupakan  PAUD yang 

telah ditetapkan pemerintah pusat (Direktorat PAUD 

Ditjen PAUDNI Kemdikbud—sekarang berubah 

Ditjen PAUD dan Penmas Kemendikbud RI) 

sebagai PAUD Percontohan Nasional yang menjadi 

unggulan atau pusat magang dan studi banding bagi 

PAUD lain di dalam dan luar negeri. Terpadu 

dimaksudkan lembaga PAUD meliputi TK, KB dan 

TPA.  
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............................................................................... 

KEPEMIMPINAN PENDIDIK PAUD  

DALAM PENDIDIKAN KARAKTER  

 
A. Rational Kepemimpinan Pendidik PAUD  

 

Terkait pemahaman kepemimpinan pendidik PAUD, 

pakar PAUD, Thornton (2009) menaruh perhatian besar pada 

berbagai isu dan dilema yang dihadapi kepemimpinan pendidik 

di PAUD, dan mengidentifikasi empat bidang yang dilematis. 

Pertama, "profil kepemimpinan yang rendah" dalam komunitas 

riset anak usia dini. Alasannya, mereka sebenarnya enggan 

bekerja di sektor PAUD. Ada bukti bahwa sifat gender dari 

tenaga kerja PAUD dominan kepemimpinan feminin. 

Isu kedua, "kurangnya definisi yang diterima atau 

pemahaman umum tentang kepemimpinan pendidik PAUD". 

Hal ini terkait dengan tidak adanya konsep kepemimpinan, 

mungkin karena keragaman sektor, dengan beragam program 

dan struktur (masyarakat, swasta, perusahaan/institusi). Hal  ini 

membuat kepemimpinan menjadi fenomena yang sulit 

dipahami. Namun, tetap dapat diamati peran kepemimpinan 

pendidik berdasarkan keberhasilan menjalankan program 

pendidikan.  

Masalah ketiga adanya ambigu antara kepemimpinan 

dan manajemen yaitu  terminologi yang digunakan dalam sektor 

yang menekankan manajemen atas kepemimpinan. Kenyataan 

bahwa pendidikan dan layanan PAUD sering kali merupakan 

institusi yang berdiri sendiri dan secara historis terletak di luar 

sektor pendidikan formal. Wacana baru mulai membuat 

penggunaan istilah ‘kepemimpinan pendidikan’ untuk 
menandakan fokus yang lebih spesifik untuk kepemimpinan 

yang berbeda dengan manajemen. 

Masalah keempat adalah bagaimana kepemimpinan 

pendidik PAUD dapat diambil oleh guru yang baru 

berkualifikasi dan kurang berpengalaman. Para guru 

'menemukan' diri mereka dalam posisi kepemimpinan dengan 

pengalaman terbatas bahkan sebagai guru, apalagi pengalaman 
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yang cukup di berbagai pengalaman dan peran mengajar, yang 

akan bisa dibilang meningkatkan kapasitas kepemimpinan 

mereka. Ini menyajikan masalah khusus ketika kepemimpinan 

dipegang dalam orang/posisi, dan tidak dianggap sebagai 

tanggung jawab yang lebih kolektif. 

 

B. Asumsi-Asumsi Dasar 
1. Asumsi Mengenai Definisi Kepemimpinan  

Beberapa penulis menyajikan argumentasi yang sama 

bahwa kepemimpinan PAUD sangat kompleks, dinamis dan 

bervariasi antara kebijakan pusat dan budaya lokal. Pemimpin 

perlu mengembangkan dan menyesuaikan praktik mereka dan 

menanggapi perubahan konteks dan kebijakan PAUD. Oleh 

karena itu, kepemimpinan dalam konteks PAUD secara 

situasional dan dinamis harus piawai dalam menanggapi 

kebutuhan yang muncul dan diperlukan. Kepemimpinan PAUD 

lebih kepada kepemimpinan yang menjadi inspirator dan 

motivator sesuai dengan kebutuhan bagi anak usia dini 

terutama dalam pembelajaran.  

 

2. Asumsi Mengenai Kepemimpinan Menuju Visi 

Pemimpin memiliki visi dan mempengaruhi orang lain dan 

tindakan mereka. Visi dapat digambarkan sebagai "ide atau 

konsep tentang masa depan" (Rodd, 2015). Siraj-Blatchford 

dan Manni (2007) dalam studi kepemimpinan efektif 

menemukan bahwa kepemimpinan yang lebih baik dicirikan 

oleh visi yang jelas, terutama yang berkaitan dengan pedagogi 

dan kurikulum. Visi pemimpin harus diketahui dan 

diartikulasikan sehingga semua pemangku kepentingan sadar 

dan mungkin memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada 

tujuan dimaksud, sederhananya Bennis (1989) menyebutkan 

"kepemimpinan merupakan  kapasitas untuk mengejawanta visi 

menjadi realita”.  

 

3. Asumsi Mengenai Kepemimpinan Mungkin Tidak 

Bersifat Posisional 

Kepemimpinan mungkin tidak hanya diberlakukan oleh 

seseorang di puncak hierarki. Kepemimpinan dapat dibagi di 

antara pendidik dan mungkin tidak terkait dengan posisi 

tertentu dan bahkan mungkin tidak ada secara komprehensif 
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pada struktur (Rodd, 2013). Waniganayake dan Semann (2011) 

menyatakan bahwa kepemimpinan adalah "perjalanan 

penyelidikan bersama, eksplorasi dan refleksi yang dapat 

melibatkan setiap orang yang percaya dalam membuat 

perbedaan. 

 

4. Asumsi Mengenai Kepemimpinan Yang Etis 

Pada PAUD, kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

bertindak dengan hormat dan etis menuju visi dan tujuan. 

Cuilla (1998) menyatakan bahwa "kepemimpinan bukanlah 

orang atau posisi. Ini adalah hubungan moral yang rumit antara 

orang-orang, berdasarkan kepercayaan, kewajiban, komitmen, 

emosi, dan visi bersama tentang kebaikan. Lewis and Hill 

(2012) menyatakan bahwa para pemimpin PAUD yang efektif 

sangat menghargai dan etis dalam praktik mereka di semua 

level dalam struktur pusat dan melalui tim bimbingan dan 

arahan mereka membangun tanggung jawab etis kolektif ke 

lembaga pusat tersebut. Menurut Rodd (2006) hasil dari 

kepemimpinan etis adalah bahwa pendidik menghormati 

pekerjaan pemimpin dan pada gilirannya bekerja secara etis.  

Kepemimpinan PAUD adalah tindakan moral di mana nilai-

nilai dan prinsip-prinsip tentang apa yang benar dan salah 

digunakan untuk memimpin dalam kepentingan terbaik 

individu dan kelompok dengan memberi contoh yang baik 

tentang model moral.  

 

5. Asumsi Mengenai Keterampilan Kepemimpinan  

Keterampilan kepemimpinan pendidik yang efektif 

dalam PAUD dapat dipelajari. Hal ini melengkapi teori yang 

mengemukakan bahwa  pemimpin dilahirkan dengan sifat 

bawaan. Kepemimpinan dimulai dari dalam pemimpin. Alih-

alih seorang pemimpin memiliki serangkaian sifat bawaan, itu 

adalah proses pembelajaran pribadi dan profesional dari waktu 

ke waktu yang relevan. Rodd, (2006) mengatakan bahwa orang 

lain yang melihat proses pembelajaran kepemimpinan ini lebih 

mungkin untuk menghormati pemimpin karena mereka telah 

melihat pemimpin mengembangkan pengetahuan dan 

pengalaman yang lebih mendalam dari waktu ke waktu. 

Pemimpin yang baik menyadari kebutuhan mereka sendiri 
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untuk pembelajaran profesional yang pada gilirannya, 

membantu meningkatkan kualitas pemimpin.  

 

C. Kepemimpinan Pendidik PAUD 

  
Dalam konteks pembelajaran, pendidik terdiri atas 

kepala sekolah dan guru. Pendidik berperan sebagai agen 

perubahan yang terdepan dan strategis karena pendidik 

berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam mencapai 

tujuan pembelajaran (Amri, 2011). Kepemimpinan pedagogis di 

PAUD juga merupakan konsep yang relatif muda, dan terdiri 

dari lima dimensi: administrasi, pedagogi, advokasi, komunitas, 

dan kepemimpinan konseptual. Secara keseluruhan, 

bagaimanapun, telah ada kemajuan teoritis yang terbatas  

tentang kepemimpinan pedagogis dalam pendidikan anak usia 

dini. Dari perspektif pemimpin PAUD. Kepemimpinan 

pedagogis berarti mengambil tanggung jawab untuk 

memastikan bahwa praktik sesuai perkembangan untuk anak-

anak. Menurut Andrews (dalam Nivala, 2000), kepemimpinan 

pedagogis berkaitan dengan memimpin dan menginformasikan 

praktik pedagogis. 

Studi tentang kepemimpinan pedagogis di PAUD 

menunjukkan hubungan yang kuat antara kepemimpinan 

terdistribusi dan pedagogis. Demikian pula, Siraj-Blatchford 

dan Manni (2007) membahas bagaimana "kepemimpinan untuk 

belajar" terhubung dengan komunikasi yang efektif, kolaboratif, 

dan pengembangan pembelajaran anak-anak dalam pengaturan 

PAUD.  

Penelitian (Nivala 2000), sebuah tim yang bekerja 

bersama-sama dalam latar pendidikan anak usia dini, berhasil 

menciptakan ideologi bersama sebagai basis kerja, dengan 

berbagi pikiran dan nilai dasar mereka secara terbuka. Ini 

adalah proses yang panjang dan sulit karena anggota tim 

memiliki beragam ide mengenai perawatan dan pembelajaran 

dasar anak-anak. Pada akhirnya tim dapat berkomunikasi secara 

terbuka tidak peduli apa masalahnya. Bahkan ada beberapa 

pekerja yang sesekali, seperti pendidik pengganti, mengalami 

kesulitan untuk menyesuaikan diri bekerja dengan kelompok, 

karena mereka tidak terbiasa dengan keterbukaan semacam ini. 
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Mempertimbangkan kelompok kepentingan dan 

kualifikasi bersama-sama, dapat dibuat tabel 2.2. yang terdiri 

dari beberapa saran mengenai masalah yang dibahas. Kelompok 

kepentingan dapat dibagi dalam dua kelompok. Kualifikasi 

dapat ditetapkan untuk produsen layanan, yaitu untuk para 

pemimpin, pekerja dan administrator. Kelompok-kelompok ini 

dipekerjakan untuk produksi layanan. Sebaliknya, pelanggan, 

anak-anak, dan orang tua adalah konsumen atau klien. 

 

Tabel. 2.2. Kualifikasi Kepemimpinan Pendidik  

 

Kelompok 

Minat 

Substansi terhubung Kualifikasi 

lainnya 
Pemimpin - Orientasi tujuan 

- Kemampuan untuk bertindak 

-Gaya kepemimpinan    
demokratik 

- Kompetensi analitis 

- Kompetensi 

sosial 

- Kompetensi 

emosional 

Pekerja Orientasi Profesionalisme untuk 

mengembangkan keterampilan 

kerja keterampilan Layanan 

Keinginan dan 

keterampilan 

untuk kerja tim 

Administrasi - Gaya kepemimpinan 

demokratik 

- Kemampuan untuk mengelola 

dengan area substansi yang 

berbeda 

- Kemampuan 

untuk 

memahami 

makna masalah 

substansi-

Service Sumber: Nivala (2002) 

 

D. Pengembangan Kepemimpinan Pendidik PAUD   
 

Marsh (1992) berpendapat bahwa para pemimpin 

pembelajaran berkembang dalam tiga tahap: (1) Memulai, 

(2) Melakukan potongan kepemimpinan instruksional, dan 

(3) Memahami seluruh kepemimpinan instruksional. Pada tahap 

pertama, kepemimpinan pendidik dapat mensosialisasikan diri 

ke dalam peran administrator situs dan mengembangkan 

keterampilan manajemen rutin. Namun, mereka tidak memiliki 

fokus nyata pada kepemimpinan instruksional. Pada tahap 
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kedua, pemimpin dapat meningkatkan kapasitas mereka untuk 

manajemen. Pada tahap ini, pemimpin mencerminkan 

manajemen dan kepemimpinan instruksional sebagai gagasan 

terisolasi, dan mereka masih memiliki pemahaman yang 

terfragmentasi tentang kepemimpinan instruksional. Pada tahap 

ketiga, pemimpin sepenuhnya memahami hubungan antara 

manajemen dan kepemimpinan instruksional. Pada tahap ini, 

mereka dapat mengintegrasikan manajemen dan kepemimpinan 

instruksional, kegiatan dan fungsi. Akhirnya, mereka 

memahami dan mencerminkan kepemimpinan instruksional 

sebagai pandangan terpadu. 

Ada empat keterampilan kepemimpinan instruksional yang 

harus dimiliki pemimpinan pendidik yaitu keterampilan: (1) 

penggunaan sumber daya yang efektif; (2) keterampilan 

komunikasi; (3) melayani sebagai sumber pembelajaran; dan (4) 

menjadi terlihat dan dapat diakses. Selain itu kepemimpinan 

pendidik harus menjadikan kehadiran yang hal positif, 

bersemangat dan terlihat di lembaga PAUD. Memodelkan 

perilaku belajar, berfokus pada tujuan pembelajaran, dan 

memimpin dengan contoh sangat penting untuk keberhasilan 

prinsip instruksional. Selain keempat kualitas ini, prinsip 

instruksional yang berhasil juga harus memiliki keterampilan 

perencanaan dan observasi yang sangat baik serta kecakapan 

dalam penelitian dan evaluasi terhadap kinerja staf dan siswa.  

 

E. Kedudukan Kepemimpinan Pendidik PAUD 

 
  Pendidik sebagai pemimpin bagi anak (peserta didik) 

merupakan posisi penting karena bagi anak usia dini pendidik 

(kepala PAUD dan guru) menjadi tempat mereka bergantung 

selama belajar di PAUD, bahkan sebagai orang tua kedua, 

setelah orang tua di rumah.  Dalam proses belajar pendidik 

bertindak sebagai pemimpin yang berperan: (1) memotivasi 

anak untuk belajar seraya bermain; (2) mengarahkan 

perkembangan anak; (3) melatih keterampilan-keterampilan; (4) 

menumbuhkan interaksi sosial dan spiritual; dan (5) 

mengevaluasi proses dan hasil perkembangan anak. Pada posisi 

kepemiminan pendidik, menurut Gagne (dalam Muhibbin, 

2010) pendidik berperan sebagai: (1) designer of instructional; 

(2) manager of instruction; (3) evaluator of student learning.    
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 Berdasarkan penelitian Centre of Corporate Leadership 

(CCL) pada tahun 2006, ditemukan kepemimpinan pendidik 

yang efektif meliputi: (1) memiliki integritas dan dapat 

dipercaya; (2) terampil berkomunikasi dan kuat dalam tim; (3) 

memiliki kestabilan emosi dan spiritual; (4) memiliki 

kompetensi dan menjunjung tinggi etika performansi; (5) 

memiliki visi dan mampu menformulasi pada konsep strategis; 

(6) menjadi teladan, role modelling; dan (7) kreatif dan tanggap 

menghadapi perubahan.  

 Pendidik sebagai pemimpin pembelajaran bagi anak 

harus memiliki keteladanan dan kepemimpinan serta role 

modelling yang dijadikan patron oleh anak sebagai clientele. 

Tidak cukup hanya sebagai teladan ideal tetapi juga teladan riel 

dengan mengamalkan perilaku yang baik dan bermartabat 

sesuai dengan norma-norma agama, sosial, dan budaya.  

Pendidik harus konsisten antara tindakan dengan nilai dan 

prinsip yang dimilikinya sehingga role modelling dapat 

membangun karakter diri dan karakter anak sesuai dengan 

tujuan pendidikan nasional. 

 

F. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat 

PAUD, merupakan layanan dan  pembinaan yang  ditujukan 

pada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan lebih lanjut” 
(Permendikbud 137/2014 pasal 1; Permendikbud 146/2014 

pasal 1). PAUD sebagai pendidikan anak usia dini yang 

diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, memiliki 

kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut 

dengan masa emas perkembangan (Direktorat PAUD, 2006) 

atau children developmet of golden age (Arifin, 2010b).   

Pelaksanaan program PAUD merupakan integrasi dari 

layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan 

gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program 

Taman Kanak-kanak (TK, d ilingkungan Kementerian Agama 

dinamakan Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal 

(BA)/Tarbiyatul Athfal (TA)), Kelompok Bermain (KB), 
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Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis 

(SPS).  

Menurut Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 

tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, pasal 36 

ayat 2 menyebutkan bahwa jenis layanan PAUD terdiri atas: (1) 

usia lahir-2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS; (2) usia 2-4 

tahun dapat melalui TPA, KB, dan atau SPS; dan (3) usia 4-6 

tahun dapat melalui KB, TK/RA, TPA dan atau SPS.  

Sedangkan ditinjau dari sistem persekolahan, PAUD 

diklasifikasikan menjadi: (1) PAUD formal yang terdiri dari 

TK/RA/BA; (2) PAUD non formal yang terdiri dari KB, TPA, 

Diniyah, sekolah Minggu, BKB, Pos PAUD, dan SPS; (3) 

PAUD informal yang diadakan keluarga secara mandiri (home 

schooling, Arifin, 2009; Supraptiwi, 2010, 2011; Permendiknas 

No. 19/2005, pasal 30: 1 jo 32/2013 ). 

 

G. Pembelajaran PAUD 
Strategi pembelajaran PAUD disesuaikan dengan tahap 

perkembangan anak usia dini berbasis belajar, bermain, dan 

berseni (menari, menyanyi, menggambar, dan lain-lain). 

Pembelajaran yang diterapkan disusun sedemikian rupa 

sehingga tercipta iklim yang aktif, kreatif, menyenangkan, 

menggembirakan, dan demokratis guna  menstimulasi anak 

untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran (Arifin, 

2009). Peserta didik tidak hanya duduk dan mendengarkan 

dengan seksama ceramah dari guru, melainkan peserta didik 

terus aktif berinteraksi dengan benda maupun orang lain dalam 

lingkungannya.  

Dalam teori yang digagas oleh Jean Piaget terdapat 

tahapan-tahapan perkembangan pada masa kanak-kanak dari 

sensori motorik (usia lahir sampai 18 Bulan), tahap 

praoperasional (usia 2 sampai 7 tahun), sampai dengan tahap 

operasional konkret (usia 7 sampai 11 tahun) (Tagatz, 2006; 

Wortham, 2006). Dalam konteks Pendidikan Anak Usia Dini 

jalur formal atau Taman Kanak-kanak maka rentan usia tersebut 

berada dalam tahap perkembangan kognisi praoperasional (usia 

2 sampai 7 tahun). Cognitive-developmental theory atau yang 

juga biasa disebut dengan pendekatan constructivism 

philosophy memiliki pandangan bahwa anak-anak dalam 

perkembangannya akan selalu berinteraksi dengan 
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lingkungannya dan pengorganisasian kognitif atas pengalaman 

yang didapatkannya akan membentuk intelegensinya. Oleh 

karena itu perlu adanya pendidikan di dalam sekolah yang 

melandaskan pada pengalaman anak untuk mengembangkan 

kemampuannya. Asumsi dasar pada pemikiran Piaget adalah 

pengorganisasian dan adaptasi (organization and adaptation, 

Tagatz, 2006). 

Vigotsky (1978 dalam Wortham, 2006) “The child 

share mental processes within the social context and learns by 

sharing experiences through interacting with other. The child 

learns by sharing activities with other first, followed by 

individual experiences”. Hal tersebut menjadikan interaksi 

sosial dan juga interaksi dengan lingkungan menjadikan anak 

dapat belajar dengan efektif, sedangkan aktivtas yang benar-

benar merdeka yang sarat sekali interaksi dengan sosial dan 

lingkungan adalah aktivitas di luar ruangan.   

Penerapan dalam PAUD harus menerapkan esensi dari 

bermain dengan perasaan yang merdeka, menyenangkan, bebas 

memilih, dan merangsang keaktifan dari peserta didik. Para 

pendidik atau guru dengan kreatif melihat potensi lingkungan 

dan menyediakan objek belajar yang tidak terbatas sehingga 

peserta didik dalam mengekplorasi kemampuannya dari 

berbagai hal.  

Di lingkungan PAUD dikembangkan konsep 

pembelajaran yang berbasis cerdas, ceria, sehat, dan berakhlak 

mulia (Arifin, 2010b). Anak usia dini sangat dekat dengan 

bermain. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk bermain. 

Permainan yang dimainkan tersebut diulang-ulang sehingga 

akan membentuk sebuah kebiasaan, dari adanya pembiasaan 

tersebut maka akan terbentuk kepribadian pada anak (Suminar, 

2013). Maka hendaklah permainan yang dimainkan oleh anak 

merupakan permainan yang dapat menumbuhkan karakter 

positif pada anak. Dalam permainan akan ada unsur 

pengulangan karena sebuah permainan akan terasa 

menyenangkan diri anak. Oleh karena itu pendidikan anak usia 

dini dapat dilakukan melalui belajar berbasis bermain (Learn 

through play). Mc. Cune-Nicholich & Feuson (1984, dalam 

Elizabeth 2007) menyampaikan bahwa bermain memiliki 

kriteria antara lain mengejar kesenangan sendiri, lebih fokus 

pada arti atau proses daripada akhir, mengarah pada eksplorasi 
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objek agar dapat melakukan sesuatu dengan objek, tidak 

dipertimbangkan sebagai sebuah usaha yang serius sebab tidak 

ada sebuah hasil realistik yang diharapkan, tidak diperintah oleh 

aturan-aturan dari luar, dan dikarakteristikkan dengan 

pemakaian waktu yang aktif dari permainan. Peran aktif dari 

pemain memberikan efek pada penguatan aspek yang dirancang 

dari bermain. Oleh karena itu pola anak usia dini dalam belajar 

adalah bermain yang lebih pada kondisi konkret, adanya objek 

dan lingkungan, serta di-setting aktif (active) dan 

menyenangkan (joyful, Supraptiwi, 2009a, 2009b).   

Dalam acuan yang dikeluarkan Permendikbud No. 

146/2014 tentang Kurikulum PAUD disebutkan bahwa struktur 

kurikulum 2013 PAUD merupakan pengorganisasian muatan 

kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. 

Masing-masing dijabarkan sebagai berikut.  

1. Muatan kurikulum berisi program-program pengembangan 

yang terdiri dari: 

a. Program pengembangan nilai agama dan moral 

mencakup perwujudan suasana belajar untuk 

berkembangnya perilaku baik yang bersumber dari nilai 

agama dan moral serta bersumber dari kehidupan 

bermasyarakat dalam konteks bermain. 

b. Program pengembangan fisik motorik mencakup 

perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan 

kinestetik dalam konteks bermain. 

c. Program pengembangan kognitif mencakup perwujudan 

suasana untuk berkembangnya kematangan proses 

berfikir dalam konteks bermain.  

d. Program pengembangan bahasa mencakup perwujudan 

suasana untuk berkembangnya kematangan proses 

bahasa dalam konteks bermain.  

e. Program pengembangan sosial-emosional mencakup 

perwujudan suasana untuk berkembangnya kepekaan, 

sikap, dan keterampilan sosial serta kematangan emosi 

dalam konteks bermain.  

f. Program pengembangan seni mencakup perwujudan 

suasana untuk berkembangnya eksplorasi, ekspresi, dan 

apresiasi seni dalam konteks bermain.   
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2. Kompetensi inti merupakan gambaran pencapaian standar 

tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan 

PAUD usia 6 (enam tahun), yang mencakup: 

a. kompetensi inti (KI-1) untuk kompetensi inti sikap 

spiritual. 

b. kompetensi inti (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.  

c. kompetensi inti (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan. 

d. kompetensi inti (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan  

3. Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam 

konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan 

pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. 

Kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan 

karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap 

program pengembangan. Kompetensi dasar dibagi menjadi 

empat kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi 

inti yaitu: 

a. Kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual 

dalam rangka menjabarkan KI-1; 

b. Kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial 

dalam rangka menjabarkan KI-2; 

c. Kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan 

dalam rangka menjabarkan KI-3; dan  

d. Kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan 

dalam rangka menjabarkan KI-4.  

4. Lama belajar merupakan keseluruhan waktu untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang harus diikuti anak 

dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun. Lama 

belajar pada PAUD dilaksanakan melalui pembelajaran tatap 

muka. Kegiatan tatap muka di PAUD dengan lama belajar 

sebagai berikut: 

     a. kelompok usia lahir sampai 2 (dua) tahun dengan lama 

belajar paling sedikit 120 menit per minggu; 

     b. kelompok usia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun 

dengan lama belajar paling sedikit 360 menit per minggu; 

dan  

c. kelompok usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun 

dengan lama belajar paling sedikit 900 menit per minggu. 

Satuan PAUD untuk kelompok usia 4-6 tahun yang tidak 

dapat melakukan pembelajaran 900 menit per minggu wajib 
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melaksanakan pembelajaran 540 menit dan ditambah 360 menit 

pengasuhan terprogram. 

 

H. Konsep Karakter 

Ditinjau dari sisi etimologis, karakter berasal dari 

bahasa Yunani “Karasso” yang berarti “Cetak biru” atau 
“Format dasar”. Namun, meskipun cetak biru atau format dasar 

tersebut adalah bawaan lahir atau nature, ada faktor lain yang 

ikut berperan membentuknya, yaitu aspek nurture atau 

lingkungan. Barnadib (1978 dalam  Arifin, 2013) 

mendefinisikan karakter dalam arti psikologis genetis, artinya 

secara  psikologis, karakter merupakan sifat-sifat yang demikian 

nampak (tangible, behavior) dan yang seolah-olah mewakili 

pribadinya. 

Menurut Lickona (2012) pakar bidang karakter, bahwa 

yang dimaksud dengan karakter adalah nilai operatif (operative 

values), nilai dalam tindakan (values in action). Kita berproses 

dalam karakter kita, seiring suatu nilai menjadi suatu kebaikan 

(goodness), suatu disposisi batin (conscience) yang dapat 

diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut 

moral itu baik (the good moral). 

Lickona (2012) selanjutnya membagi karakter menjadi 

tiga komponen yang saling bergantung (triangulation) dan di 

dalamnya terdapat aspek-aspek yang mendukung sebagai 

berikut: (1) Pengetahuan moral (moral knowing) yang terdiri 

atas: (a) kesadaran moral, (b) pengetahuan nilai moral, (c) 

penentuan perspektif, (d) pemikiran moral, (e) pengambilan 

keputusan, dan (f) pengetahuan pribadi; (2) Perasaan moral 

(moral feeling) yang terdiri atas: (a) hati nurani, (b) harga diri, 

(c) empati, (d) mencintai hal yang baik, (e) kendali diri, (f) 

kerendahan hati; dan (3) Tindakan moral (moral action) yang 

terdiri atas: (a) kompetensi (b) keinginan, dan (c) kebiasaan. 

Konsep Lickona ini dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini. 
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Gambar. 2.1. Siklus keterbentukan perilaku/tindakan moral, 

diadopsi dari Lickona 

          (2012) 

 

Seorang yang memiliki pengetahuan moral hanya 

berhenti pada pemikiran moral yang belum tentu mampu 

melakukan tindakan moral, pengetahuan moral ini memberi 

kontribusi terhadap perasaan moral, artinya moral tidak hanya 

diketahui dan dipikirkan tapi juga dirasakan dan dihayati. 

Pengetahuan dan perasaan moral inilah yang pada akhirnya 

melahirkan tindakan moral atau moral in action. Ketika seorang 

anak melihat temannya jatuh maka pengetahuan moralnya 

menyatakan bahwa sebaiknya teman yang jatuh ditolong, tetapi 

bisa jadi anak tahu tapi tidak melakukan hal semestinya sesuai 

pengetahuannya tentang moral. Proses berikutnya, anak tidak 

hanya tahu tetapi juga merasakan sehingga timbul empati 

(emphaty), pada tingkatan ini anak muncul rasa kasihan pada 

teman yang jatuh, tetapi belum tentu melakukan pertolongan. 

Ketika terjadi akumulasi untuk melakukan “tindakan” 
menolong, maka sampailah anak pada tahapan tindakan moral 

(moral action).  

 Terkait dengan prinsip psikologi perkembangan 

(principles of developmental psychology), perkembangan 

karakter pada setiap individu dipengaruhi oleh faktor bawaan 

(nature) dan faktor lingkungan (nurture). Setiap manusia 

3. Tindakan Moral 

1. Pengetahuan Moral 2. Perasaan Moral 

Pembiasaan 
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memiliki potensi bawaan yang akan termanifestasi setelah dia 

dilahirkan, termasuk potensi yang terkait dengan karakter atau 

nilai-nilai kebajikan (Megawangi, Latifah, & Dina, 2008).  

 

I. Pendidikan Karakter 
Sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter 

meskipun bukan sebagai agen sosialisasi primer. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang 

menyebutkan bahwa, pendidikan nasional adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Berdasarkan Undang-Undang ini dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan tidak hanya bergerak dalam bidang 

akademis, kecerdasan, dan keterampilan, namun juga berperan 

dalam pembentukan karakter positif secara individu dan sosio 

spiritual. 

Pentingnya pendidikan karakter pada dekade ini 

diungkapkan oleh Langqing (2013) sebagai berikut: 

To carry out character education is to thoroughhly 

implement the national principle of education and to 

serve the ultimate goal of raising the quality of 

workforce. Character education emphasizes cultivating 

student innovative spirit and practical skill, 

transforming them into exemplary builders of socialislm 

who will be well develop morally, intellectually, 

physically, with lofty ideals and a good sense of 

discipline. 

 

Pendapat Langqing ini mengisyaratkan bahwa 

pendidikan karakter sangat penting, karena pada saat ini 

sejumlah pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas 

pelaksanaan pendidikan karakter yang dilaksanakan lembaga 

pendidikan. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial 

yang ditemukan dan telah pula berkembang dan telah terjadi 

peningkatan kenakalan remaja di masyarakat seperti 

perkelahian masal, penyimpangan perilaku, dan berbagai kasus 
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dekadensi moral lain, terutama yang menimpah anak-anak di 

kota-kota besar yang telah sampai pada taraf yang 

mengkhawatirkan dan menciptakan keresahan di masyarakat. 

Pendidikan moral diberikan dengan menekankan pada 

keterbentukan siswa melakukan inovasi spiritual dan 

keterampilan praktis, berkomitmen secara sosial yang akan 

membangun dengan baik moralitas, intelektualitas, sehat fisik, 

bercita-cita luhur dan memiliki perasaan yang baik dalam 

disiplin.   

Pendidikan karakter dalam konteks dan ruang lingkup 

PAUD terdapat penelitian yang dilakukan Brazelton (1985 

dalam Lickona, 2012), dalam temuannya disebutkan bahwa 

pengalaman anak pada tahun-tahun awal kehidupannya sangat 

menentukan apakah anak ini berpotensi dan berkemampuan 

menghadapi tantangan dalam kehidupannya atau sebaliknya. 

Atas dasar temuan tersebut, anak dengan rentang usia 0-6 tahun 

dikatakan sebagai usia emas (Golden age). Dan pada usia inilah 

saat yang tepat untuk menanamkan nilai dan norma (values and 

moral) kepada anak-anak, yang nantinya dapat membantu 

pembentukan karakter positif mereka. 

Menurut Richardson, dkk (2009) pendidikan karakter 

merupakan pendidikan yang berorientasi dalam membentuk dan 

mengembangkan karakter positif, kemampuan sosial, dan emosi 

individu, hal ini senada dengan ungkapan Battitich, dkk (2000) 

bahwa pendidikan karakter mengajarkan anak  berpikir kritis, 

jujur, adil, bertanggung jawab, dan berkomitmen untuk 

mengembangkan karakter positif lainnya. Dalam konteks satuan 

PAUD, pendidikan karakter dapat diberikan secara formal 

dalam kurikulum ataupun aktivitas yang di luar kurikulum yang 

dilakukan oleh penyelenggara pendidikan melalui proses 

pembelajaran. Pendidikan karakter dapat dilakukan dalam 

kegiatan di dalam kelas (indoor), di luar kelas (outdoor), 

maupun di luar sekolah (outing). Pendidik memiliki tanggung 

jawab memberikan pendidikan karakter untuk membentuk 

individu yang memiliki perilaku dan nilai positif dalam 

kehidupan bermasyarakat di kemudian hari (Sanchez, 2006). 

Lickona (2004) menggambarkan karakter sebagai nilai 

moral (moral values). Adapun nilai moral yang harus diajarkan 

menurut Lickona adalah kejujuran, keadilan, toleransi, 

kebijaksanaan, dan sikap demokratis. Nila-nilai tersebut 
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merupakan bentuk dari rasa hormat dan atau tanggung jawab 

ataupun sebagai media yang mendukung untuk bersikap hormat 

dan bersikap tanggungjawab. 

Kejujuran berhubungan dengan nilai yang mana 

merujuk pada tidak menipu, berbuat curang, atau mencuri. 

Toleransi merupakan bentuk refleksi dari sikap hormat pada 

perbedaan. Kebijaksanaan berkaitan dengan menjauhkan diri 

dari hal-hal yang dapat membahayakan fisik maupun moralita 

(atau dosa dalam bahasa agama). Disiplin diri berkaitan dengan 

mengajar komitmen pada yang baik bagi diri sendiri serta  

mengejar hasrat positif dalam kadar yang sesuai. Nilai moral 

dalam tolong-menolong akan memberikan bimbingan bagi anak 

untuk berbuat kebaikan dengan hati yang tulus. Sikap peduli 

kepada sesama adalah sikap saling bekerja sama dan mengingat 

bahwa hidup senantiasa bersama-sama dan tidak ada yang 

mampu menjalani hidup sendiri. Sedangkan sikap berani akan 

membantu anak untuk menghormati diri sendiri dan agar dapat 

bertahan dalam berbagai tekanan yang muncul. Keberanian juga 

membentuk diri untuk bertindak tegas dan positif terhadap 

orang lain. Nilai moral demokrasi berkaitan dengan menjaga 

hak asasi masing-masing individu untuk memiliki rasa hormat 

dan juga untuk menumbuhkan nilai-nilai patriotisme sejak dini 

(Lickona, 2001, 2004, 2012; Megawangi, Latifah, & Dina, 

2008; Arthur, 2011; Koesoema, 2007, 2013). 

Terkait dengan pendidikan karakter, menurut Kemendiknas 

(2010), terdapat 18 nilai luhur sebagai pondasi karakter bangsa 

dapat diringkas sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1. Nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter bangsa 

 

NILAI DESKRIPSI 

Religius Sikap dasar perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

 

Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya melalui perilaku jujur dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 
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Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan 

tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya 

 

Disiplin  Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan 

 

Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas dengan sebaik-baiknya 

 

Kreatif  Berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 

yang telah dimiliki 

 

Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas 

 

Demokratis  Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain 

 

Rasa ingin 

tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar 

 

Semangat 

kebangsaan 

Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di 

atas kepentingan diri dan kelompoknya 

 

Cinta tanah 

air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yag 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa 

 

Menghargai 

prestasi 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 
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masyarakat, dan mengakui, serta menghormati 

keberhasilan orang lain 

 

Bersahabat/ 

komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain 

 

Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya 

 

 Gemar 

membaca 

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang memberikan kebajikan 

bagi dirinya 

 

Peduli 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi 

 

Peduli sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan 

 

Tanggung 

jawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan 

budaya), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa 

Diadaptasi dari Kemendiknas (2010: 9-10)  

 

J. Program Family Inn 
 Family inn merupakan kegiatan dalam sebuah keluarga, 

dalam keluarga berarti memahami tata nilai, budaya, kebiasaan, 

perilaku, dan nilai-nilai unik dalam sebuah keluarga. Family inn 

dirancang sebagai sebuah program di satuan pendidikan atau 

sekolah. Implementasi program family inn diwujudkan dengan 

mengirim anak-anak untuk tinggal beberapa waktu di rumah 

penduduk/masyarakat agar belajar hidup bersama-sama atau 
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berdampingan  (learning to live together). Pada dasarnya,  

kegiatan family inn  sangat erat dengan pendidikan karakter. 

Secara teoretik family inn belum ditemukan tokoh yang 

memiliki kerangka konseptual yang baku. Meskipun,  family 

inn tidak sama dengan home stay, karena sifatnya yang 

temporar dan singkat. Secara konseptual family inn  dapat 

didekati dengan dua aspek, yaitu dari segi jenis lingkungan 

kegiatan belajar di sekolah tergolong outing dan dari segi ragam 

kegiatan termasuk dalam teori camp, yang dipaparkan berikut.  

  

1. Outing Program 

 Kegiatan belajar-mengajar di sekolah dilaksanakan 

dalam aktivitas yang dibatasi lingkungan belajar, yang terbagi 

menjadi tiga jenis yaitu indoor, outdoor, dan outing. Kegiatan 

indoor mengindikasikan proses belajar-mengajar di dalam 

ruang kelas (teaching-learning process in the classroom). Pada 

lingkungan pendidikan anak usia dini, ruang kelas ini juga 

disebut sebagai sentra (center/centre). Ruangan dibatasi dinding 

dengan dilengkapi sarana untuk mendukung kegiatan belajar 

mengajar. Ruangan inti disebut sebagai ruang kelas (classroom) 

dan ruang penunjang seperti ruang khusus komputer anak, 

perpustakaan, ruang pusat belajar bahasa, ruang sumber belajar, 

dan sebagainya (Arifin, 2009; 2010b, 2011; Freez, 2010). 

Outdoor learning, secara sederhana dipahami sebagai 

belajar di luar pintu kelas atau kegiatan belajar di luar kelas 

yang dilaksanakan para peserta didik dan guru (pendidik) tetapi 

lingkungan belajar masih di dalam lingkungan sekolah (school 

area), seperti area bermain di play ground, kebun sekolah, 

lapangan olahraga, halaman sekolah, perikanan sekolah, dan 

berbagai kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di 

lingkungan sekolah selain ruang-ruangan yang ada di sekolah 

(building of  indoor). Pengertian dimaksud sesuai dengan 

pendapat Arifin (2009) yang menyatakan bahwa kegiatan 

belajar sambal bermain  yang dilaksanakan di luar ruang kelas 

tetapi masih dalam area sekolah disebut outdoor learning.            

Outing  dimaksudkan sebagai kegiatan belajar-seraya 

bermain, antara pendidik  dengan peserta didik yang dilakukan 

di luar sekolah (Frezz, 2010), terutama di lingkungan yang 

bernuansa alamiah (Fine, 2005), yaitu lingkungan seperti 

pegunungan, sungai, pantai, hutan, air terjun dan yang 
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menumbuhkan suasana alami. Lingkungan alam ini dapat 

menumbuhkan perasaan cinta lingkungan sehingga membangun 

karakter cinta alam bagi peserta didik (Hidayatullah, 2009) atau 

memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan di 

mana anak hidup (Elizabeth, 2007; Fatimaningrum, 2011).  

Sekolah yang memanfaatkan lingkungan, baik indoor, 

outdoor, maupun outing sebagai sumber belajar (resource 

learning) akan efektif dalam pencapaian belajar bagi anak-anak, 

yang disebut Leeper, Skipper, dan Witherspoon (2002) sebagai 

tempat yang baik untuk anak-anak belajar, called of good 

schools for young children.   

  Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa 

kegiatan belajar-mengajar di lingkungan pendidikan anak usia 

dini membutuhkan kepiawaian pendidik dalam mengelola 

lingkungan sebagai sumber belajar, yang terdiri atas kegiatan 

belajar di indoor, outdoor, dan outing.  Kegiatan family inn 

merupakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di 

lingkungan alami, di pedesaan, nuansa pegunungan, sungai-

sungai, hutan, dan pantai atau alam lingkungan yang memberi 

pengalaman dan tantangan bagi para peserta didik, di mana 

kesemua itu dilakukan di luar wilayah sekolah yang disebut 

outing. 

   

2. Positive Character Camp 
Kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan di alam 

terbuka, di luar sekolah, sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya. Ditinjau dari lokasi atau lingkungan dan sumber 

belajar yang disetting di lingkungan alami maka disebut 

kegiatan outing, yaitu kegiatan di alam terbuka di luar sekolah. 

Sedangkan ditinjau dari segi kegiatan belajarnya yang di setting 

di alam, seringkali disebut camping, yang berasal dari kata 

camp.. Camp memiliki arti perkampungan (Echols & Shadily, 

2005), di dalam kamus Oxford Advances Learner’s Dictionary 
of Current English disebutkan place where people (e.g people 

on holiday, soldier, boy scouts, explorer’s) live in tent or huts 
for a time (Hornby, 2002) dimaknai sebagai tempat di mana 

orang-orang (seperti orang-orang yang berlibur, tentara, 

pramuka, penjelajah) tinggal di tenda atau gubuk untuk 

beberapa waktu. Sedangkan dalam kamus Thesaurus bahasa 

inggris, camp mempunyai makna "an exclusive circle of people 
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who live together temporarily with a common purpose”, yang 

berarti sekumpulan orang-orang tertentu yang untuk sementara 

tinggal bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Kegiatan camp banyak jenis dan tujuannya yang pada 

dasarnya kegiatan camp dilakukan dengan tujuan tertentu, jenis-

jenis kegiatan tertentu, dan peserta camp tertentu. Kegiatan 

camp yang dikaitkan dengan konsep pembentukan atau 

pendidikan karakter disebut para ahli sebagai Positive 

Character Camp (Fine, 2005), yaitu metode pendidikan yang 

bertujuan untuk meningkatkan karakter positif para pesertanya. 

Program camp dengan mengusung prinsip belajar secara 

menyenangkan (joyful learning) dan terlibat secara aktif (active 

learning) dalam beberapa kegiatan yang dilakukan. Dalam 

kegiatan camp area outdoor yang natural merupakan tempat 

singgah yang berguna bagi eksplorasi dan lebih berpeluang 

untuk bermain aktif pada permainan yang tidak mudah 

dilakukan di dalam ruangan. Selain itu, hasrat untuk  melakukan 

hal yang mengandung resiko pada kegiatan luar ruangan 

seringkali lebih berhasil dalam tujuan pembelajaran dari pada 

kegiatan dalam kelas di mana tidak ada kegiatan yang 

mengandung aktivitas fisik maupun emosional (Fine, 2005).     

Camp dipilih sebagai metode pembentukan karakter 

karena camp memenuhi konsep long life learning (belajar 

sepanjang hayat) yang mana sesuai untuk anak usia dini dan 

memiliki seting pembelajaran yang komprehensif (Fine, 2005). 

Vos-Groenendal (1991, dalam De Porter & Hernacki, 2005) 

menyebutkan bahwa program camp terbukti sangat berhasil dan 

harus dipertimbangkan sebagai model replika karena camp 

dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan nilai belajar, 

memperbesar keyakinan diri, meningkatkan kehormatan diri, 

mempertahankan sikap positif terhadap camp, dan melanjutkan 

manfaat keterampilan. 

De Porter dan Hernacki (2005) dalam Quantum 

Learning:Unleashing The Genius in You mendeskripsikan 

keberhasilan timnya dalam Super Camp. Dalam catatan mereka 

tentang Super Camp disebutkan: (1) Super Camp 

menggabungkan rasa percaya diri, keterampilan belajar, dan 

keterampilan berkomunikasi dalam lingkungan menyenangkan; 

(2) Super Camp telah memberikan dampak positif pada 

kehidupan ribuan murid dan orang-orang di sekitar mereka; (3) 
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Super Camp mencakup bidang dan keterampilan: a) berfikir 

positif, b) termotivasi, c) menemukan cara belajar, d) 

menciptakan lingkungan belajar, e) membaca cepat, f) membuat 

catatan efektif, g) mempelajari teknik menulis, h) berfikir 

kreatif, i) mengembangkan hafalan. Ringkasnya bahwa belajar 

dengan pendekatan quantum learning melalui metode super 

camp dapat memiliki manfaat: sikap positif, motivasi, 

keterampilan belajar seumur hidup, kepercayaan diri, dan 

sukses.     

Terkait dengan masalah camp, Fine (2005) menjelaskan 

dalam hasil penelitiannya bahwa terdapat keuntungan dalam 

kegiatan camp antara lain: 

(1) Hidup sehat dan berperilaku baik 

Berhubungan dengan penelitian kesehatan dan 

kualitas hidup dalam camp, mengindikasikan bahwa 

semangat kegiatan outdoor, interaksi sosial, dan diet 

seimbang dalam camp dapat meningkatkan perilaku 

baik dan membuat pola hidup yang sehat. 

         (2) Harga diri 

Berbagai kegaiatan dalam program camp dapat 

meningkatkan seluruh kemampuan diri selama 

berhubungan baik dan mendapat penghargaan dari 

sesama peserta camp. Dengan tinggal bersama dan 

saling menghargai maka dapat meningkatkan 

penghargaan terhadap masing-masing diri peserta. 

          (3) Kebebasan 

Pengalaman anak dalam menjalani program camp 

dapat membangun rasa kemandirian dalam diri. Rasa 

rindu rumah biasa terjadi pada masa awal mengikuti 

program camp karena jauh dari lingkungan yang 

familiar. Dalam kelompok yang merasakan hal yang 

sama, peserta akan cenderung cepat untuk dapat 

beradaptasi dan tidak bergantung pada orang tua serta 

lebih merasa merdeka. 

(4) Kepemimpinan 

Rasa kepemimpinan akan timbul pada peserta camp 

karena tuntutan tanggungjawab yang ada dalam 

program tersebut. Mereka akan belajar untuk peduli 

dan menginternalisasi nilai dalam camp. 

Kepemimpinan secara praktis mengindikasikan akan 
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terjadi transfer nilai dari camp menuju sikap 

kepemimpinan di rumah, sekolah, dan komunitas.  

(5) Skill dalam menjalin persahabatan 

Menemukan teman adalah hal termudah dalam camp. 

Pengalaman yang terjadi bersama teman dalam camp 

akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. 

Pertemanan dalam camp menghindarkan dari rasa 

kesepian. Hubungan baik yang terbentuk dalam camp 

lebih penting dari stereotype.   

(6) Petualangan dan eksplorasi 

Pemandangan yang bagus, kegiatan yang menarik, 

dan mengambil resiko terhadap kesehatan di dalam 

lingkungan yang terkontrol menyediakan tantangan 

yang aman bagi insting manusia untuk bereksplorasi. 

Penelitian mengindikasikan bahwa camp mendorong 

anak-anak untuk mencoba hal baru dan langkah yang 

tidak biasa mereka lakukan dalam rutinitasnya. 

(7) Kesadaran lingkungan 

Mengembangkan hormat kepada alam adalah hal 

yang penting dan yang utama dalam camp. 

Didalamnya, pengolahan dan daur ulang adalah 

kegiatan efektif dan bertanggungjawab sebagai jalan 

untuk menghadapi produk yang dikonsumsi oleh 

manusia atau peserta camp. Penelitian kepada orang 

tua menyebutkan bahwa kepedulian lingkungan anak 

mereka meningkat setelah mengikuti camp.     

(8) Nilai dan keputusan 

Pengarah dan staf camp akan bekerja untuk 

membangun nilai positif dan seluruh kekuatan 

karakter bersama dengan peserta camp. Banyak fakta 

yang mengindikasikan bahwa akan ada perubahan 

dengan segera terhadap nilai, pilihan seseorang atau 

pengambilan keputusan sebagai hasil dari mengikuti 

program camp. Hal tersebut dibuktikan dengan 

penelitian terhadap alumni camp yang berubah 

terhadap padangannya dan sukses hubungan 

sosialnya, hubungan yang beretika, dan hubungan 

positif dengan orang tua.  
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(9) Spiritualitas 

Pada beberapa camp akan terdapat komponen 

peningkatan spiritualitas. Lingkungan yang natural 

seringkali akan mempengaruhi peserta untuk dapat 

melakukan refleksi diri terhadap alam semesta dan 

kebesaran penciptanya.    

Kesembilan aspek keuntungan dalam pelaksanaan camp 

activities dapat diilustrasikan pada gambar 2.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 2.2. Keuntungan kegiatan Pendidikan Positive 

Character Camp (diadaptasi dari Fine, 2005; De 

Portee & Hernacki, 2005; Vos-Groenendal, 

1991) 
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pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 

tahun yang sering disebut dengan masa emas perkembangan 

(Goleman, 1995; Direktorat PAUD, 2006; Depdiknas, 2007). 

Anak usia dini memiliki model belajar yang berbeda dengan 

usia-usia di atasnya, pembelajaran yang diberikan kepada anak 

usia dini disusun sedemikian rupa sehingga tercipta iklim yang 

menyenangkan, menggembirakan, aktif, dan demokratis agar 

menarik anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran 

(Arifin, 2009, 2010a, 2011, 2013). Pembelajaran pada anak usia 

dini lebih ditekankan pada aktif bermain seraya belajar (learn 

through play atau learning by playing). Dengan bermain, 

materi-materi yang diberikan akan lebih aktif dan 

menyenangkan. Dengan bermain di lingkungannya, maka anak 

akan belajar dari hasil interaksi sosial maupun berinteraksi 

dengan lingkungannya. Dengan demikian, belajar dari 

pengalaman konkret terkonstruk dalam pembelajaran anak usia 

dini. 

Kegiatan camp sendiri merupakan proses belajar 

konkret dan merupakan kegiatan outing. Istilah Positive 

Character Camp dalam penelitian ini memiliki arti sekumpulan 

peserta didik PAUD yang untuk sementara tinggal dalam suatu 

tempat dan bersama-sama melakukan serangkaian kegiatan 

yang disusun untuk membentuk karakter positif pada peserta 

didik PAUD tersebut. Pertimbangannya adalah pendidikan 

karakter termasuk dalam heartstart menekankan pentingnya 

belajar secara menyenangkan (joyful learning), dan terlibat 

secara aktif (active learning, Lampert, 2001; Elizabeth, 2007; 

Muslich, 2011).  

Kegiatan camp dengan tujuan menumbuhkembangkan 

karakter positif pada peserta didik sarat sekali dengan pola 

keterbentukan perilaku moral di mana ketiga komponen 

tersebut adalah  pengetahuan moral, perasaan moral, dan  

tindakan moral. Ketiga komponen tersebut diterapkan dalam 

materi camp dan diterapkan secara menyenangkan, aktif, dan 

berulang-ulang melalui materi yang berbeda-beda. Sehingga 

akan terjadi perilaku moral yang akan nampak pada perilaku 

peserta sepulang dari camp karena sesuai dengan penelitian 

Fine (2005) yang menyatakan keunggulan dari camp adalah 

peningkatan antara lain aspek hidup sehat dan berperilaku baik, 

harga diri, kebebasan, kepemimpinan, skill dalam menjalin 
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persahabatan, petualangan dan eksplorasi, kesadaran 

lingkungan, nilai dan keputusan, dan spiritualitas. 

 

L. Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual dari pendidikan karakter pada 

Anak Usia Dini melalui kegiatan positive character camp 

didasarkan pada pembelajaran yang aktif (active learning), 

menyenangkan (joyful learning atau fun learning), dan 

dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi pembiasaan 

(habituation learning). Secara implementatif, pembelajaran 

dilakukan sambil bermain (learning by playing) atau melalui 

permaianan (learning trough playing), dengan menggunakan 

paradigma atau filosofi konstruktivisme, yang salah satu strategi 

pembelajaran menggunakan kegiatan camp. Uraian ini secara 

alur konseptual dapat dilihat pada gambar 2.3., sedangkan 

konseptual secara utuh dari pendidikan karakter melalui positive 

character camp dapat dilihat pada diagram konteks pada 

gambar 2.4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr 2.3. Konseptual alur pembelajaran karakter pada anak usia 

dini 
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Gbr 2.4. Konseptual pembelajaran positive character camp 

berbasis constructivism philosophy  

Constructivism 

philosophy 
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3 

.......................................................................... 

PENDIDIKAN KARAKTER DALAM FAMILY INN 

 

A. Penerapan Program Family Inn  

 

PAUD Unggulan Terpadu Anak Saleh memiliki tiga 

jenis kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan indoor, outdoor, 

dan outing. Yang dimaksud dengan indoor for learning  adalah 

segala kegiatan yang dilakukan untuk proses belajar mengajar 

(teaching-learning process) di dalam ruangan-ruangan yang 

disiapkan untuk itu. Sedangkan, outdoor activity adalah segala 

kegiatan belajar-mengajar dan bermain di luar ruangan tetapi 

masih di area sekolah. Kegiatan lain, outing activity merupakan 

kegiatan belajar-mengajar dan bermain yang dilakukan di luar 

sekolah, lebih dikosentrasikan pada kegiatan sosial, ekskursi, 

eksplorasi alam (tadabur alam), dan memberi pengalaman anak 

tentang hidup bersama dan hidup dalam lingkungan terbuka dan 

bernuansa alami.   

 Kegiatan indoor diimplementasikan dalam kegiatan di 

ruangan-ruangan yang terdiri dari: (1) ruang kelas, yang 

berbentuk sentra-sentra; (2) ruang ibadah berbentuk musholla; 

(3) ruang komputer anak, yang dilengkapi dengan 10 unit 

komputer untuk anak; (4) ruang Usaha Kesehatan Sekolah yang 

dikhususkan untuk layanan kesehatan, pendidikan, dan pusat 

pembudayaan hidup bersih dan sehat dalam program Trias 

UKS; (5) ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan tiga 

komponen, buku dan majalah anak, children toys, dan media 

tiga dimensi; (6) ruang olah tubuh (phisically exercises room) 

yang dilengkapi dengan panjat dinding (climbing of wall), 

mandi bola (swimming of  ball), lompat layar (trampoline), 

Sluncur gantung (move with gliding action); (7) ruang bahasa 

Inggris (English corner); (8) ruang sumber belajar (learning 

resource center room); (9) ruang ulang tahun (happy birthday 

room), (10) ruang aula serba guna (multi purpose hall), (11) 

dapur anak (children kitchen), dan (12) ruang taman atas (sky 

garden room).      
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Kegiatan outdoor, diimplementasikan dalam kegiatan 

senam di halaman dalam  sekolah, sentra bahan alam (center of 

nature matter) latihan drumd band di halaman selatan, praktek 

tanaman obat (toga) di halaman tengah, praktek berkebun di 

kebun mini (mini garden) di seberang sekolah, taman lalu lintas 

(traffic garden), perikanan (fishery), dan taman di atas (sky 

garden).      

Kegiatan outing, diimplementasikan dalam kegiatan 

kunjungan ke masjid-masjid jami’ dan unik (in the 

special/unique mosque knowing), silaturahmi ke rumah teman 

(moving home), besuk teman sakit (visit to friend in hospital), 

silaturahmi teman pulang haji/umroh (visit to friend who return 

home from haji/umroh), belajar di lingkungan alam terbuka (out 

bound), kunjungan ke museum, kantor pos, kantor pemerintah, 

kantor polisi, pelabuhan udara, rumah baca,  alun-alun,  stadion, 

pasar tradisional, bendungan, perkebunan, dan lain-lain (field 

trip/excursion programs), tinggal/menginap di keluarga/rumah 

penduduk desa (family inn), dan berbagai kegiatan lain yang 

diprogramkan PAUD Anak Saleh.   

Berdasarkan implementasi kegiatan indoor, outdoor, 

dan outing.  Program menginap pada keluarga (family inn 

program) yang diselenggarakan PAUD Unggulan Terpadu 

Anak Saleh merupakan salah satu kegiatan outing yang 

diprogramkan satu tahun satu kali bagi peserta didik/anak-anak 

di kelompok B.  

Tujuan penyelenggraan kegiatan family inn adalah 

terlaksana kegiatan belajar-mengajar dan bermain bagi anak di 

luar area sekolah guna terinternalisasi dan terpersonifikasi 

Panca Karakter Anak Saleh. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Waka I Bidang Kurikulum dan Pembelajaran, Endriyanti 

Kumalasari, S.P. sebagai berikut: 

 

Tujuan family inn program  adalah terlaksananya prinsip-

prinsip yang ada pada Panca Karakter Anak Saleh, di antaranya 

terbentuknya kesalehan personal, sosial, kecendekiaan, 

kebangsaan dan kealamiahan. Oleh karena itu, dalam kegiatan 

family inn dimasukkan misi pendidikan karakter. Misal, 

ditanamkan nilai iman dan ibadah serta sikap disiplin melalui 

cerita keimanan, shalat berjama’ah, dan menepati waktu sesuai 
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dengan kesepakatan yang dibuat bersama, yaitu guru dan anak-

anak yang dibimbing, semua ini sebagai wujud dari kesalehan 

personal atau kepribadian. Di samping itu, kesalehan personal 

terindikasi dari kemandirian anak-anak dengan tinggal atau 

bermalam dengan orang lain selain keluarga sendiri. Selain itu, 

anak-anak diajak menginap di rumah penduduk juga 

dimaksudkan untuk bertumbuh kesalehan sosial dengan 

mengenal kehidupan langsung penduduk pedesaan. Selain itu 

juga diajak ke peternakan, perkebunan, pertanian, perikanan 

yang ada di desa itu untuk menumbuhkan kesalehan 

kecendikiaan, dan dikenalkan alam lingkungan yang subur 

sebagai perwujudan kesalehan kealamiahan, mereka juga 

dikenalkan daerah tempat tinggal sebagai anugerah Allah, hal 

ini juga dimaksudkan agar tumbuh cinta tanah air sebagai 

perwujudan kesalehan kebangsaan.  

 

Penjelasan Waka I Kurikulum dan pembelajaran ini 

dapat dipahami bahwa tujuan program family inn ini sebagai 

sarana implementasi dari konsep dan prinsip Panca Karakter 

Anak Saleh, yakni ketercapaian dari kesalehan personal, sosial, 

kecendikiaan, kebangsaan, dan kealamihan. Sementara itu, 

berdasarkan proposal program family inn, tujuan kegiatan ini 

tertulis: (1) anak dapat mencintai dan menjaga lingkungan alam 

ciptaan Allah Swt; (2) anak mempunyai jasmani yang sehat, 

kuat dan berjiwa kreatif; (3) anak dapat melihat dan mensyukuri 

kebesaran Allah Swt; (4) memupuk rasa percaya diri, 

kemandirian, tanggungjawab, empati dan kerjasama peserta 

didik; (5) tumbuh jiwa kepemimpinan sejak usia dini (Dokumen 

PAUD Anak Saleh, 2015).  

Kegiatan family inn diawali dengan pemberian 

pembekalan bagi orang tua dan anak. Pembekalan orang tua 

dilakukan pada saat pra-kegiatan dengan memberikan gambaran 

apa yang akan dilakukan anak selama dua hari tinggal di rumah 

penduduk dan beraktivitas bersama penduduk pedesaan, dan 

beraktivitas bersama guru dan teman. Orang tua juga dibekali 

tentang bagaimana memberikan dorongan agar anak menjadi 

pebelajar yang mandiri. Dalam pembekalan ini juga di buka 

forum tanya jawab terkait rencana kegiatan family inn dan 

orang tua yang memiliki anak bermasalah. Pembekalan anak 
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diberikan selama H-3 pelaksanaan yang lazim di PAUD 

Unggulan Terpadu Anak Saleh disebut “pijakan atau 
scaffolding”, dimaksudkan agar anak memiliki kesiapan mental 

karena akan berpetualang dan beraktivitas dengan penduduk 

pedesaan dan lingkungan alam pedesaan (tadabur alam).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.1. Pembekalan kegiatan outing of family inn 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Persiapan pemberangkatan ke lokasi di 

halaman PAUD Unggulan Terpadu 

Anak Saleh 
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      Gambar 2.3. Lingkungan alam pegunungan lokasi 

kegiatan family inn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Guru dan peserta didik foto bersama 

dengan  benner background bertuliskan Family Inn 

PAUD Unggulan Terpadu Anak Saleh, be Piously 

Great, Child-freindly based Creative Islamic 

School,  disertai latar lingkungan pegunungan 

(Desa Beru, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) dalam 

kegiatan Family Inn Anak Saleh. 
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Aktivitas selama kegiatan lapangan family inn 

tersusun atas: (1)  ice breaking, berupa gerak dan lagu, kegiatan 

ini dimaksudkan untuk penyegaran (refreshing) dan awal 

mengenal lapangan atau lingkungan yang baru; (2) healing 

teraphy, seusai melakukan ice breaking anak-anak melakukan 

istirahat dengan duduk tenang, melakukan self sugestion dengan 

melupakan/menghilangkan semua kelelahan dan kepenatan, 

kemudian merasakan limpahan energi spiritual sebagai karunia 

Allah memasuki setiap tubuh anak; (3) Asah kecerdasan mental 

spiritual (exercise of mental-spiritual intelligence), kegiatan ini 

dibimbing dan diarahkan oleh ahli kecerdasan mental-spiritual, 

Kak Acun. Dalam kegiatan ini dilakukan cerita yang 

menginspirasi anak, diadakan dialog yang dapat menumbuhkan 

energi olah mental-spiritual setiap anak; (4) relaxation and 

basic hypnoteraphy, melakukan gerakan-gerakan ringan yang 

dapat mengendorkan otot disertai dengan mengkondisikan 

pikiran yang nyaman, tenang, menyenangkan, berenergi; (5) 

beraktivitas bersama penduduk, dalam kegiatan ini anak 

mengenal profesi keluarga tempat mereka tinggal, merasakan 

suasana keluarga pedesaan, belajar mandiri selama tinggal di 

rumah penduduk, merasakan masakan khas pedesaan, menjaga 

sikap dan berperilaku santun, serta mengatasi masalah yang 

timbul selama tinggal; (6) petualangan karakter, dimulai dengan 

bangun menjelang shubuh, membersihkan diri dan berwudhu, 

melakukan shalat shubuh berjamaah, membersihkan rumah dan 

halaman, memberi makan ikan dan menyiram tanaman, sampai 

menanam tanaman dan hal-hal yang terkait dengan 

“pembiasaan” bangun shubuh, beribadah dan beraktivitas peduli 
lingkungan, dan berolahraga ringan; (7) game sederhana; (8) 

berbicara dengan binatang, dilakukan dengan mengunjungi 

perikanan dan peternakan, memberi makan binatang dan minum 

susu binatang (sapi perah atau kambing perah), berinteraksi 

langsung dengan binatang, termasuk peternakan kelinci, 

peternakan ayam. Mengunjungi perikanan dilakukan di tempat 

pembibitan dan pemeliharaan ikan yang ada di desa, bahkan ada 

desa yang hampir semua penduduknya memiliki kolam ikan 

karena sumber air pegunungan yang jernih dan berlimpah 

mengaliri desa; (9) berbicara dengan tanaman, dilakukan 
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dengan melakukan “berjalan memandang alam”, menanam bibit 
tanaman, menyiram kebun, dan memetik “buah” (apel, jambu, 

sukun, dll); (10) parenting, dilakukan dengan diadakan 

renungan “cinta” orang tua terhadap anak, dan pertemuan orang 
tua dengan anak dalam “cinta”, ucapan terima kasih orang tua 
dan anak pada penduduk tempat mereka tinggal selama family 

inn; dan (11) beribadah, dilakukan dengan sholat berjama’ah, 
baik di masjid desa, maupun di rumah tinggal. Berdasarkan 

uraian tentang tujuan dan kegiatan dalam program family inn 

dapat direkonstruksi pada gambar 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Tujuan dan kegiatan family inn 

dalam pendidikan karakter 
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sekitar 4  Peran kepemimpinan pendidik PAUD dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter melalui family inn 

program, antara lain. 

1. Peran kepemimpinan pendidik sebagai fasilitator  

Penerapan program family inn membutuhkan peran 

kepemimpinan pendidik dalam membimbing, mengarahkan dan 

memfasilitasi anak dalam belajar tentang bagaimana mereka 

manakala bersosialisasi dengan “keluarga orang lain” dengan 
latar budaya dan kebiasaan yang berbeda, bagaimana mereka 

harus belajar dalam “team” dengan teman-teman yang mungkin 

hanya bertemu beberapa jam di lembaga PAUD setiap harinya.  

Manakala mereka (anak-anak) memulai tinggal 

bersama di rumah penduduk bernuansa pedesaan, mereka 

merasakan ada suasana yang baru, ada tantangan untuk 

mengenal keluarga yang baru, mereka butuh adaptasi dan 

mengenal keluarga di mana mereka akan tinggal beberapa hari. 

Kondisi yang serba baru dan penuh tantangan ini tentu 

membutuhkan mediasi yang dapat mengantar mereka untuk 

beradaptasi. Pendidik yang mendampingi tiap kelompok 

berperan penting, sebab pendidik sudah dikenal anak-anak, 

interaksi dan sosialisasi adaptasi ini diperankan secara baik oleh 

pendidik, seperti gambaran peristiwa berikut. 

 

Kelompok kelinci terdiri dari 7 anak yang dibimbing oleh dua 

orang pendidik yaitu Ibu Ita dan Ibu Dian. Ketika kelompok 

kelinci ini sampai di rumah Keluarga Japan, kedua pendidik 

bersama anak-anak mengucapkan salam dan memasuki ruang 

tamu ketika dipersilahkan Pak Japan untuk masuk dan duduk di 

kursi tamu yang tersedia. Ibu Ita, meminta Alvian salah satu 

anak untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang 

ke rumah keluarga Japan.  

 

(anak) Alvian : Bapak dan Ibu, kami dari PAUD Anak  

   Saleh, bolehkan kami tinggal disini?  

(kel.) Japan  :  Silahkan, kami senang sekali anak-anak  

mau tinggal dan bermalam di rumah 

kami. Namun, keadaannya hanya 

seperti ini, apa adanya, maklum di 

desa. 
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(anak) Alvian : Terima kasih Bapak dan Ibu       

(kel.) Japan    : Mari saya tunjukkan kamarnya 

 

Ibu guru dan anak-anak membawa tas (bekal) mengikuti Bapak 

dan Ibu Japan yang mengantar ke kamar di mana mereka akan 

tinggal. Setelah meletakkan tas mereka diajak mengenal rumah, 

seperti kamar mandi, dapur, tempat jemuran baru, ruang tidur 

keluarga Japan, dan halaman rumah, termasuk tempat yang 

akan dijadikan musholla sementara untuk menunaikan ibadah 

sholat berjama’ah.  
 

Ibu guru dan anak-anak duduk melingkar, 

mereka berdiskusi tentang perilaku dan aturan 

main selama tinggal di rumah keluarga Japan. 

 

(guru) Ita : anak-anak kita sekarang 

tinggal di mana? 

(anak) Anak : di rumah Pak Japan 

(guru) Ita       : apa saja ya yang harus kita 

lakukan selama tinggal di 

rumah P. Japan 

(anak) Alvian : menjaga kebersihan bu 

(guru) Ita : bagus, apa lagi? 

(anak) Aliyah : menyayangi tanaman 

(guru) Ita : bagus, apa lagi? 

(anak) Farsa : shalat 

(guru) Ita      : bagus, semua harus tahu apa 

yang baik kita lakukan, 

seperti menjaga kebersihan, 

menyayangi tanaman, tertib 

beribadah shalat, makan 

sesuai jadwal, menjaga 

kerapian baju, termasuk 

berbagi dengan sesama 

teman. Selain itu, kita juga 

harus tahu apa yang 

sebaiknya tidak kita 

lakukan, menurut anak-anak 

apa saja yang tidak boleh 
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kita lakukan selama tinggal 

di rumah ini?     

 

(anak) Aliyah : membuang sampah bukan 

pada rumahnya 

(guru) Ita :  bagus, apa lagi ya??? 

(anak) Aliyah : membuat gaduh dan ramai 

yang ganggu keluarga 

(guru) Ita : bagus sekali, ayo yang lain 

bisa menjawab? 

(anak) Rina    : tidak boleh merusak barang atau 

mengambil barang pak Japan 

(guru) Ita : bagus, karena ambil barang 

orang lain itu dilarang Allah. 

 

Cuplikan peristiwa ini menjadi indikator bahwa 

pendidik (guru) telah menjadi fasilitator dengan menggali 

potensi peserta didik (anak-anak) memahami dan memiliki 

standar hidup atau tinggal di dalam keluarga di mana mereka 

akan bersosialisasi. 

 

2. Peran kepemimpinan pendidik sebagai motivator  

 
Dalam pelaksanaan program family inn terdapat peristiwa 

yang tidak direncanakan salah satunya terjadi pada salah satu 

peserta didik yang “mengompol” ketika tidur bersama teman-

teman. Anak yang “mengompol” mengalami kegelisahan 

karena merasa malu dan dia menangis minta pulang. Guru 

berperan memberi motivasi kepada anak agar tidak demotivasi, 

malu, dan mengalami kefrustasian, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Endriyanti sebagai berikut. 

 

Terhadap anak yang mengompol itu, kami sebagai guru 

memberikan motivasi agar pengalaman yang tidak 

menyenangkan dan tidak diharapkan ini tidak menjadikan 

frustasi, tetapi dapat diatasi dengan melakukan dialog dan 

pendekatan yang bersifat persuasif dan empatik. Dengan 

menyatakan bahwa “mengompol” ini bukan yang diharapkan 
tapi bisa diatasi, dengan membersihkan bersama tempat yang 
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terkena “ompolan", mendiskusikan untuk berikutnya buang air 
kecil sebelum tidur, dan jika malam hari terasa ingin “pipis” 
agar memberitahu guru untuk diantar ke kamar mandi, tidak 

perlu mengungkit atau membahas kecelakaan “mengompol” 
lagi dan harus percaya diri bahwa anak akan mampu tidak 

“mengompol” lagi malam harinya. Tidak hanya itu, kami juga 
sampaikan pada anak-anak yang lain dalam kelompok yang 

kami bimbing untuk tidak mengolok-olok, tidak menbicarakan 

dan menyatakan bahwa “mengompol” bisa terjadi pada siapa 
saja karena menjelang tidur tidak buang air kecil terlebih 

dahulu, dan hal-hal lain yang dapat membangun semangat 

kebersamaan dan menutupi kelemahan tim dengan tindakan lain 

yang positif.  

 

Kondisi anak yang mengalami masalah dimaksud 

memang sempat membuat anak kurang bergairah ketika 

berkumpul bersama dengan kelompok lain, Namun, guru tetap 

memberikan semangat, motivasi, dan tumbuhnya rasa percaya 

diri bahwa semua bisa diperbaiki dan dapat diatasi. Hal ini 

kembali diungkapkan Ibu Endriyanti sebagai berikut.    

 

Alhamdulillah, anak yang mengalami “mengompol” dan kami 
motivasi, awalnya merasa enggan mengikuti kegiatan bersama 

dengan kelompok lain, dengan pendekatan empatik, pada 

akhirnya anak bisa mengikuti kegiatan secara normal sampai 

kegiatan berakhir. Kami juga memberikan penjelasan dan solusi 

terbaik pada orang tua yang ketika itu sedang menjenguk bahwa 

masalah ini harus diselesaikan dengan penuh kearifan, agar 

anak tidak demotivasi dan terus memiliki semangat dan 

motivasi serta dapat mengatasi masalah dengan potensi diri 

yang dimiliki. Menurut keterangan orang tuanya, anaknya tidak 

pernah “mengompol” di rumah, mungkin karena berpisah dan 
merupakan pengalaman pertama tinggal di pedesaan sehingga 

mengalami peristiwa tersebut, kerjasama kami dengan orang tua 

inilah yang menjadi modal dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi anak. 

 

Pemotivasian yang biasanya disebut “pijakan” tidak 

hanya diberikan pada anak-anak yang mengalami masalah, 
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tetapi juga diberikan pada semua anak agar tetap memiliki 

semangat dan membangun jiwa kemandirian anak (independent 

learner), Di antara kegiatan pendidik dalam memberikan 

motivasi pada kelompok yang dibimbingnya, berupa yel-yel 

yang membawa semangat, seperti: “saya bisa”, “alhamdulillah, 

Allahu Akbar”, “ayo semangat, tetap semangat”, dan lain-lain.  

  

3. Peran kepemimpinan pendidik sebagai pengajar karakter 

 

Salah satu karakter yang diajarkan dalam kegiatan family 

inn adalah kesalehan kepribadian, baik dalam bentuk karakter 

pribadi yang menunjukkan perilaku baik maupun perilaku yang 

menunjukkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Perilaku 

karakter pribadi yang baik adalah menjaga kebersihan, disiplin, 

sabar atau tidak suka marah, bermartabat atau tidak menggangu 

teman, jujur seperti tidak mengambil barang orang lain dan 

perilaku-perilaku baik lainnya, sedangkan karakter pribadi yang 

berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan diwujudkan salah 

satunya ditunjukkan dengan melakukan keta’atan dalam ibadah 
(religion commitment) yang harus dipraktekkan setiap hari sejak 

usia dini, yaitu ibadah shalat rawatib.  

Pengamatan yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan 

pembentukan karakter keimanan dan ketaqwaan dalam bentuk 

kegiatan ibadah shalat, terdeskripsikan sebagai berikut. 

 

Sebelum suara adzan maghrib dikumandangkan dari masjid 

desa (antara pukul 17.00-17.30), anak-anak sudah selesai mandi 

dan berganti pakaian, mereka sebelumnya sejak seusai pagi 

sampai siang hari (sekitar pukul 08.00-12.00) melakukan 

kegiatan bersama mengunjungi peternakan dan kebun buah. Ibu 

Guru kemudian mengarahkan dan mengantar anak-anak untuk 

bergantian mengambil air wudlu di kamar mandi. Sajadah 

sudah digelar di ruang keluarga untuk persiapan shalat 

maghrib. Ketika suara adzan sayup-sayup terdengar dari masjid, 

guru dan anak-anak tidak pergi ke masjid tetapi mereka 

mempersiapkan untuk menggelar shalat berjama’ah di rumah. 

Salah satu anak (Rio) mengumandangkan adzan dan iqomah, 

selama adzan dikumandangkan mereka menjawab setiap 

kalimat adzan sesuai yang telah diajarkan. Seusai iqomah 
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dikumandangkan mereka melakukan shalat berjama’ah dengan 
diimami salah satu peserta didik laki-laki, sedangkan gurunya 

menjadi makmum bersama dengan anak yang lainnya. Seusai 

shalat mereka berdzikir bersama dan diakhiri dengan berdo’a 
bersama. Seusai shalat dan dzikir, ibu guru memberikan 

ceramah tentang pentingnya shalat, mulianya orang yang shalat, 

dan shalat tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim, dan 

shalat yang baik akan menjadikan seseorang menjadi baik. Di 

akhir ceramah, guru berpesan agar anak-anak selalu shalat dan 

tidak meninggalkan di manapun berada, baik di sekolah, di 

rumah, atau di manapun.  

 

Pengamatan juga dilakukan terkait dengan peran 

pendidik dalam membangun karakter sosial, seperti bagaimana 

peserta didik senantiasa ditanamkan oleh pendidik untuk 

senantiasa berbagi dengan sesama teman, seperti saling berbagi 

makanan dan gemar meminjamkan barang bagi yang 

membutuhkan. Perbuatan lain, mengucapkan terima kasih 

kepada tuan rumah, manakala kegiatan family inn selesai, baik 

berupa ucapan maupun memberikan kenang-kenangan sebagai 

perwujudan ucapan terima kasih. Hal ini diperkuat dengan hari 

terakhir berpisah dengan tuan rumah, di mana para orang tua 

datang menjemput, mereka bersama-sama (orang tua, guru, dan 

peserta didik) mengucapkan terima kasih dan berpamitan, tentu 

suasana haru meliputi acara “pamitan” sebagai indikator, 
meskipun hanya beberapa hari tinggal tapi perasaan emosioanl 

dan kedekatan terasa sangat mendalam. Anak-anak sangat 

terkesan dan pada akhirnya memahami dan menikmati hidup 

beberapa hari di area pedesaan. 

   

4. Peran kepemimpinan pendidik sebagai pemberi inspirasi 

 
Salah satu dari program kegiatan family inn adalah 

mengenalkan anak akan lingkungan pedesaan yang subur 

dengan aliran sungai yang jernih. Pengenalan ini untuk 

menumbuhkan rasa cinta tanah air yang dianugerahkan Allah 

pada manusia, khususnya bangsa Indonesia. Dalam 

pelaksanaannya, anak-anak diajak melihat langsung perikanan 

dengan kolam-kolam ikan yang airnya mengalir dari 
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pegunungan, peternakan kambing, sapi dan kelinci, tanaman 

buah, seperti petik apel, persawahan, dan sebagainya. Kegiatan 

ini dilakukan untuk memberi “inspirasi” pada anak bahwa 
lingkungan alam yang diberdayakan akan dapat memberikan 

keuntungan dan hasil bagi kehidupan. Kegiatan dilanjutkan 

dengan mengunjungi “home industry” seperti industri kentang 
goreng, industri sari apel, dan industri tempe. Salah satu 

kunjungan ke industri sari apel, tergambarkan berikut. 

 

Anak-anak memasuki area home industri, industri berbentuk 

rumah dengan ruang perkantoran, disertai area parkir yang 

cukup luas. Di dalam ruangan terdapat kardus-kardus yang 

berisi kemasan sari apel. Di ruang bagian dalam terdapat mesin 

yang berfungsi memeras buah apel, kemudian mengalirkan ke 

cup-cup yang sudah disediakan, kemudian digerakkan 

comveyor untuk di kemas dan dijatuhkan ke air sebagai 

pendingin. Maka cup kemasan sari apel sudah jadi, kemudian 

ditata dalam kardus-kardus kemasan dan siap dipasarkan. 

Sepanjang proses pembuatan kemasan sari apel, petugas dari 

home industri menceritakan proses pemilihan apel, 

penseleksian, pemerasan, sampai masuk dalam kemasan. 

Petugas juga memberi kesempatan pada anak-anak untuk 

bertanya. Guru menekankan manfaat apel bagi kesehatan, dan 

home industri memberi inspirasi bahwa buah apel tidak hanya 

dimakan tetapi juga dapat diminum.  

 

Anak-anak memasuki area peternakan kambing, mereka 

memperhatikan kandang kambing yang dibuat sangat rapi, 

termasuk tempat pembuangan kotoran kambing yang dibuat 

untuk mudah dibersihkan. Anak-anak mencoba memberi makan 

rumput pada kambing, sebagian masih ditemukan anak yang 

takut memegang kambing. Hal yang paling menarik, ada bagian 

anak-anak kambing yang diberi dot susu, anak-anak sangat 

senang ketika memasukkan dot susu ke mulut kambing. Hal ini 

menjadi pengalaman yang menarik karena kambing selama ini 

hanya didapat di gambar dan cerita saja. Sebelum kunjungan di 

peternakan kambing berakhir, setiap anak mendapat satu batang 

susu kambing yang sudah dikemas dengan berbagai rasa, seperti 

rasa melon, strawberry, coklat, mocca, dan vanila. 



 

 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
49 

 

 

Pada kegiatan family inn ini kunjungan ke berbagai 

tempat baik, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan 

home industri dimaksudkan agar anak memiliki pengayaan 

pengalaman langsung tentang bagaimana lingkungan dikelola 

secara efektif oleh masyarakat. Tentu bukan dimaksudkan anak 

melakukan kegiatan-kegiatan dimaksud, tetapi sejak usia dini 

sudah dikenalkan “inspirasi” pengelolaan lingkungan yang akan 
bermanfaat bagi pemahaman sekarang maupun masa depan. Hal 

ini diungkapkan oleh salah satu guru, Fauzia Faricha, S.Pd 

sebagai berikut. 

 

Adanya agenda kunjungan ke pertanian, perkebunan, perikanan, 

peternakan dalam kegiatan family inn di Anak Saleh 

dimaksudkan agar anak-anak tahu bahwa nasi yang mereka 

makan setiap hari berasal dari padi yang ada di sawah, buah 

yang mereka makan berasal dari kebun, ikan yang mereka 

makan berasal dari perikanan, susu yang mereka minum berasal 

dari peternakan sapi perah atau kambing perah. Pendeknya, 

mereka harus bertumbuh rasa syukur atas karunia Allah 

sehingga rejeki diberikan pada mereka dengan mudah. Lebih 

jauh ke depan, agar mereka sejak usia dini sudah tertanam jiwa 

mengelola lingkungan dan memberdayakan dengan 

menyesuaikan kebutuhan dan jamannya. Misalnya, di Malang 

itu terkenal sebagai produksi makanan kreatif mulai dari 

Bakpao Telo, Bakpao Walo, Bakso Bakar, Bakso Kota, Bakso 

Desa, Bakso Rambutan, Bakso Gun, Bakso Presiden, Bakso 

Duro, Bakso Gunung, Bakso Bejo, dan macam-macam. Artinya 

masyarakat Malang Raya yang kreatif dalam memproduksi 

makanan itu bisa jadi sejak kecil terinspirasi untuk menjadi 

ekonomom kreatif.  

 

   Dari keempat peran pendidik dalam program family inn 

ini dapat dipahami bahwa interaksi belajar seraya bermain dan 

mengajar telah dirancang untuk membuahkan hasil 

keterbentukan perilaku anak yang berkarakter, secara diagram 

konteks dapat digambarkan temuan sebagaimana pada gambar 

4.2. berikut. 

 



 

 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 4.2. Peran Pendidik membentuk karakter anak melalui 

kegiatan Family Inn 

 

 

C. Program Family Inn dalam penerapan pendidikan 

karakter  

1. Pandangan pendidik 
 Para pendidik memandang bahwa pelaksanaan program 

family inn sangat penting dan memberikan kontribusi positif 

dalam penerapan pendidikan karakter. Mereka memandang 

bahwa misi Panca Karakter Anak Saleh yang terdiri atas 

kesalehan pribadi, sosial, kecendikiaan, kebangsaan, dan 

kealamiahan dapat diterapkan secara simultan dan implisit pada 

kegiatan family inn bahkan program ini efektif dalam 

mentransformasi pendidikan karakter.  

 Kesalehan kepribadian diwujudkan dalam kegiatan 

disiplin diri, kemandirian, menjaga kebersihan lingkungan 

sehat, bertatakrama pada tuan rumah, bersikap ramah pada 

teman, dan taat beribadah; Kesalehan sosial diwujudkan dalam 

kegiatan pemberian tali asih pada anak yatim piatu yang ada di 

desa tempat dilaksanakan family inn, juga dalam wujud 

interaksi dan komunikasi pada masyarakat sekitar. Kesalehan 

kecendikiaan diwujudkan dalam bentuk kegiatan menanam 

bibit, tour ke kebun, sawah, peternakan, perikanan. Kesalehan 

kebangsaan diwujudkan dalam kegiatan “mengenal alam 
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negeri”, yakni berjalan-jalan mengelilingi desa seusai shalat 

subuh berjama’ah, kegiatan jalan pagi mengelilingi desa ini 
untuk menumbuhkan cinta tanah air yang subur, hijau sebagai 

karunia Allah. Kesalehan kealamiahan diwujudkan dalam 

bentuk turut menjaga kelestarian alam dengan praktek 

menanam bibit. 

 Kholilah, S.Ag, salah satu pendidik yang menjadi ketua 

panitia family inn menjelaskan sebagai berikut. 

Menurut saya sebagai guru, terkait dengan kegiatan family inn 

dalam rangka pendidikan karakter itu justru sangat relevan, 

terkait, dan tepat. Sebab dalam kegiatan family inn anak-anak 

akan dikenalkan dengan medan lingkungan pedesaaan yang 

nuansa alamiah sangat kental sekali, ini berarti pendidikan 

karakter kesalehan kealamiahan dapat diimplementasikan. 

Dalam paket program family inn ini juga mengajarkan pada 

anak-anak sikap dan jiwa mandiri, disiplin, bersih, tertib, dan 

peribadatan yang semua itu mencerminkan karakter kesalehan 

kepribadian. Interaksi dengan penduduk setempat dan 

pemberian tali asih langsung pada anak yatim piatu yang ada di 

desa tempat family inn merupakan perwujudan dari penerapan 

pendidikan karakter kesalehan sosial. Jalan pagi memandang 

alam merupakan kegiatan untuk mensyukuri nikmat diberi 

karunia Allah alam yang subur dan itu adalah pemahaman 

tentang tanah air kita, ini bagian cinta tanah air, berarti 

penerapan kesalehan kebangsaan. Pendeknya, kami para guru di 

Anak Saleh itu dalam merancang kegiatan family inn ini 

dituntun capaian belajar anak, yaitu tertransformasikan nilai-

nilai Panca Karakter Anak Saleh dalam semua tahapan 

kegiatan. Artinya semua guru tahu bahwa kegiatan jenis ini 

akan mengarahkan pada karakter kesalehan tertentu, demikian 

seterusnya, sehingga target capaian nilai panca karakter Anak 

Saleh dapat terpenuhi.  

 

 Dalam kegiatan family inn juga didatangkan orang tua 

untuk menjemput di lokasi. Ketika orang tua berkumpul 

diadakan interaksi dalam kegiatan parenting. Dalam sambutan 

kegiatan parenting ini, kepala PAUD Terpadu Anak Saleh 

memberikan sambutan sebagai berikut:  
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Pada awal kegiatan family inn ini anak-anak merasa senang, 

sehingga sampai akhir kegiatan ini semua dalam keadaan 

happy, joyful dan rasanya anak-anak masih kerasan andaikata 

kegiatan ini ditambah beberapa hari lagi. Namun demikian, ada 

dua anak (Abu dan Khaula) yang tampaknya diberati orang tua, 

sehingga menjelang malam hari pertama mereka sempat 

menangis. Ada juga satu anak yang ngompol, tapi tidak perlu 

saya sebut namanya. Terima kasih para ibu guru yang telah 

berhasil mengatasi masalah ini dan mampu memberikan 

motivasi pada anak-anak kita tersebut sampai akhirnya mereka 

menjadi lebih mandiri. Ini semua menjadi bukti bahwa kegiatan 

family inn ini dapat mengubah anak-anak kita yang masih 

belum mandiri, anak mama, anak papa, yang sulit berpisah, 

pada akhirnya memiliki rasa self-confidence, rasa percaya diri, 

dan ini menjadi awal dari karakter kemandirian bagian dari 

karakter kesalehan kepribadian. Oleh karena itu, kami sarankan 

pada mama-papa, abi-umi, bapak-ibu, untuk memberi 

kepercayaan pada anak-anak bahwa mereka dapat mandiri dan 

dapat memecahkan masalah mereka sendiri. Hati mama yang 

berat melepas anak itulah yang nyetrum pada anak sehingga 

anak menjadi sangat tergantung dan tidak bisa berpisah dengan 

ortu walau hanya beberapa hari dalam kegiatan ini.     

  

Berdasarkan ungkapan dan pandangan guru tentang 

kegiatan family inn dan pendidikan karakter, dapat dipahami 

bahwa guru-guru memandang kegiatan family inn ini dapat 

memberikan kontribusi positif pada proses pendidikan karakter. 

 

2. Pandangan anak  
 Kegiatan family inn merupakan proses anak belajar 

mengenal lingkungan lebih luas, anak-anak sudah memperoleh 

pembekalan dari guru-guru (pendidik) tentang bagaimana 

gambaran pedesaan, keramahan penduduk desa, nuansa 

keagamaan desa, dan belajar berpetualang di lingkungan 

pedesaan atau tadabur alam. Dari pengamatan kegiatan family 

inn hampir semua peserta didik (anak) merasakan rasa senang, 

gembira, dan menikmati pengalaman baru ini terungkap dari  

jelang akhir kegiatan family inn yang diadakan di aula 

pertemuan, seperti hasil pengamatan berikut.  
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Semua anak peserta family inn berkumpul di aula 

(dipinjam dari aula Madrasah Ibtidaiyah di desa 

dimaksud) bersama dengan para guru dan instruktur. 

Dalam kegiatan itu, salah satu guru yang membawa 

acara melakukan dialog dengan menggunakan pengeras 

suara. 

   (guru) : Bagaimana khabarnya anak-anak? 

 (anak) : Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu akbar, 

yeeesss 

 (guru) : Apa anak-anak sore ini merasa senang? 

 (anak) : seenaaaaang (serempak) 

 (guru) : ada yang tidak senang, tidak bahagia, sedih 

hari ini? 

 (anak) : tidaaaaaakk (serempak) 

 (guru) : Alhamdulillah, semua senang, semua happy, 

dan semua sehat 

          Ibu guru mau bertanya lagi yaaa, apa kesan 

kalian tentang kegiatan family inn yang kita 

lakukan selama dua hari ini? 

 (anak) : banyak pengalaman buuu 

 (guru) : Bisakah kalian sebut pengalaman apa saja? 

 (anak) : bisa lihat kambing dan minum susu kambing, 

enaaakk 

  : saya makan jambu dan lihat kebun jambu 

 (guru)  : yang paling senang kegiatan apa? 

 (anak) : tangkap ikan di air buuu,  

 

 Cuplikan dialog ini memberi gambaran bahwa anak-

anak sangat senang (fun learning/joyful learning) dalam 

kegiatan family inn dengan berbagai paket kegiatan yang 

dirancang untuk memberi kesempatan pengalaman pada anak-

anak. Bukti bahwa anak-anak senang, tidak hanya terlihat pada 

isi dialog tapi juga dilihat dari ekpresi wajah yang sangat 

semangat, meskipun sore hari anak-anak tetap bersemangat dan 

bergairah, tidak ditemukan yang loyo, tidak bersemangat.  

 Khusus pada anak yang memiliki kebutuhan khusus 

(Autis) memberikan pandangan tentang kegiatan Family Inn 

ketika diwawancarai terjadi dialog sebagai berikut. 
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(peneliti) : Bagaimana rasanya Abu ikut kegiatan 

di sini (Family Inn) 

(anak) Abu : Senang sekali 

(peneliti) : Apa yang dilakukan Abu di sini 

(Family Inn)?  

(anak) Abu : Bermain sama teman-teman dan bu 

guru 

(Peneliti) : Apa yang paling disenangi Abu dalam 

kegiatan ini? 

(anak) Abu : Ngasih minum anak kambing 

(Peneliti) : Kenapa suka memberi minum? 

(anak) Abu : Karena Abu belum pernah lihat anak 

kambing ngedot 

(Peneliti) : Apa Abu mengalami kesulitan 

mengikuti kegiatan ini? 

(anak) Abu : Tidak 

 

Dari ungkapan Abu, salah satu anak berkebutuhan 

khusus ternyata mampu mengikuti kegiatan Family Inn sampai 

selesai, tanpa mengalami kendala sebagaimana anak-anak 

normal lainnya. Hal ini disebabkan kegiatan Family Inn 

dirancang sebagai kegiatan yang menyenangkan dan 

memperlakukan anak-anak sebagai manusia. Artinya dilakukan 

pendekatan religio-sosiopsikologis yaitu pendekatan yang 

memperhatikan nilai-nilai spiritual, sosiologi dan psikologi 

anak yang dikemas secara terintegrasi (integratif learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.5. pengalaman memberi makan kambing 
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Gambar. 2.6. Belajar kesalehan kecendikiaan dan kealamiahan: 

peserta didik belajar cara memberi makan dan 

minum susu bagi ternak dan mengenal 

lingkungan ternak kambing yang dikelola 

secara baik, menumbuhkan cinta makhluk 

binatang ciptaan Allah 

 

3. Pandangan orang tua  
 Para orang tua memiliki pandangan positif terkait 

kegiatan family inn, hal ini terbukti tidak ada satu pun orang tua 

yang tidak mengijinkan anaknya mengikuti kegiatan ini. Bukti 

kedua, para orang tua datang menjemput anak ketika kegiatan 

akan berakhir. Bukti ketiga, para orang tua mengikuti kegiatan 

“parenting in family inn” yang merupakan bagian paket dari 
kegiatan family inn. Bukti keempat, sampai kegiatan berakhir, 

tidak ada satu pun orang tua yang menyatakan keberatan, 

protes, dan ketidaksetujuan atas kegiatan family inn. Bukti 

kelima, para orang tua memberikan sumbangan untuk kegiatan 

pen-tashorufan maal ala yatama in family inn (penyaluran harta 

pada anak yatim piatu dalam family inn).  

 Mama Firza, salah satu orang tua, memberikan 

pandangannya terkait dengan kegiatan family inn dan 

pendidikan karakter, sebagai berikut. 
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Pertama, saya menilai bahwa kegiatan family inn ini 

sebagai kegiatan sekolah yang kreatif, inovatif, dan 

unik. Kreatif karena menampilkan hal-hal baru, unik 

karena saya belum mengetahui atau menemukan PAUD 

lain di Kota Malang memiliki kegiatan semacam ini, 

jadi ini khas Anak Saleh. Kedua, seperti yang 

disampaikan (Ibu Kepala PAUD Anak Saleh) pada para 

orang tua ketika pra-kegiatan di Aula Anak Saleh, 

bahwa kegiatan ini memberikan “tantangan” 
“pengalaman”, dan “transformasi karakter” pada anak, 
apa itu katanya “learning by doing” ya, pokoknya saya 
berfikir positif bahwa Anak Saleh lebih tahu dan 

berpengalaman bagaimana mengajar yang baik bagi 

anak-anak kami. Ketiga, saya terkesan dengan kegiatan 

parenting yang dibawakan Kak Acun, saya baru 

menyadari betapa anak itu sangat berarti, anak itu 

titipan Tuhan yang diamanahkan pada kami, saya 

sampai nangis terharu dan merasakan telah banyak 

menyia-nyiakan “cinta”. Apalagi ketika anak saya 
mencari saya dan memeluk saya, air mata ini tidak 

terbendung. Hebat....hebat....sungguh luar biasa sekolah 

ini merancang kegiatan seperti ini. Saya yakin selama 

dua hari, anak kami berpisah dan belajar bersama 

kawan-kawannya, tinggal di rumah penduduk dan 

mempelajari kehidupan riel di masyarakat akan 

memberikan bekal berarti dan tentu membangun 

karakter anak saya sesuai dengan yang dirancang 

sekolah, apa..itu... oo ya panca karakter anak saleh. 

 

 Berdasarkan uraian dan ungkapan ini maka dapat 

dipahami bahwa orang tua mersakan ada kontribusi positif 

kegiatan family inn dalam pembentukan atau pendidikan 

karakter pada anak.     

 Pandangan pendidik, anak, dan orang tua terkait dengan 

kontribusi positif kegiatan family inn dalam pendidikan karakter 

atau pembentukan karakter anak, dapat direkontruksi dalam 

temuan penelitian berbentuk matrik 4.1. 
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Matrik 4.1. Unsur dan Proses Pendidikan Karakter dalam family inn 

  Unsur Karakter Proses Pendidikan Karakter dalam 

family inn 

Kesalehan  

Pribadi 

 

 

 

 

 

 

Kesalehan 

Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesalehan 

Kecendikiaan 

 

 

 

 

 

Kesalehan 

Kebangsaan 

 

 

 

 

 

 

Kesalehan 

1. Membangun kesalehan pribadi 

berbasis diri sendiri dengan 

komitmen lingkungan bersih dan 

sehat, disiplin, sikap mandiri, tertib 

(tidak menggangu), bersikap 

ramah, jujur, dan lain-lain.  

2. Membangun kesalehan pribadi 

berbasis keimanan dan ketaqwaan 

dengan menjalankan shalat, 

bersedekah, dan lain-lain.  

 

1. Membangun kesalehan sosial 

melalui interaksi, komunikasi 

dengan penduduk/tuan rumah, 

sesama teman, guru, dan orang tua 

dalam sikap “santun, ramah, dan 
cinta sesama” termasuk shalat 

berjama’ah di masjid desa bersama 
dengan penduduk/jama’ah setempat 

2. Membangun kesalehan sosial 

melalui peduli dan berbagi pada 

anak yatim piatu yang ada di desa 

dan juga ucapan terima kasih pada 

tuan rumah tempat menginap 

(temporary home stay).   

 

 

1. Membangun kesalehan 

kecendikiaan melalui menanam 

bibit, mengunjungi persawahan, 

perkebunan, peternakan, dan 

perikanan.  

2. Membangun kesalehan 

kecendikiaan melalui tadabur alam 

.   
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Kealamiahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Membangun kesalehan kebangsaan 

melalui kegiatan jalan pagi melihat 

lingkungan alam sebagai “tanah 
air” yang harus dicintai karena 
karunia Allah 

2. Membangun kesalehan kebangsaan 

melalui lagu-lagu kebangsaan yang 

dinyanyikan pada awal pembukaan 

kegiatan atau pada saat kegiatan 

berlangsung dan penutup.  

.   

3. Membangun kesalehan 

kealamiahan melalui pemahaman 

bahwa semua alam lingkungan 

(yang dilalui dalam kegiatan family 

inn) harus dilestarikan. 

4. Membangun kesalehan 

kealamiahan melalui pemahaman 

bahwa semua alam lingkungan 

(yang dilalui dalam kegiatan family 

inn) dapat diberdayakan 

(persawahan, perkebunan, 

peternakan, perikanan) secara 

kreatif di masa depan. 

.   

 

D. Penanganan anak bermasalah selama family inn 

1. Kasus Khaula (nama disamarkan), menangis menjelang 

tidur 
 Khaula berusia 5 tahun, 2 bulan, perempuan. Khaula 

termasuk anak normal dan tidak memiliki masalah selama 

sekolah. Namun, ketika berangkat menuju lokasi family inn, 

orang tuanya sempat menyampaikan rasa kuatir kalau Kaula 

tidak kerasan atau menangis. Ibu guru mencoba meyakinkan 

pada ibunda Kaula bahwa semua teman Kaula tidak ada yang 

ditemani orang tua, agar orang tua memberikan kepercayaan 

pada para guru selama kegiatan family inn.  
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 Ketika rombongan anak-anak berangkat dengan 

kendaraan mobil tentara, orang tua Khaula masih sempat 

berjalan mengikuti mobil yang ditumpangi Khaula bersama 

teman-teman dan ibu guru pendamping, seolah-olah masih berat 

melepas Khaula mengikuti kegiatan family inn. Khaula pun 

melambai-lambaikan tangan dengan ekspresi wajah yang terasa 

berat berpisah dengan ibundanya.  Sesampai di lokasi, Khaula 

dapat mengikuti, semua kegiatan yang diselenggarakan panitia 

family inn. Demikian  seterusnya, pada kegiatan tinggal atau 

menginap di rumah penduduk bersama teman dan guru 

pendamping berjalan normal. Ketika menjelang tidur, Khaula 

mulai menangis ingat ibundanya, Ibu guru Fauzia Faricha, S.Pd 

yang mendampingi Khaula mencoba melakukan pendekatan 

empatik dengan memotivasi Khaula untuk memiliki rasa 

percaya diri sebagaimana teman-temannya yang lain. Namun 

demikian, Khaula tetap menangis dan sulit berhenti. Ibu Fauzia 

Faricha, S.Pd kemudian mengambil inisiatif untuk menelpon 

orang tua Khaula agar merestui dan mengikhlaskan Khaula, 

karena Khaula menangis terus. Setelah ibunda Khaula 

menyatakan ikhlas dan pada saat itu pun Khaula berhenti 

menangis dan akhirnya dapat tidur serta keesokan harinya 

mengikuti kegiatan secara normal dan sesuai rencana. Ibu 

Fauzia Faricha, S.Pd menceritakan tindakan menelpon orang 

tua Khaula sebagai berikut.   

  

Pada waktu Khaula menangis dan saya kurang berhasil 

merayunya, saya teringat, jangan-jangan mama Khaula 

di rumah masih belum melepas 100% Khaula untuk 

mengikuti kegiatan family inn dan menginap di rumah 

penduduk desa. Saya kemudian mengambil HP dan 

men-call ibunda Khaula, saya sampaikan bahwa Khaula 

menangis terus, mungkin barangkali bunda tidak 

melepas dengan legowo atau ikhlas sehingga hati 

Khaula tetap di rumah sehingga menangis terus. Ibunda 

Khaula membenarkan ibu Guru, bahwa masih kepikiran 

Khaula, kalau tidur di rumah orang lain tanpa 

didampingi orang tua. Setelah dialog dan saya 

meyakinkan ibunda Khaula bahwa harus diikhlaskan 

dan diberi kesempatan Khaula untuk menjadi anak 
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mandiri. Dari HP ibunda Khaula berkata lebih dari tiga 

kali...ikhlas,,, saya ikhlas...ikhlas, Khaula menjadi anak 

mandiri. Saat itu, Khaula langsung diam, tidak 

menangis, seolah-olah ucapan ikhlas ibundanya menjadi 

do’a dan energi bagi Khaula, walaupun hanya lewat HP. 

Khaula kemudian tidur dan keesokan harinya mengikuti 

berbagai rangkaian kegiatan secara normal. Hati dan 

ungkapan orang tua terhadap anak itu rupanya menjadi 

energi spiritual yang ces-pleng bagi anak.    

  

2. Kasus Abu (nama disamarkan) Menangis Menjelang 

Tidur 
 Abu berusia 5 tahun, 7 bulan, laki-laki. Abu termasuk 

anak berkebutuhan khusus (special needs), dengan keterbatasan 

berbahasa secara verbal karena autisme. Abu setiap datang ke 

sekolah selalu diantar “mbak” yang berperan mendampingi dan 
melayani Abu setiap hari sejak usia 3 tahun, baik di rumah 

maupun mengantar ke sekolah.  Pada rencana kegiatan family 

inn orang tua Abu merasa keberatan kalau “mbak” tidak ikut, 
sebab sehari-hari yang melayani dan mendampingi Abu makan, 

tidur, dan bermain adalah “mbak”. Orang tua Abu merasa kuatir 

kalau “mbak” tidak ikut akan membuat Abu tidak mau makan 

dan tidak bisa tidur, sebab kebergantungan Abu sangat kuat 

pada “mbak” dari pada orang tuanya sendiri. Orang tua Abu, 

baik bapak dan ibunya berprofesi sebagai pejabat negara yang 

sangat sibuk sehari-hari. Abu merupakan anak tunggal. karena 

Abu memiliki keinginan kuat untuk ikut kegiatan family inn 

maka pada akhirnya diijinkan orang tuanya.  

 Pada saat keberangkatan, Abu naik mobil tentara 

bersama dengan teman-temannya didampingi ibu guru yang 

bertugas (guru pendamping khusus/GPK). Sementara itu 

“mbak” diantar sopir pribadi juga turut menuju lokasi. Ketika 
sampai di lokasi, Abu dapat mengikuti kegiatan awal dan ice 

breaking dari program family inn. Abu bergabung masuk ke 

dalam kelompok, dia merasa senang dapat bermain bebas 

bersama teman-teman dan guru pendampingnya. Tanpa terasa 

Abu tertidur lelap di atas karpet dan terbangun pada saat 

kegiatan berakhir pada saat itu yang kemudian menuju tempat 

tinggal di rumah penduduk yang sudah dikondisikan 
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sebelumnya. Seusai mandi, shalat maghrib dan isyak 

berjama’ah, kemudian makan malam, Abu makan bersama 

dengan teman-temannya dan kegiatan terakhir hari itu adalah 

mendengarkan cerita guru sebelum tidur. sampailah waktu 

istirahat atau tidur dimulai, ternyata Abu tidak menangis 

sebagaimana yang dikhawatirkan orangtuanya..  

 Guru yang mendampingi melakukan pendekatan 

empatik pada Abu, dengan diajak dialog tentang Abu sebagai 

anak hebat, anak yang mandiri, percaya diri, semua sayang 

Abu, semua teman tidak ada yang bersama keluarga, karena 

semua teman adalah keluarga kita. Pada akhirnya Abu bisa 

menerima untuk tidur tanpa disertai “mbak”. Bu Rima, yang 
menjadi pendamping menyampaikan penanganan Abu sebagai 

berikut. 

Abu yang secara mental merupakan anak berkebutuhan 

khusus, sangat tergantung dengan baby siter-nya “si-
mbak”. Ketika menjelang tidur ia sempat gelisah dan 
menangis. Saya mencoba melakukan pendekatan 

empatik dengan mengajaknya dialog, bahwa semua 

teman dan ibu guru sayang Abu. Ibu guru dan teman-

teman juga keluarga, sehingga Abu tidak boleh takut, 

banyak teman dan semua sayang Abu, untuk tenang, 

maka sebelum tidur harus berdo’a, agar dilindungi 
Allah. Pendekatan saya membuahkan hasil, pada 

akhirnya Abu bisa menerima dan tidak menangis 

sampai tertidur, keesokan harinya ketika shalat shubuh 

berjama’ah, kegiatan pagi, kegiatan bersama, sampai 
usai kegiatan, ia mandiri, sampai si “mbak” nya ketika 
menjemput terheran-heran karena Abu sudah dapat 

mandiri selama dua hari tanpa didampingi “mbak”.        
  

3. Kasus Fulan (nama disamarkan) “Mengompol” ketika 
tidur 

 Fulan, usia 5 tahun, 3 bulan, perempuan. Tidak ada 

catatan khusus terkait dengan perilaku tidur dari Fulan seperti 

mengompol dan sebagainya. Seusai kegiatan dan setiap 

kelompok didampingi Ibu guru menginap/bermalam di rumah 

penduduk. Ada masalah, yaitu Fulan sulit tidur karena salah 

satu teman (empat orang) dalam satu kamar, tidurnya 
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“mengorok”. Fulan terganggu sehingga sulit tidur. Pada 
akhirnya, ibu guru mengajak Fulan untuk tidur di tempat tidur 

bu Guru, maka lewatlah malam itu sampai menjelang shubuh, 

ibu guru terbangun karena merasakan hangat dan basah, 

ternyata Fulan mengompol.   

 Fulan merasa malu karena telah mengompol, maka 

ketika diminta untuk ke kamar mandi, Fulan enggan melakukan 

karena malu. Ibu guru terus menetralisasi bahwa siapa saja bisa 

ngompol kalau menjelang tidur tidak buang air kecil terlebih 

dahulu, mungkin Fulan tidur terlalu malam sehingga ngompol, 

tidak masalah, dapat dibersihkan dan tidak boleh malu karena 

tidak akan diceritakan bu guru pada siapapun, kecuali pada 

mama Fulan saja. Fulan pada akhirnya dapat mengikuti 

kegiatan secara normal dan bergembira selama mengikuti 

kegiatan. Ibu Lina menyampaikan kasus Fulan sebagai berikut. 

  

Malam itu, saya lihat Fulan sulit tidur, dia membolak-

balikkan badan sampai larut. Saya sempat bertanya: 

“kenapa Fulan tidak tidur?”, ia menjawab: “Fulan tidak 
bisa tidur karena ada teman yang tidurnya bunyi 

(mengorok).” Saya kemudian menawarkan pada Fulan 
untuk pindah tempat tidur yaitu tidur bersama ibu guru. 

Fulan bersedia dan tidur di samping saya, menjelang 

imsya’ saya merasakan punggung saya hangat dan 

basah, ternyata Fulan ngompol. Saya segera 

membersihkan tempat tidur bekas ompol dan kemudian 

membersihkan diri di kamar mandi, demikian pula 

dengan Fulan yang juga saya gantikan bajunya. Saya 

kira ngompol-nya Fulan selesai sampai di situ, ternyata 

Fulan merasa malu dan enggan melakukan aktivitas 

pagi hari, maka saya memberikan motivasi untuk tidak 

malu, dan dapat memperbaiki diri dengan tidak tidur 

larut malam, buang air kecil ketika menjelang tidur dan 

walhasil dari dialog empatik tersebut, Fulan dapat 

kembali memiliki rasa percaya diri dan dapat mengikuti 

kegiatan family inn secara normal.     
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4. Kasus Hasbu (nama disamarkan) “Ngedot” Menjelang 
Tidur 
 Hasbu, usia 5 tahun, 4 bulan, laki-laki. Orang tua Hasbu 

telah berpesan kepada ibu guru bahwa Hasbu setiap tidur akan 

ngedot  susu. Oleh karena itu, orang tua Hasbu menitipkan satu 

kaleng susu bubuk dan satu botol susu untuk ngedotnya 

menjelang tidur. Ketika tiba waktu menjelang tidur, ibu guru 

membuat adukan susu dan dimasukkan ke dalam botol, 

dipersiapkan untuk Hasbu. Sebelum tidur, ibu guru 

menyampiakan rencana keesokan hari yakni akan mengunjungi 

peternakan kambing, dan akan membantu kambing kecil untuk 

ngedot sehingga kalau ada anak yang masih ngedot sama 

dengan anak kambing.  

 Cerita tentang anak kambing ngedot ternyata 

mempengaruhi Hasbu, manakala ibu guru menanyakan tentang 

botol susu yang dibutuhkan dan disiapkan Hasbu, ternyata 

Hasbu menolaknya karena tidak ingin seperti anak kambing. 

Hal ini disampaikan ibu Ermia Widayanti, S.Pd  sebagai 

berikut.  

Mama Hasbu sudah titip satu kaleng susu bubuk dan 

satu botol untuk diberikan pada Hasbu menjelang tidur, 

karena Hasbu setiap menjelang tidur harus ngedot susu 

sampai tertidur. Karena pesan, maka ketika anak-anak 

menjelang tidur, saya sempatkan membuat adonan susu 

dan dimasukkan ke dalam botol guna nantinya 

diberikan pada Hasbu untuk ngedot  sebagai pengantar 

tidurnya. Ketika botol susu sudah siap, saya mengajak 

anak-anak untuk memasuki kamar tidur, sebelum tidur, 

saya menyampaikan rencana kegiatan besok hari, salah 

satunya akan mengunjungi peternakan kambing. Rio 

bertanya: “Bu kalau kita ke peternakan kambing, apa 

saja yang akan kita lakukan?”, saya jawab: “kita akan 
mengunjungi dan melihat kandang kambing yang 

dibuat sangat bagus, kita juga akan mengunjungi anak-

anak kambing dan memberi minum susu”, Hasbu 
bertanya: “Bu kalau memberi minum susu anak 

kambing pakai apa?” saya jawab: “pakai botol dot, 
sayang.” Hasbu bertanya lagi, “Jadi yang minum susu 
dengan botol dot itu seperti anak kambing ya bu...?”, 
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saya jawab: “iya sayang, sudah sekarang kita semua 
akan tidur dan berdo’a dulu, ayo sama-sama, 

bismikallahumma ahya wa bismikallahu amut, Ya Allah 

dengan menyebut namaMu kami hidup dan dengan 

menyebut namaMu kami mati, ayo bubuk semua ya... 

selamat tidur... Hasbu, bu Mia sudah buatkan kamu 

susu, di minum ya.” Hasbu menjawab: “Ndak mau Bu, 
nanti Hasbu ngedot kayak anak kambing saja.” “Kalau 
begitu minum pakai gelas ya?” “Iya buuu”, lalu Hasbu 
minum susu pakai gelas. Seusai kegiatan family inn, 

orang tua Hasbu datang dan menyampaikan berita 

bahwa Hasbu setiap menjelang tidur tidak mau lagi 

minum susu menggunakan botol dot, karena tidak mau 

seperti anak kambing.  

    

 

Dari empat masalah yang dihadapi peserta 

didik/anak-anak beserta pemecahan secara efektif dapat 

tergambarkan pada matrik 4.2.  

 

 Matrik 4.2. Pemecahan masalah dan karakter anak 

dalam kegiatan family inn 

 

N

o 

Nama 

Anak 

(samaran) 

Masalah Pemecahan Hasil 

(perubahan 

karakter 

positif) 

1 Khaula Menangis-

rindu 

mama 

Kontak 

orang tua 

(mama) 

untuk ikhlas 

dan ridlo 

anak mandiri 

Kontak batin 

ortu efektif, 

anak 

menjadi 

percaya diri 

2 Abu Autis – 

ketergantu

ngan pada 

baby siter 

“mbak”- 

menangis 

Dialog-

empatik 

Anak 

mampu 

melepas 

ketergantung

an 

3 Fulan Mengomp Dialog- Memiliki 
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ol – malu, 

demotivasi 

ikuti 

kegiatan 

empatik kembali 

percaya diri 

4 Hasbu Ngedot 

sebelum 

tidur 

Cerita 

analogis 

(kambing 

ngedot) 

Tidak 

ngedot lagi 

menjelang 

tidur  

 

E. Rangkuman Temuan Penelitian 
Berdasarkan pendeskripsian dari fokus 1, 2, 3, dan 4 

maka hasil penelitian atau temuan penelitian ini dapat 

dirangkum sebagai berikut: 

1. Kegiatan family inn  merupakan aktivitas outing 

dengan kegiatan belajar-mengajar melalui bermain 

yang dilakukan di luar sekolah, di lingkungan 

bernuansa alam. 

2. Tujuan family inn sebagai strategi belajar untuk 

menerapkan nilai-nilai panca karakter Anak Saleh. 

3. Panca karakter Anak Saleh merupakan karakter 

unik yang dimiliki Lembaga Pendidikan Anak 

Saleh, terdiri atas kesalehan pribadi, sosial, 

kecendikiaan, kebangsaan, dan kealamiahan 

4. Kepemimpinan pendidik terdiri dari kepala PAUD 

dan guru yang berperan sebagai fasilitator, 

motivator, edukator, dan inspirator 

5. Pendidik memandang kegiatan family inn dapat 

menjadi sarana untuk mentranformasi nilai-nilai 

Panca Karakter Anak Saleh 

6. Peserta didik (anak) memandang kegiatan family 

inn sebagai kegiatan yang memberi pengalaman 

positif, menyenangkan, dan dapat menumbuhkan 

karakter positif. 

7. Orang tua memandang positif kegiatan family inn 

baik bagi orang tua maupun anak. 

8. Anak-anak yang memiliki masalah selama 

pelaksanaan kegiatan family inn dapat teratasi oleh 

guru melalui seni komunikasi, pendekatan batin 

orang tua, pendekatan empatik, dan pemotivasian.  
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Berdasarkan uraian dan rangkuman penelitian ini, maka 

hasil penelitian ini dapat direkontruksi dalam diagram konteks 

sebagaimana yang ada pada gambar 4.3.sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 4.3. Penerapan pendidikan Panca Karakter Anak Saleh 

melalui kegiatan family inn    

Progra

m  

Family 

Program 

outing 
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program
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penerap
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Visi-Misi 
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Peran pendidik/guru sebagai:  

fasilitator, motivator, edukator, dan inspirator 

 

Pelaksanaan 

famili inn  

1.pembekalan  

2.menuju 

lokasi 

3.pengelomp

okan  

tinggal di 

Rangkaian 

kegiatan 

bersama 

1.ice breaking 

2.healing 

teraphy 

3.asah 

kecerdasan 

spiritual 

4.relaxtation 

& 

hypnoterap

hy dasar 

5.petualangan 

character 

Beraktivitas 

bersama 

penduduk 

1.kenal 

keluarga 

desa 

2.kenal aneka 

profesi (tani, 

kebun, 

ternak, 

perikanan, 

guru, 

pegawai, 

Pendidik atasi 

anak-anak 

yang 

bermasalah 

1.blm mandiri 

2.mengompol 

Ketercapai

an tujuan 

family inn 

(penerapa

n panca 

Beribadah: 

shalat 

berjamaah di 

masjid dan di 

Unsur dan 

proses 

pendidikan 

karakter Anak 

Saleh 

1.kesalehan 

Pribadi 

2.kesalehan 

sosial 

3.kesalehan 

kecendikiaa

Pandangan guru: kontribusi 

positif program terhadap 

Pandangan anak: 

kontribusi positif 

Pandangan ortu: 

kontribusi positif program 
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4 

....................................................................................................... 

PENUTUP   

A. Kesimpulan  

Berdasarkan fokus penelitian, hasil penelitian 

dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulan 4 

hal berikut. 

1. Kepemimpinan pendidik PAUD terdiri atas kepala 

PAUD dan guru sebagai pemimpin pembelajaran 

dan role modelling dalam pembelajaran karakter.  

2. Program Family Inn di PAUD  Unggulan Terpadu 

Anak Saleh merupakan program outing yang 

diterapkan di alam pedesaan, melalui empat 

kegiatan: pembekalan, kegiatan bersama, aktivitas 

bersama penduduk, dan parenting. Kegiatan family 

inn digunakan untuk menerapkan pendidikan 

karakter berbasis Panca Karakter Anak Saleh   

 

3. Kepemimpinan pendidik berperan sebagai 

fasilitator, motivator, edukator, dan inspirator 

dalam penerapan pendidikan karakter melalui 

program Family Inn di PAUD  Unggulan Terpadu 

Anak Saleh. Peran fasilitator diterapkan dengan 

menumbuhkan potensi, semangat dan 

keingintahuan anak secara internal. Peran motivator 

diterapkan dengan memberi motivasi untuk mandiri 

dan siap menyelesaikan masalah yang dihadapi 

sendiri oleh anak. Peran edukator diterapkan 

dengan mengajarkan berbagai pengetahuan tentang 

alam dan lingkungan pedesaaan. Peran Inspirator 

diterapkan dengan melakukan tadabur alam dan 

menginspirasi pemberdayaan alam melalui 

persawahan, perkebunan, peternakan, perikanan, 

dan home industri. 

 

4. Program Family Inn memberi kontribusi positif 

dalam penerapan pendidikan karakter di PAUD 

Unggulan Terpadu Anak Saleh. Pendidik 

memandang kegiatan family inn secara efektif 

mentransformasi nilai-nilai Panca Karakter Anak 
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Saleh pada anak. Anak memandang kegiatan family 

inn menyenangkan dan menumbuhkan rasa percaya 

diri. Orang tua memandang kegiatan family inn 

positif dan baik bagi anak dan orang tua.     

 

B. Saran-Saran 
Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, maka 

disarankan 5 hal berikut:   

1. Bagi sekolah/PAUD Unggulan Terpadu Anak Saleh 

a. Kepala PAUD agar menelaah hasil penelitian 

ini dan melakukan evaluasi dan improvisasi 

kegiatan family inn terkait dengan pendidikan 

karakter, dengan mendokumentasi kasus-kasus 

khusus yang secara psikologis dapat 

memecahkan/menyelesaikan kasus psikis yang 

dihadapi anak dalam kegiatan family inn 

sehingga memiliki bank kasus psikologis anak. 

Pendidikan karakter dapat dikembangkan pada 

kegiatan lain seperti outbound, moving home, 

excursion, family gathering, parenting, dan 

program-program lain yang sudah dan akan 

dikembangkan PAUD Unggulan Terpadu Anak 

Saleh. Pengembangan pendidikan karakter 

melalui program-program local wisdom lain 

dimaksudkan agar ditemukan variasi 

pembelajaran bagi anak usia dini karena anak 

usia dini dan guru serta orang tua murid sangat 

terkesan dan menyenangi program-program 

unik, baru, menarik, variatif, kreatif, dan 

inovatif baik pembelajaran indoor, outdoor, 

dan outing. 

b. Guru-guru/pendidik agar menelaah hasil 

penelitian ini untuk mengkaji strategi 

pemecahan/penyelesaian masalah-masalah 

yang timbul dalam pembentukan karakter anak 

melalui evaluasi kegiatan dan rekonstruksi dan 

improvisasi perencanaan kegiatan serupa dan 



 

 

 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
69 

 

sejenis dalam konteks internalisasi nilai-nilai 

karakter (Panca Karakter Anak Saleh).  

c. Panitia pelaksana family inn agar menelaah 

hasil penelitian ini dengan menindaklanjuti 

dengan selain melakukan laporan administratif 

juga mendokumentasi penyelesaian kasus-

kasus psikologis dalam bank anekdotal yang 

bermanfaat bagi pelaksana kegiatan 

selanjutnya. 

2. Orang tua agar memberikan dukungan positif pada 

program sekolah yang bertujuan menerapkan 

pendidikan karakter bagi anak/peserta didik 

terutama dukungan psiko-spiritual agar anak-anak 

mereka menjadi pembelajar mandiri (independent 

learner) sejak usia dini.  Dukungan positif 

dimaksud seperti memberi kepercayaan pada guru 

dalam melaksanakan kegiatan di sekolah maupun di 

luar sekolah, turut membangun hubungan 

harmonis-positif dengan guru dengan sama-sama 

memberikan penguatan (reinforcement) pada anak 

dalam menginternalisasi dan mempersonifikasi 

karakter positif. 

3. Dinas Pendidikan Kota Malang, Subbid PNFI dapat 

memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pembinaan pada PAUD yang ada di Kota Malang 

terkait dengan strategi pendidikan karakter untuk 

anak di lingkungan lembaga PAUD.     

4. Peneliti selanjutnya dengan menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai pijakan untuk 

mengembangkan pada aspek lainnya, seperti 

pendidikan karakter pada anak berkebutuhan khusus, 

atau jenjang berikutnya di tingkat awal sekolah 

dasar, atau program lain, selain Family Inn yang 

dapat mngkontribusi dan menstimulasi pendidikan 

karakter. Selain itu dapat pula menggunakan metode 

lain seperti pendekatan penelitian tindakan kelas 

(classroom action research). 



 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
70 

 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Abdullah, Sammy. (2014, 23 April). Republika Online [on-

line]. diakses pada tanggal 5 Mei 2014 dari 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/04/

23/ n4gncq-terungkap-mantan-guru-jis-ternyata-pernah-

perkosa-90-bocah 

Amri, S., Jauhari, A., & Elisah, T. (2011). Implementasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran: Analisis dan 

pengembangan karakter siswa dalam proses 

pembelajaran. Jakarta: Prestasi Pustaka  

Arifin, I. (Eds) , Sonhadji, A., Thoyib, A., Sunyoto, A., 

Furchan, A., Santoso, M., & Supraptiwi, M. (1996). 

Penelitian Kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial dan 

keagamaan. Malang: Kalimasahada Press.  

Arifin, I. (2009). Kepemimpinan kepala PAUD dalam 

mengimplementasikan pembelajaran sentra: studi kasus 

PAUD/KB Unggulan Nasional Anak Saleh Malang. 

Yogyakarta: Aditya Media. 

Arifin, I. (2010a). Kepemimpinan Pendidikan Anak Usia Dini 

(Earlychildhood Education) Yogyakarta: Aditya Media. 

Arifin, I. (2010b). Kepemimpinan dan pendidikan karakter di 

Indonesia. Orasi ilmiah wisuda sarjana dan magister 

IKAHA Tebuireng Jombang, 31 Oktober. Jombang: 

Panitia Wisuda IKAHA Tebuireng Jombang.   

Arifin, I. (2009). Bridging Programme bagi Anak Usia Dini: 

Strategi pembelajaran berbasis Regio Emilia. 

Yogyakarta: Aditya Media. 

Arifin, I. (2013). Penguatan kepribadian kepala sekolah  

berbasis moral spiritual dalam mengimplementasi 

pendidikan karakter. Makalah dalam Proceeding Seminar 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/


 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
71 

 

Internasional FIP JIP di Unimed Medan, 29-31 Oktober, 

104-117. 

Arthur, J. (2011). Personal character and tommorow’s citizens: 
Student expectations of their teachers. International 

Journal of Educational Research, 50, 184-189. 

Battitich, V., Schaps, E., Watson, M., Solomon, D., &Lewis, C. 

(2000). Effect of the child development project on 

students’ drug and other problem behaviors. Journal of 

Primary Prevention, 21, 75-99 

 

Ciulla, J. B. (1999). The importance of leadership in shaping 

business values. Long Range Planning, 32(2), 166-172. 

 

Depdiknas. (2007). Materi diklat PCP BCCT. Yogyakarta: 

Direktorat PAUD, Ditjen PLSP. 

DePorter, B., & Hernacki, M. 2005. Quantum learning: 

Unleashing the genius in you. 5 edition. New York: Dell 

Publishing. 

 Direktorat PAUD. (2006). Pedoman penerapan pendekatan 

BCCT dalam pendidikan anak usia dini. Jakarta: 

Direktorat PAUD Ditjen PLS Depdiknas. 

Ebbeck,  M.,  & Waniganayake,  M. (2003).  Early  

childhood  professionals.   Leading  today  and 

tomorrow. Sydney: Maclennan & Petty. 

 

Echols, J.M., & Shadily, H. 2005. Kamus Inggris Indonesia: An 

English-Indonesian Dictionary. Edisi 19. Jakarta: 

Gramedia. 

 

Elizabeth, M.P. (2007). Pendidikan karakter dan perilaku 

agresif siswa TK. Anima Indonesia Psychological 

Journal 22, (3), 237-250. 

 



 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
72 

 

Fatimaningrum, Arumi S. (2011). Karakteristik guru dan 

sekolah yang efektif dalam Pembelajaran. Majalah Ilmiah 

Pembelajaran, 7(2). 

Feez, S. (2010). Montessori and early childhood. Thousand 

Oaks, California: SAGE Publications Inc.  

Fine, Stephen (2005): What research tell us about the benefits 

of summer camp. KAP Publications. 

 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter 

more than IQ?. New York: Bantam Books. 

Herdiansyah, H. (2015). Metodology penelitian kualitatif untuk 

ilmu psikologi. Jakarta: Salemba Humanika.  

Hidayatullah, M.F. (2009). Guru sejati: membangun insan 

berkarakter kuat dan cerdas. Surakarta: Yuma Pustaka. 

Hornby, A.S. 2002. Oxford advanced learner’s dictionary of 
current english. 7 edition. Oxford: Oxford University 

Press. 

Kemendiknas. (2010). Disain induk pendidikan karakter. 

Jakarta: Kemendiknas 

Koesoema A. D. (2007). Pendidikan karakter: strategi 

mendidik anak di zaman global. Cetakan kedua. Jakarta: 

PT Grasindo. 

Koesoema A. D. (2013). Mengembangkan kultur akademis bagi 

pembentukan karakter bangsa. Makalah dalam 

Proceeding Seminar Internasional FIP JIP di Unimed 

Medan, 29-31 Oktober, 35-42. 

Lampert, M. (2001). Teaching problems and the problems of 

teaching. New Haven, CT: Yale University Press. 

 



 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
73 

 

Leeper, S.H, Skipper D.S, & Witherspoon R.L. (2002). Good 

schools for young children. USA: Macmillan Publishing 

Co., Inc 

Lewis, J., & Hill, J. (2012). What does leadership look like in 

early childhood settings?. Every Child, 18 (4), 10. 

 

Lickona, T. (2004). Character matter. New York: Somon & 

Schuster 

Lickona, T. (2011). The teacher’s role in character education. 

Journal of Education, 179 (2), 63-80. 

Lickona, T. (2012). Pendidikan untuk membentuk karakter: 

Bagaimana sekolah dapat memberikan pendidikan 

tentang sikap hormat dan bertanggung jawab.  

Penterjemah Juma AbduWamaungo. Jakarta: PT Bumi 

Aksara.   

Lincoln, Y.S & Guba. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hill 

CA: Sage Publication, Inc. 

Marsh, D. D. (1992). Enhancing instructional leadership: 

Lessons from the California school leadership 

academy. Education and Urban Society, 24(3), 386-409. 

 

Megawangi, R., Latifah, M., & Dina, W.F. 2008. Pendidikan 

holistik. Bogor: Indonesia Heritage Foundation. 

Megawangi, R., 2009. Pendidikan karakter. Jakarta: Indonesia 

Heritage Foundation. 

Monks F.J dkk. (2007). Psikologi perkembangan: pengantar 

dalam berbagai bagiannya. Cetakan keempat. 

Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 

Muslich, M. (2011). Pendidikan karakter: Menjawab tantangan 

krisis multidimensional. Jakarta: PT Bumi Aksara 



 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
74 

 

Neumann, W.L. (2007) Social research methods: Qualitative 

and quantitative methods. 4 edition. USA: Allyn and 

Bacon. 

Nivala, V. (2002). Leadership in general, leadership in theory, 

leadership in early childhood education: Cross-cultural 

perspectives. Oulu: University of Oulu, 13-23. 

 

Patton, M. Q. (1990). Qualitative research and evaluation 

methods (3th. Ed). London: Sage Publication. 

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standard Nasional Pendidikan. Jakarta: 

Kemdikbud RI. 

Permendikbud No. 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdikbud RI.  

Permendikbud No. 146 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Kemdikbud RI. 

Phelps, P. (2005). Beyond center and circle time: scaffolding 

and assessing the play of young children. Tallahassee, 

Florida: CCCRT. 

Poerwandari, E. (2011). Pendekatan kualitatif: penelitian 

perilaku manusia. Jakarta: Lembaga Pengembangan 

sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3). 

Richardson, R.C., Tolson, H., Huang, T.Y., & Lee, Y.S. (2009). 

Character education : Lessons for teaching social and 

emotional competence. Children & Schools, 31,(2), 7178. 

 

Rodd, J. (2006). Leadership: An essential ingredient or an 

optional extra for quality early childhood provision. 

Crows Nest, NSW: Allen and Unwin. 

 



 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
75 

 

Rodd, J. (2013). Leadership in early childhood: The pathway 

to professionalism. Crows Nest, NSW: Allen and 

Unwin. 

 

Rodd, J. (2015). Leading change in the early years. Principles 

and practice. Maidenhead, UK: McGraw-Hill Education 

 

 

Sanchez, T.R. (2006). The man who could have been king: A 

storyteller’s guide for character education. Journal of 

Social Studies Research,30,(2), 3-9. 

 

Santrock, J.W. (2010). Psikologi pendidikan. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

Saptono. (2011). Dimensi-dimensi pendidikan karakter: 

wawasan, strategi, dan langkah praktis. Jakarta: Esesi 

Erlangga Group. 

Siraj-Blatchford, I., & Manni, L. (2007). Effective leadership in 

the early years sector: The ELEYS study. Institute of 

Education Press. 

 

Sjarkawi. (2006). Pembentukan kepribadian anak. peran moral, 

intelektual, emosional, dan sosial sebagai wujud 

integritas membangun jati diri.Jakarta, PT. Bumi Aksara. 

Suminar, Dewi R. (2013). Pengembangan Theory of Mind 

Sebagai Dasar Dalam Membangun Karakter Anak Sejak 

Dini. Makalah dalam Proceeding Seminar Nasional FIP 

Universitas Negeri Malang, 35-42. 

Supraptiwi, Mike, (1996). Orientasi Teoretik dan Jenis Studi 

dalam Penelitian Kualitatif. Dalam Arifin, I. (Eds) 

Penelitian Kualitatif dalam Bidang Sosial dan 

Keagamaan. Malang. Kalimasahada Pers.   



 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
76 

 

Supraptiwi, Mike, dkk (2009a). Panduan Pembelajaran Sentra 

dan Lingkaran: Sentra Balok Malang. Dinas Pendidikan 

Kota Malang  

Supraptiwi, Mike, dkk (2009b). Panduan Pembelajaran Sentra 

dan Lingkaran: Sentra Persiapan Malang. Dinas 

Pendidikan Kota Malang  

 Supraptiwi, Mike (2010). Profil HIMPAUDI Kota Malang. 

Yogyakarta: Aditya Media 

Supraptiwi, Mike (2011). Direktori Kelompok Bermain Kota 

Malang. Yogyakarta: Aditya Media 

Tagatz, G.E. (2006). Child developmental and individually 

guided education. Wisconsin: Board of Regents of the 

University of Wisconsin system. 

Thornton, L., & Brunton, P. (2009). Understanding the Reggio 

approach: Early years education in practice (2nd ed.). 

Florence: Taylor and Francis doi  

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Sinar Grafika. 

Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika. 

Yudhistira & Massardi S.Y. (2012). Pendidikan karakter 

dengan metode sentra. Bekasi: Media Pustaka Sentra 

Waniganayake, M., & Semann, A. (2011). Being and becoming 

leaders. Rattler (Sydney), (100), 22. 

 

Wortham, S.C. (2006). Earlychildhood curriculum: 

developmental bases for learning and teaching. Fourth 

edition. New Jersey: Pearson Education, Inc. 

 



 

 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
77 

 

Lampiran 10 

FOTO-FOTO PENGAMATAN DAN 

DOKUMENTASI 

 

 

Gambar. L.10.1. Belajar kesalehan kecendikiaan: peserta 

didik membangun tim untuk menangkap 

ikan belut, memindahkan dan menghitung  

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar. L.10.2. Beribadah shalat berjama’ah, berdzikir, 
dan berdo’a membangun kesalehan personal dan religio-

sosial  
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Gambar. L.10.3. kesalehan kealamiahan: peserta didik 

mengenal, mempelajari, mengobservasi, 

menumbuhkan cinta pada tumbuhan dan 

pelestarian lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. L.10.4. Mengajar kesalehan kebangsaan: peserta 

didik mengenal, mempelajari, 

mengobservasi, menumbuhkan cinta 

tanah air dan lingkungan milik bangsa 

yang harus dijaga dan dicintai, hubbul 

wathon min al-iman cinta tanah air 

bagian dari iman. 
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Gambar. L.10.5. Mengajar kesalehan sosial, peserta didik 

diajarkan dan dibiasakan berbagi dan 

membiasakan berterima kasih kepada 

penduduk desa (family) yang mereka 

tinggal (seperti home stay in village for 

two days) dua hari satu malam (Inn).    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. L.10.6. Belajar kesalehan personal dan sosial: 

menilai diri sendiri dan tim secara obyektif dan 

menyenangkan, membentuk kepribadian jujur diri dan 

jujur sosial.  

 



 

 

 

 | Kepemimpinan Pendidik PAUD Dalam Pembelajaran Karakter 

Melalui Program Family Inn 
80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. L.10.7. Kak Acun, master trainer khusus dalam 

Family Inn dalam forum parenting, 

mampu memotivasi cinta orang tua pada 

anak dan masa depannya. Sebagian besar 

orang tua menangis haru atas kesadaran 

anak sebagai titipan dan amanah Allah.  

 

 Gambar. L.10.8. Peserta forum 

parenting di aula desa antusias 

mengikuti acara “renungan anak 
titipan Allah”. Puncak acara 
sebagian besar orang tua 

menangis haru setelah muncul 

kesadaran tentang makna anak 

bagi orang tua dan masa depan, 

serta tanggungjawab pada Allah 

yang menitipkan amanah.  
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Gambar. L.7.12. Pesan cinta: puncak acara forum 

parenting, anak mencari orang tua, suasana haru, tiap 

orang tua memeluk anak dan menangis dalam kasih 

sayang setelah memahami “makna anak bagi orang tua”.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gambar. L.7.13. Kesalehan sosial, peserta didik 

berpamitan pada penduduk setempat, para 

orang tua dan guru mendampingi “pamitan” 
dan “ucapan terima kasih” membangun 
silaturahmi.  
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Gambar L.7.14  Penetapan PAUD Unggulan Nasional 

Kota Malang 

 

  

Gambar L.7.15  Piagam Penghargaan Juara I  Sekolah 

Berkarakter Provinsi Jawa Timur 
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Riwayat Singkat  

 

Imron Arifin lahir di 

Surabaya pada 13 Juli 1965 

bagian  lima bersaudara dari 

pasangan K.Ng. H. Amir Arifin dan 

Hj. Dalichah. Ia memulai 

pendidikan di SDN Tembaan I 

Surabaya (lulus 1977), SMP 

Pembina Jaya I Surabaya (lulus 

1981), STM Negeri 3 Surabaya 

(lulus 1984), Sarjana Muda 

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya (lulus 1986), 

Sarjana Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Ampel Surabaya (lulus 

1988), Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana 

IKIP Malang (1992), Doktor Manajemen Pendidikan Program 

Pascasarjana IKIP Malang (1998).  

 Imron Arifin mengawali kerja sebagai asisten wartawan 

di Jawa Pos (1984), pendiri dan manajer KOPMA FU IAIN SA 

Surabaya (1985-1988); Guru Agama SMA Swasta (1987), 

Komisaris CV Duta Asri Sarana di Surabaya (1986-1996), Kepala 

MI Jenderal Sudirman di Malang (1998-2003), Konsultan 

Magistra Utama (1996-2012). Dosen Fakultas Tarbiyah dan 

Kapuslit Universitas Islam Malang (1992-1997). Dosen 

Administrasi Pendidikan IKIP Malang/Universitas Negeri 

Malang (1998-sekarang), mengajar di Prodi Manajemen 

Pendidikan, Pascasarjana Universitas Negeri Malang (2000-

sekarang), Direktur Program Pascasarjana Universitas Hasyim 

Asy’ari Jo ba g (2008-2012; 2012-2017) Kaprodi Manajemen 

Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang (2011-
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2015), Kapus P3P LP2M Universitas Negeri Malang (2015-

2019).   

 Pengalaman lain, sebagai pengurus Majelis Madrasah 

Terpadu Jawa Timur (2000-2005); Konsultan DMAP Propinsi 

Jawa Timur (2001-2003); Team leader of consultant YPPSB-

PT.KPC Kaltim (2000-2004); Pengurus Majelis Madrasah MIN 

Malang I (1997-2001; 2005-2009); Tim konsultan UM untuk 

YSN-KPS Balikpapan (2003-2009); Konsultan tamu di YPN 

Newmont Sumbawa (2005); Tim kunsultan UM untuk UT 

Kabupaten Lumajang (2004-2011); Tim Kunsultan UM untuk 

YPC Chevron Riau (2005-2010); Tim Konsultan UM untuk SU 

Kota Pasuruan (2008-2013); Tim Konsultan UM untuk Sekolah 

Model Bojonegoro (2011-1015); Tim Konsultan UM untuk SD 

Unggulan Kota Pasuruan (2016); ia juga aktif di pusat sebagai 

Tim konsultan di Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud 

(2005-2012) dan sempat mempelajari PAUD di Singapore 

(2009) dan PAUD di Monash University, Melbourne, Australia 

(2010). Salah satu pendiri dan pengurus APMAPI (Asosiasi 

Prodi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia) sebagai 

Sekretrais Jenderal tahun 2013-sekarang. Salah satu pendiri 

dan pengurus APAISI (Asosiasi Pascasarjana Agama Islam 

Swasta Indonesia) sebagai Sekretaris Jenderal tahun 2014-

sekarang. Ia juga aktif di bidang keagamaan sebagai pendiri 

dan Sekjen LPAM (1996-2000; 2000-2004) sebagai Katua LPAM 

(2004-2008; 2008-2012);  Ketua takmir masjid Tawakkal 

Malang (2003-2008; 2008-2015; 2015-2020), ketua Takmir 

masjid al-Waladush Sholih Malang (2012-sekarang), Dewan 

Pengasuh Pesantren Tarbiyatul Arifin Malang (2007-sekarang), 

Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Malang (2017-

2021).    

 Penelitian yang pernah dilakukan antara lain: 

(1) Kegiatan penelitian yang pernah dilakukan antara lain, 

Intensitas Remaja Masjid Se Surabaya (1985), Pandangan 

Santri Tentang Ilmu Kesaktian Di Pesantren Nurul Haq 

Surabaya (1996), Pandangan Teologis Pengikut Dabus Pada 

Pesantren Nurul Haq Surabaya( 1988), Kepemimpinan Kyai 
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Pada Pengayaan Kitab-Kitab Islam Klasik Di Pondok Pesantren 

Tebuireng Jombang (1992), Pengembangan Staf Di Perguruan 

Tinggi: Studi Kasus STIE Malangkucecwara (1994), Manajemen 

Strategis Di Perguruan Tinggi : Studi Kasus ITN Malang (1995), 

Darul Arqam: Gerakan Mesianik Bangsa Melayu (1996), 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Pada Sekolah Berprestasi: Studi 

Multi Kasus MI Mambaul Ulum, MIN Malang I dan SDN Ngaglik 

I Batu di Malang (1998). Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Pada Sekolah Dan Madrasah Di Kota Malang (1999), Kisah 

Sukses Sekolah Dasar Binaan UNESCO Dalam Menerapkan 

CLCC Atau SBM (2005), Pengetahuan, Sikap Dan Tindakan 

Masyarakat Dalam Pendidikan Anak: Kerjasama UNICEF Dan 

Pemerintah Indonesia (2006 di Jawa Timur dan 2007  di 

Lombok, NTB), Kepemimpinan Kepala PAUD 

Mengimplementasikan Pembelajaran Sentra: Kasus PAUD Anak 

Saleh (2009). Strategi Kepala Sekolah Menimplementasikan 

PAUD Unggulan Nasional : Studi Kasus PAUD Anak Saleh (DIPA 

Lemlit UM, 2009); Islamic Crash Couse as a Leadership Strategy 

of School Principal in Strenthening School Organitational 

Culture (2016); Inovasi Pembelajaran dalam Penguatan 

Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi di Sekolah Dasar 

Laboratorium Universitas Negeri Malang (2017). 

Transformational Leadership of a Madrasah Aliyah Headmaster 

Case study on Madrasah Aliyah Negeri2 Tulungagung  (2017). 

Leadership of ECE Principal in Growth Character Through Stifin 

Method in Kindergarten (2017) 

Buku yang pernah ia tulis dan terbit, antara lain: (1) 

Dabus: Il u Kekebala  da  Kesaktia  dala  Tarekat Rifa’iyah: 
Kasus Pesantren Nurul Haq Surabaya; (2) Kepemimpinan Kyai: 

Kasus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang; (3) Penelitian 

Kualitatif dalam Bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan; (4) Darul 

Arqam: Gerakan Mesianik Bangsa Melayu; (5) Kepemimpinan 

Kepala Sekolah dalam Mengelola Sekolah Berprestasi: Studi 

Multi Kasus MIN Mala g I, MI Ma ba’ul Ulu , da  SDN Ngalik 
I Batu di Malang; (6) Kisah Sukses Sekolah MBS; (7) Strategi 

Kepala Sekolah Mencapai Juara UKS Nasional: Kasus TK Anak 

https://ideas.repec.org/a/jso/coejss/v6y2017i3p643-655.html
https://ideas.repec.org/a/jso/coejss/v6y2017i3p643-655.html
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125
https://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25880125
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Saleh; (8) Kepemimpinan Kepala PAUD dalam 

Mengimplementasikan Pembelajaran Sentra: Studi Kasus PAUD 

Unggulan Nasional Anak Saleh Malang; (9) The Brigging 

Program: Pendekatan Religio Emilia pada PAUD Singapore; (10) 

Kepemimpinan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), terjemahan 

Leadership in Early Childhood Education; (11) Kepemimpinan 

Kyai dalam Manajemen Perubahan di Pondok Pesantren: Kasus 

Pondok Pesantren Tebuireng Jombang; (12) Biografi H.R. Moch 

Saleh; (13) Penelitian Kualitatif Bidang Manajemen Pendidikan; 

(14) Penguatan Kepemimpinan Pendidikan Karakter pada Era 

MEA dan Globalisasi: Kajian Teoretik dan Hasil Penelitian; (15) 

Manajemen Pendidikan Karakter Berbasis Budaya Sekolah dan 

Profesionalisme Guru: Kajian Teoretik dan Hasil Penelitian.    

  

 

Mike Supraptiwi dilahirkan di 

Surabaya pada 18 Desember 1965, 

lima bersaudara dari pasangan (ayah) 

H.R. Moch. Saleh dan (Ibu) Hj. 

Soewarti. Pendidikan dasar di 

tempuh di SDN Kemlagi Mojokerto 

(lulus tahun 1976), dilanjutkan di 

SMP Negeri I Mojokerto (lulus tahun 

1979/1980), dilanjutkan di SMPP 

Sooko Mojokerto (lulus tahun 1983/1984), ia kemudian 

melanjutkan kuliah di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya (lulus Sarjana Muda (BA) tahun 

2006), ia Kemudian melanjutkan ke program doktoral jurusan 

Perbandingan Agama pada fakultas dan perguruan tinggi yang 

sama (sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri/UIN 

Sunan Ampel Surabaya) dan lulus Sarjana pada tahun 1988/1989.  

Setahun kemudian ia melanjutkan studi di program studi 

Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana, IKIP Negeri 

Malang (sekarang menjadi Universitas Negeri Malang/ UM), lulus 

pada tahun 1994. Karena mendalami PAUD, bekerja di lembaga 

PAUD, serta aktif di Direktorat PAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud 
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RI, akhirnya ia memutuskan kuliah S1 jurusan Psikologi pada 

Fakultas Psikologi Wisnuwardhana, dan lulus pada 11 Agustus 

2015.  

 Pada tahun 1995, ia mulai bekerja sebagai dosen di 

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS) Darut Taqwa, Pasuruan, dan 

sempat menjabat sebagai ketua prodi Pendidikan Agama Islam 

(1996-2000). Di sela-sela kesibukannya sebagai dosen, ia juga aktif 

sebagai bendahara Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat 

(LPAM) di Kota Malang yang berdiri sejak tahun 1996. Pada tahun 

yang sama, ia bersama pengurus LPAM mendirikan Yayasan 

Pendidikan Anak Saleh (YPAS) dan berkedudukan sebagai 

bendahara. Pada tahun 1997 ketika YPAS merintis Kelompok 

Bermian dan Taman Kanak-kanak Anak Saleh, ia dipercaya 

menjadi kepala sekolah (1997-sekarang). Ketika memimpin PAUD 

ini sempat mengantarkan menjadi TK Contoh Provinsi Jatim 

(2003), juara I UKS tingkat nasonal (2006), Juara I Karya Nyata 

PAUD tingkat nasional (2006), juara I Guru Kreatif tingkat nasional 

(2007), Juara I TK Karakter, Pakarti Nugraha tingkat Jatim. Karena 

kesibukan dan kenikmatan di pendidikan anak usia dini, pada 

tahun 2000 ia mengundurkan dari STAIS Pasuruan dan lebih 

berkonsentrasi pada penddikan anak usia dini yang digelutinya. 

Tahun 2003 sempat mendirikan Asosiasi Kelompok Bermain Kota 

Malang dan menjabat menjadi Ketua (2003-2005), kemudian 

menjabat sebagai ketua HIMPAUDI Kota Malang (2005-2010) 

pada tahun 2010 sempat mengantar HIMPAUDI menjadi Juara I 

tingkat nasonal, ia juga menjadi pengurus Asosiasi Pendidikan 

Anak Usia Dini Kota Malang (2007-2011). Pengalaman lain sebagai 

ketua Gugus TK Kecamatan Lowokwaru Kota Malang (2010-2014). 

Di bida g keaga aa , ia juga aktif e jadi Wakil Ketua Ja a’ah 
Pengajian Perempuan Tawakkal Kota Malang (2007-sekarang).  

 Karya tulis yang pernah ditulis antara lain, Jenis dan 

orientasi teoretik dalam penelitian kualitatif dalam buku 

Penelitian Kualitatif dalam Bidang Ilmu Sosial dan Keagamaan 

(1994; 1996). Direktori Kelompok Bermain Kota Malang (2010), 

Profil Himpaudi Kota Malang (2010), Panduan Pembelajaran 

Sentra dan Lingkaran pada Sentra Balok (2011), Panduan 

Pembelajaran Sentra dan Lingkaran pada Sentra Persiapan (2011).  
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