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Abstrak 

Terciptanya generasi emas bukan terlihat dari seberapa tinggi pendidikan, tetapi  

didalam individu terdapat nilai-nilai yang dikembangkan. Salah satu nilai-nilai 

yang dikembangkan adalah nilai budi pekerti tanpa meninggalkan budaya lokal 

yang selama ini bergeser dengan budaya barat.    

Keywords: pendidikan budi pekerti,  nilai-nilai budaya local 

 

A. Pendahuluan  

Sejalan diberlakunya Otonomi  Daerah yang berarti  bahwa berbagai  

kebijakan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Daerah. Salah satu 

kebijakan itu  adalah Pendidikan. Daerah diberikan sepenuhnya hak  untuk mengatur  

sistem pendidikan dengan tetap mengacu pada Standar  Nasional.  Dengan 

berlakunya kebijakan dari pemerintah,  membawa ruang tersendiri bagi daerah untuk 

mengembangkan pendidikan berdasarkan lingkungan masyarakat, sebagai sarana 

pengembangan peserta didik.  

Dengan diberlakunya kebijakan otonomi pendidikan  diharapkan, mampu 

melahirkan generasi penerus  pembangunan masa depan yang cerdas, rasional, 

kreatif, mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan dengan tidak 

meninggalkan akar budaya bangsa dan nilai-nilai luhur sesuai dengan cita-cita luhur 

bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  

Dalam ranah kajian pendidikan, pendidikan Nasional (Kurikulum Muatan 

Lokal, DIY: 2006) bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa 

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika (beradap dan berwawasan Budaya Bangsa 

Indonesia), Memiliki nalar (Maju, cakap, cerdas, kreatif, inovatif, dan 



 

 

bertanggungjawab), berkemampuan komunikasi sosial, berbadan sehat dan mandiri. 

Dengan menggunakan dasar  diatas, pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) 

secara umum membantu perkembangan dengan ranah pengembangan, antara lain;  

1) Keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2) etika sopan, santun, 

budi pekerti dan ahklak mulia, 3) Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi 

sosial, 4) Mengembangkan penalaran yang baik dan kompentensi sebagai bekal 

masa depannya, dan 5) bertanggungjawab atas dirinyasendiri masyarakat serta 

negaranya.  

Terkait dengan pemaparan diatas, secara implisit membawa konsekwensi 

perubahan ke dalam satuan pembelajaran atau kurikulum sekolah. Dimana setiap 

sekolah memiliki kebebasan untuk melakukan pengembangan diri, sesuai dengan 

peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 22, dan 23 Tahun 2006, yaitu 

pemberlakuan Kurikulum KTSP  atau sering yang disebut Kurikulum Berbasis 

Kompentensi.  

Setelah sebelas tahun terakhir berlakunya Undang-Undang RI Nomor: 20 

Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Dasar khususnya 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah 

tumbuh dan berkembang dengan pesat. Pendidikan anak usia dini ( Dinas 

Pendidikan:2012)  adalah suatu pembinaan yang ditunjukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia 6 (enam) tahunyang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rokhani 

anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan lanjut.  

Pendidikan anak usia dini (PAUD),  keluarga khususnya orang tua dan 

pendidik memiliki peranan sangat penting dalam memberikan bekal pengetahuan 

dan ketrampilan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Dimensi perkembangan anak 

(Elizabet Hurlock:79:1980) mencakup tiga hal mendasar, yaitu: 1) fungsi afektif 2) 

fungsi Psikomotorik dan 3) Fungsi Kognitif. Sejalan dengan peraturan Presiden RI 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2009 adalah, memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan 

akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini dikalangan peserta didik, dan 

mengembangkan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup.  



 

 

Sesuai dengan peraturan tersebut diatas, maka setiap komponen tenaga 

pendidik khususnya paud mengupayakan terciptanya pribadi-pribadi peserta didik 

memiliki budi pekerti luhur. Oleh karena itu dalam makalah ini akan disampaikan 

“Mengembangkan pendidikan nilai budi pekerti anak usia dini (dengan 

mengedepakan kearifan budaya  lokal)”. 

 

B. Mengembangkan nilai budi perkerti pada anak usia dini  

1. Pengertian Budi Pekerti 

Budi pekerti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai 

tingkah laku, akhlak dan watak. Budi merupakan alat batin yang memandu akal dan 

perasaan untuk menimbang baik buruk, akhlak, watak, perbuatan  baik, daya upaya 

dan akal sehingga menentukan kualitas diri seseorang yang tercermin dalam sikap 

dan perilaku dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

keluarga, masyarakat, bangsa dan alam sekitar.  

Ki Hajar Dewantara mengemukakan, budi pekerti berkaitan erat dengan adab 

yang menunjukan sifat batinya manusia, seperti kemerdekaan, keadilan, keTuhanan, 

cinta kasih dan kesosialan.  Sementara Edi Sedyawati menyatakan bahwa budi 

pekerti sebagai terjemahan dari moralitas, mengadung pengertian bahwa adat 

istiadat , sopan santun dan perilaku. Tercermin dalam tingkahlaku yang nyata.  

Dengan demikian pendidikan budi pekerti adalah pendidikan perilaku yang beradap, 

berasusila, bermoral dan berakhlak mulia dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara.  

Dalam draf Kurikulum berbasis Kompentensi (2001), budi pekerti berisi 

nilai-nilai perilaku manusia akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya 

melalui norma agama, norma hukum, tata karma, sopan santun, norma budaya dan 

adat istiadat masyarakat.  

Ruang lingkup pembahasan budi pekerti mencakup dalam kehidupan sehari-

hari yang bersumber pada etika atau filsafat moral menekankan unsur kepribadian, 

yaitu kesadaran dan berperannya hati nurani dan kebajikan bagi kehidupan yang 

baik berdasarkan sistem dan hukum-hukum nilai di masyarakat.  



 

 

Nilai-nilai budi pekerti yang diharapkan dimiliki oleh peserta didik 

berdasarkan pembentukan pribadinya. 

No Nilai Budi Pekerti Deskripsi 

1 Meyakinkan adanya Tuhan 

Yang Maha Esa dan selalu 

menaati ajaranya. 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa  

2 Menaati jaran Agama Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

kepatuhan, tidak ingkar, dan taat 

menjalankan perintah menghindari larangan 

agama.   

3 Memiliki rasa menghargai diri 

sendiri  

Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

toleransi dan penghargaan terhadap 

pendapat gagasan, tingkahlaku orang lain, 

baik yang sependapat maupun yang tidak 

sependapat.  

4 Memiliki rasa menghargai diri 

sendiri  

Sikap dan perilaku yang mencerminkan 

perhargaan seseorang terhadap dirisendiri 

dengan memahami kelebihan dan 

kekurangan dirinya.  

5 Tumbuhnya disiplin diri  Sikap dan perilaku sebagai cermin dari 

ketaatan, kepatuhan, ketertiban, kesetiaan, 

ketelitian, dan keteraturan perilaku 

seseorang terhadap norma dan aturan yang 

berlaku.  

6 Mengembangkan etos kerja 

dan belajar  

Sikap dan perilaku sebagai cermin dari 

semangat, kecintaan, kedisiplinan, 

kepatuhan, atau loyalitas, dan penerimaan 

terhadap kemajuan hasil belajar. 

7 Memiliki rasa tanggungjawab  Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajiban, yang 

seharusnya dilakukan terhadap dirinya 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam dan 

sosial), Negara dan Tuhan Yang Maha Esa 

8 Memiliki rasa keterbukaan Sikap dan perilaku sebagai cermin dari 



 

 

keterusterangan terhadap apa yang 

dipikirkan, diinginkan,diketahui dan 

kesediaan menerima saran dan kritik dari 

oranglain.  

9 Mampu mengendalikan diri  Kemampuan seseorang untuk mengatur 

dirinya sendiri, berkenaan dengan 

kemampuan nafsu, ambisi, keinginan dalam 

memenuhi rasa kepuasan dan kebutuhan 

hidupnya. 

10 Mampu berfikir positif  Sikap dan perilaku seseorang untuk dapat 

berfikir jernih, tidak buruk sangka, 

mendahulukan sisi positif dari suatu 

masalah.  

11 Mengembangkan potensi diri Sikap dan perilaku seseorang untuk dapat 

membuat keputusan sesuai dengan 

kemampuan, bakat, minat dan prestasi serta 

sadar akan keunikan dirinya sehingga 

mewujudkan potensi dirinya yang 

sesungguhnya.  

12 Menumbuhkan cinta dan kasih 

sayang  

Sikap dan perilaku seseorang yang 

mencerminkan adanya unsure memberi 

perhatian, perlindungan, penghormatan, 

tanggungjawab dan pengorbanan terhadap 

oranglain yang dicintai dan dikasihi. 

13 Memiliki kebersamaan dan 

kegotongroyongan  

Sikap dan perilaku seseorang yang 

mencerminkan adanya kesadaran dan 

kemauan untuk bersama-sama saling 

member tanpa pamrih. 

14 Memiliki rasa kesetiawan  Sikap dan perilaku mencerminkan 

kepedulian kepada orang lain, keteguhan, 

rasa setiakawan dan cinta kasih terhadap 

orang lain atau kelompok. 

15 Saling menghormati  Sikap dan perilaku untuk menghargai 

hubungan antar individu atau kelompok  

berdasarkan tatacara yang berlaku. 



 

 

16 Memiliki rasa tatakrama dan 

sopan santun 

Sikap dan perilaku sopan santun dalam 

bertindak bertutur kata terhadap orang tanpa 

menyinggung atau menyakiti serta 

menghargai tatacara yang berlaku sesuai 

dengan norma, budaya dan adat istiadat. 

17 Memiliki rasa malu Sikap dan perilaku yang menunujukan tidak 

enak hati, hina, rendah karena  berbuat 

sesuatu yang tidak sesuai dengan hati 

nurani, norma, dan aturan.  

18 Menumbuhkan kejujuran  Sikap dan perilaku untuk bertindak dengan 

sesungguhnya dan apaadanya, tidak 

berbohong, tidak buat-buat, tidak ditambah 

dan tidak dikurangi, serta tidak 

menyebunyikan kejujuran.  

*Sumber Kurikulum KTSP (2004) 

 

 Jadi secara definisi operasional  budi pekerti  dalam makalah disini akan 

mengidentifikasi, perilaku positif yang akan diharapkan dapat terwujud dalam 

perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan dan kepribadian peserta didik.  

 

2. Pendidikan Anak Usia Dini  

Anak adalah genarasi penerus bangsa dan sekaligus sebagai generasi penerus 

bangsa. Kebahagian orang tua yang melihat anak-anaknya tumbuh dan berkembang 

dengan baik dalam segala aspek  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu pendidikan formal, Didalam 

Undang-Undang Sikdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 7 dijelaskan: Taman 

kanak-kanak yang selanjutnya disebut dengan TK  adalah salah satu bentuk satuan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 

program pendidikan bagi anak usia dini dari usia 0 sampai 6 tahun.  

Pendidikan Anak Usia Dini  menurut Suyanto (1:2005) adalah investasi yang 

sangat besar bagi keluarga dan juga Bangsa.  Pendidikan anak usia dini di 

definisikan sebagai pendidikan anak usia 0 samapai 6 tahun.  



 

 

Pada masa anak-anak, selain bermain sebagai bentuk kehidupan dalam 

kecakapannya juga  memperoleh keterampilan, anak-anak  sudah mampu menerima 

berbagai pengetahuan dalam pembelajaran secara akademis untuk persiapan mereka 

memasuki pendidikan dasar selanjutnya.  

Pada periode ini, anak-anak mengalami masa peka atau masa sensitif dalam 

menerima berbagai upaya pengembangan seluruh potensi yang dimilikinya. Masa 

peka merupakan masa terjadinya pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis yang 

siap merespon rangsangan yang diberikan oleh lingkungan. Hal ini dinyatakan pula 

oleh Piere Duquet (Jasni, 2007) bahwa „a children who does not draw is an 

anomally, and particulary so in the years between 6 an 0, which is outstandingly the 

golden age of creative expression‟. Pada rentang usia lahir sampai enam tahun, anak 

mulai peka untuk menerima berbagai upaya perkembangan potensi yang 

dimilikinya. 

Pembelajaran  di PAUD bertujuan membantu meletakkan dasar ke arah 

perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan, daya cipta dan menyiapkan anak 

untuk memasuki pendidikan dasar dengan mengembangkan nilai-nilai agama 

(moral), fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosi, dan seni. Pendidik anak usia 

dini (Suyanto,30:2005) memiliki peran untuk membantu anak mengembangkan 

semua potensi perkembangan agar mampu berkembang menjadi manusia yang utuh 

yang dapat  berfungsi sebagai manusia mandiri.    

Dalam makalah ini pendidikan budi pekerti pada  anak usia dini lebih 

menekankan pada anak-anak usia Taman kanak-kanak TK.  

 

C. Mengedepankan kearifan Nilai-nilai Budaya Lokal 

Nilai  menurut (Kluckhon dalam Azmi,2004:28) adalah  suatu konsepsi 

eksplisit atau implisit, menjadi milik khusus seseorang atau ciri khusus lingkungan 

sosial (masyarakat) yang dimiliki bersama (karena berharga) yang mempengaruhi 

pemilihan beberapa cara, alat dan tujuan sebuah tindakan nyata.  

Nilai-nilai budaya menurut (Sapriya,2009:51) adalah sesuatau yang berharga 

dan merupakan seperangkat keyakinan atau prinsip  prilaku yang telah mempribadi 



 

 

dalam diri seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang terungkap ketika 

berfikir dan bertindak.   

Koentjaraningrat (2005:25), mengemukakan bahwa nilai-nilai masyarakat 

dipandang sistem nilai budaya yang tardiri dari konsepsi, yang  hidup dalam alam 

pikiran sebagian besar masyarakat, mengenai hal-hal yang harus mereka anggap 

amat bernilai dalam hidup.  

Dalam makalah ini nilai-nilai budaya lokal yang dimaksud adalah nilai-nilai 

budaya lokal budaya Jawa yang berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap dan 

bertindak dalam aktivitas keseharian masyarakat.  

 

D. Strategi pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan budi 

pekerti pada pendidikan anak usia dini 

Implementasi pendidikan budi pekerti dengan mengedepankan budaya lokal 

pada pendidikan anak usia dini, hendaknya dilaksanakan dengan pedekatan 

integratif sistematik. Pedekatan integratif sistematik meliputi bidang- bidang;  

1. Bidang Kurikulum  

Pemahaman dan strategi implementasi pendidikan budi pekerti dalam  

kurikulum  sangat menjadi perhatian ekstra dari para guru dan kepala sekolah serta 

para steak holder , mulai dalam perencanaan, pelaksanaan samapai pada evaluasi. 

Strategi pelaksanaan kurikulum dijelaskan dalam pelaksanaan pembelajaran pada 

TK. Dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut:  

a. Implementasi kurikulum hendaknya diarahkan pada proses pembelajaran 

yang baik., yaitu tercapainya tujuan kurikulum dan tujuan pendidikan. 

Oleh karena itu kajian tidak perlu dilakukan di kelas oleh guru. Karena 

kurikulum TK bersifat unified. Artinya berbagai bidang studi diaramu 

dalam satu tema melalui pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu 

didasarkan pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan tidak terpisah-pisah.  

b. Implemntasi kurikulum dilakukan dalam emapat tahapan  

Tahap pertama, perencanaan, Dalam tahap ini hendakanya adanya buku 

standar (Standar book) sebagai pegangan guru. Melalaui buku standar 



 

 

mampu membuat RKH, membuat sekenario pembelajaran sesuai dengan 

tema. 

Tahap kedua, Pengorganisasian. Dalam tahap ini dilakukan pembagian 

tugas kepada guru sesuai dengan tingkatan kelas.  

Tahap ketiga, Pelaksanaan. Dalam tahap ini, guru dan kepala sekolah 

melaksanakan supervise, dengan tujuan untuk bersama-sama menemukan 

solusi yang baik terhadap kesulitan-kesulitan dan kelebihan.  

Tahap ke empat, Evaluasi.  Dalam tahap ini kepala sekolah bersama para 

guru hendaknya memahami tujuan ganda yang mereka miliki, yaitu 

mengetahui tujuan pembelajaran dan mengatasi kesulitan peserta didik. 

Metode evaluasi perlu didesain bersama-sama. Metode evaluasi perlu 

didesain bersama-sama.  

2. Penciptaan Suasana yang kondusif  

Suasana sekolah yang kondusif hendaknya terwujud dalam rangka 

mendukung terbentuknya perilaku dan tindakan siswa yang berbudi pekerti. Secara 

umum suasana kondusif itu terkait dengan teraplikasikannya dimensi-dimensi dasar 

manusia, yang meliputi:  

a. Dimensi fisiologis, terkait dengan penampilan (performance) menjadi 

perhatian para siswa. 

b. Dimensi Intelektual, menunujukan pada kemampuan guru dalam 

menjawab persoalan-persolan yang diajukan oleh  peserta didik.  

c. Dimensi eosional, yaitu kemampuan diri untuk mengendalikan diri dan 

berempati.  

d. Dimensi Spiritual, menunjukan pada sifat-sifat yang eligius.  

e. Dimensi Sosial, menunujukan kepada kemamuan komunikasi yang baik 

kepada seluruh masyarakat.  

3. Pengintegrasian dalam pembelajaran  

Pengintegrasian nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan anak usia dini 

adalah menginternalisasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam pembelajaran PAUD. 

Sehingga hasilnya, yaitu terdapatnya kesusaian tema yang akulturatif dengan 

bermuatan lokal. Tujuan pembelajaran selain kesusaian dengan tema tetapi juga 



 

 

dirancang dan dilakukan untuk peserta didik mengenal budaya-budaya lokal yang 

terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari.  

Pembelajaran anak usia dini menggunakan pendekatan tematik dengan 

prinsip bermain. Menurut Isenbreg dan Quisenberry (1988) menyatakan”Play-a 

dynamic, active, and constructive behavior is a necessary and integral part of 

childhood, infancy through adolescence”.  Artinya bahwa bermain merupakan 

perilaku dinamis dan konstruktif yang tidak saja berlaku pada anak-anak tetapi juga 

remaja.  

Pengintegrasian adalah sebagai berikut:  

a. Mengintervensi dan menganalisis nilai-nilai budaya lokal manakah yang 

relevansi dengan pembelajaran PAUD.  

b. Pengintegrasian nilai-nilia budaya lokal dalam tema-tema pembelajaran  

c. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam bahan ajar. 

 

E. Penutup  

Gagasan ini bertujuan memberikan warna  atau gambaran kedaerahan dalam 

pembelajaran PAUD, yang selama ini nilai-nilai budaya lokal mulai bergeser dengan 

adanya budaya barat.   
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