
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam penulisan skripsi ini peneliti mengali informasi dari buku-buku maupun jurnal 

dalam rangka yang ada seblumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang di gunakan 

untuk mendapatkan landasaan teori ilmiah. 

A. Karakter

Karakter merupakan faktor utama dari semua tindakan yang baik dan buruk, tindakan

kejahatan, terdapat pada menghilangnya karakter. Karakter yang kuat sangat fundamental untuk 

menciptakan kemampuan manusia dalam rangka hidup bersosial. Kemampuan ini berpengaruh 

dalam mewujudkan kedamaian dan menciptakan keadaan yang bernuansa kebaikan dan 

kebijakan, sehingga lingkungan terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral. 

Menurut Samani dan Hariyanto (2012), Karakter dipahami sebagai suatu pola pikir dan 

perilaku yang individu (yang berbeda dan khas) untuk hidup dan berkerjasama. Perilaku ini 

diterapkan dalam lingkungan keluarga kehidupan sehari-hari maupun masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Menurut Lickona (2012) terdapat 3 bagian yang saling berkaitan dalam karakter yaitu 

perasaan moral, prilaku moral, dan pengetahuan moral. Tiga moral ini diperlukan untuk 

menghidupkan lingkungan yang bermoral. Pendidikan karakter yang diharapkan dapat 

ditanamkan kepada anak-anak mengedepankan penanaman nilai agar anak dapat menegrti apa 

yang benar dan apa yang salah. Selain mengerti, pendidikan karakter juga harus menanamkan 

kepedulian tentang apa yang benar, sehinhgga anak dapat melakukan apa yang mereka yakini itu 

benar meskipun berhadapan dengan nafsu dari dalam dan tekanan dari luar. Karakter yang baik 

terdiri dari kebiasaan dalam cara berpikir yang baik, kebiasan dalam hati yang baik, pengetahuan 



tentang hal yang baik, mengiginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik dan kebiasan 

dalam tindakan.  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian karekter yaitu sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; atau 

Komphuruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan 

ketik berkarakter. 

 Karakter memberikan gambaran tentang suatu bangsa, sebagai penanda, penciri sekaligus 

pembeda suatu bangsa dengan bangsa lainya. Karakter memberikan arahan tentang bagaimana 

bangsa itu menepaki dan melewati suatu jaman dan mengantarkanya pada suatu derajat tertentu. 

Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter yang mampu membangun sebuah 

peradaban besar yang kemudian mempengaruhi perkembangan dunia (Saleh, 2012) 

 Watak (karakter) dimaknai sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu di kagumi sebagai 

tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Tujuan utama pendidikan 

watak yaitu menanamkan nilai-nilai budaya tertentu, nilai-nilai yang di terima oleh masyarakat 

sebagai nilai dasar prilaku yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengajarkan tanggung jawab, sopan santun, disiplin, belas kasihan, keterbukaan, 

keberanian, toleransi, etos kerja, loyalitas dan kecintaaan pada Tuhan dalam diri seseorang. 

Menurut Zuchdi (2008), pendidikan karakter pada dasarnya adalah penanaman nilai-nilai agar 

menjadi kebiasaan dan kemudian menjadi sifat pada diri seseorang. Oleh karena itu penanaman 

nilai bertujuan untuk melukiskan kepribadian atau watak seseorang atau yang biasa disebut 

pendidikan karakter. 



 Menurut Muslich (2011), Pembentukan karakter harus dilakukan secara teratur dan 

secara kontinyu serta melibatkan unsur “knowledge, feeling, loving dan action”. Pembentukan 

karakter diibaratkan seperti binaragawan yang membentuk otot tubuhnya dengan olahraga body 

builder. Pembentukannya memerlukan “latihan otot-otot akhlak” secara terus menerus agar 

menjadi kokoh, kuat dan tidak mudah kendur karena adanya ketidak-biasaan. Anak yang kurang 

berkarakter baik memiliki potensi besar mengalami kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, 

dan tidak dapat mengontrol diri. Kesulitan tersebut diakibatkan karena anak mengalami tingkat 

perkembangan emosi-sosial yang rendah atau perkembangannya tidak diatur. 

B. Metode Pembentukan Karakter 

Komponen pembentukan karakter yang baik sebagai berikut; 

1. Pengetahuan Moral. 

Terdapat banyak jenis pengetahuan moral yang berbeda yang perlu kita ambil seiring 

kita berhubungan dengan perubahan moral kehidupan. Keenam aspek berikut 

merupakan aspek yang menonjol sebagai tujuan pendidikan karakter yang diinginkan. 

1) Kesadaran Moral. 

2) Mengetahui Nilai Moral. 

3) Pengetahuan individu. 

4) Pemikiran Moral. 

5) Penentuan pandangan seseorang. 

6) Pengambilan kesimpulan. 

2. Anggapan Moral 

Menurut Lickona (2012), Sisi emosional dalam karakter sangat diabadikan dalam 

pembicaraan pendidikan moral, naming sisi ini paling terpenting. Pengetahuan tentang 



apa saja yang benar bukan jaminan seseorang untuk melakukan tindakan yang baik 

pula. Aspek-aspek berikut kehidupan emosional moral menjamin perhatian kita 

sebagaimana kita mencoba mendidik karakter yang baik. 

1) Hati Nurani. 

2) Kerendahan Hati 

3) Kecintaan terhadap Hal yang Baik. 

4) Harga Diri. 

5) Empati. 

6) Pengendalian Diri. 

7) Tindakan Moral. 

3. Tindakan Moral. 

Menurut Lickona (2012). Orang yang mempunyai tingkat kepintaran dan emosi yang 

berbeda-beda, maka akan melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui 

dan mereka memiliki benar. Meskipun demikian, ada waktu saat kita memahami atau 

mengetahui apa yang harus kita lakukan, namun terkadang kita masih masih tidak bisa 

menerjemahkan pikiran dan perasaan kita kedalam tindakan sehingga apa yang kita 

lakukan menjadi salah. Kita perlu memeprhatikan aspek karakter seperti kebiasaan, 

keinginan dan kompetensi untuk memahami apa yang apa yang membuat seseorang 

tergerak untuk melakukan tindakan bermoral atau mencegah seseorang untuk tidak 

melakukan tindakan tersebut. 

Menurut (Samani dan Hariyanto,2012) karakter adalah suatu yang sangat penting dan 

vital bagi tercapai tujuan hidup. Karakter merupakan dorongan pilihan untuk menentukan yang 

terbaik dalam hidup. Sebagai bangsa Indonesia setiap dorongan pilihan harus di landasi oleh 



pancasila. Sementara itu sudah menjadi fitrah bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang multi 

suku, multi ras, multi Bahasa, multi adat dan multi tradisi. Karakter yang berdasarkan falsafah 

pancasila maknanya adalah setiap bagian karakter harus dijiwai oleh kelima sila pancasila 

secarah utuh dan kompherensif. 

Menurut Fitri (2012), anak (peserta didik) apabila akan melakukan sesuatu (baik atau 

buruk), selalu diawali dengan proses melihat, mengamati, meniru, mengigat, menyimpan, 

kemudian mengeluarkanya kembali menjadi prilaku sesuai dengan ingatan yang tersimpan dalam 

otaknya. Oleh karena itu, untuk membentuk karakter pada anak, harus dirancang dan diupayakan 

penciptaan lingkungan kelas dan sekolah yang betul-betul mendukung program pendidikan 

karakter tersebut 

C. Metode Pembiasaan 

 Menurut Aminudin (2010), Pembiasaan merupakan pola perilaku yang terjadi berulang 

kali, baik di sengaja ataupun tidak sengaja yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan yeng 

melekat dalam individu tersebut yang kemudian di terapkan dalam kehidupan individu ataupun 

kehidupan berkelompok. Pembaiasaan merupakan proses penanaman melalaui kebiasaan, yang 

dilakukan secara berulang-ulang, sehingga terkadang seseorang tidak menyadari apa yang 

dilakukannya karena sudah menjadi suatu kebiasaan.  

 Menurut (fitri, 2012) untuk membangun pembentukan karakter pada siswa harus 

diciptkan suasana yang penuh dengan nilai-nilai. Pertama, menciptakan budaya karakter yang 

bersifat ilahiah dilakukan dalam kegiatan yang berbentuk hubungan manusia dengan tuhan atau 

penciptanya. Karakter ini dibangun dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan yang 

bersifat religius disekolah. Kedua, budaya karakter yang bersifat insaniah dengan menjadikan 

sekolah sebagai institusi sosial yang mepertemukan individu agar bisa berinteraksi sosial. 



Hubungan antar manusia dapat diklasifikasikan mrnjadi: (1) hubungan atasan-bawahan, (2) 

hubungan professional dan (3) hubungan sederajat atau sukarela yang di dasarkan pada nilai-nilai 

positif. Pengembangan pendidikan yang bersifat horizontal dapat dilakukan melalui pendekatan 

pembiasaan, keteladanan dan pendekatan persuasif dengan cara yang halus. Pendekatan persuasif 

dilakukan dengan memberikan alasan dan prospek yang baik agar bisa meyakinkan mereka. 

Sikap kegiatanya berupa aksi yang mendukung, yakni inisiatif sendiri ke arah perkembangan 

nilai-nilai religiusitas di sekolah serta menciptakan situasi dan kondisi ideal. 

a. Shalat Berjama’ah  

Menurut al-Habsyi (1999) Shalat jama’ah memiliki dua unsur yaitu salah satu anggota 

diantara orang-orang yang berjamaah sebagai pemimpin (imam), sementara orang yang lain 

mengikuti imam disebut dengan ma’mum. Sehingga jika terdapat dua oranag atau lebih 

melakukan kegiatan sholat bersama-sama dan salah seorang menjadi pemimpin (imam) 

kemudian di ikuti oleh orang lain (ma’mum) maka mereka disebut melakukan shalat berjamaah. 

Menurut Hambal (1974), shalat berjamaah memiliki pahala lebih baik (afdhal) karena 

memiliki manfaat yang sangat besar. Manfaat yang terdapat di dalamnya yaitu memperkuat 

ukuwah islamiah, suasana kebersamaan dan keteraturan dalam pimpinan imam. Selain itu shalat 

berjamaah dapat menambah semangat untuk melakukan ibadah karena tidak dilakukan secara 

individu.  Shalat lima waktu bagi laki-laki dengan berjamaah di masjid hitungan pahalanya lebih 

tinggi dari pada shalat berjama’ah di rumah. 

b. Mendengarkan Lagu Nasional 

Mendengarkan lagu nasional merupakan salah satu cara dalam menghargai jasa-jasa dari 

pengorbanan pahlawan. Sealain itu mendengarkan lagu-lagu nasional dapat munumbuhkan jiwa 

nasional dari tiap induvidu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “ nasionalisme berasal dari 



kata nasional dan isme yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan 

semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebangsaan bangsa, atau memelihara kehormatan 

bangsa” 

Snyder (1964), mengartikan bahwa jiwa nasionalisme adalah suatu emosi yang tidak 

bersifat alam, namun merupakan gejala dari efek sejarah yang terjadi akibat menanggapi kondisi 

sosial, ekonomi dan politik pada lingkungan seseorang. Nasionalisme merupakan sikap kuat 

yang memiliki porsi besar dalam pikiran sehingga mempengaruhi tindakan politik masyarakat 

sejak masa reinasence. Sementara itu Carlton Hayes, seperti dikutip Snyder (1964) membedakan 

empat arti nasionalisme: 

1) Nasionalisme merupakan proses sejarah terkini yaitu proses membentuk sifat nasionalis 

pada berbagai unit-unit politik. Proses pembentukan suku dan sekumpulan etnik yang 

memepati wilayah geografis yang sangat luas lalu dipimpin oleh satu kekuasaan politik 

yang akan menjadi suatu institusi negara nasional modern. 

2) Nasionalisme adalah suatu teori, prinsip atau ideologi ideal dalam proses sejarah aktual. 

3) Nasionalisme merupakan sikap kepedulian terhadap kegiatan-kegitan politik, seperti 

kegiatan politik partai dengan menggabungkan pengetahuan historis dan satu teori 

politik. 

4) Nasionalisme merupakan suatu sentiment yang menunjukkan keadaan pikiran seorang 

nasionalis terhadap keadaan di negara yang ditempatinya.  

c. Memungut sampah 

Menurut Seefeldt & Wasik (2008), kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu 

faktor dalam mendukung konduktifitas kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lingkungan yang 

bersih membuat siswa nyaman dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu untuk menjaga 



kebersihan sekolah siswa dan guru di himbau untk memungut sampah yang tidak pada 

tempatnya. Lingkungan yang bersih merupakan salah satu sumber belajar bagi anak. Lingkungan 

sebagai sumber belajar dapat berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan 

budaya. Lingkungan yang menyenangkan adalah lingkungan yang indah, rapi bersih dan terdapat 

tanaman yang tumbuh. 

d. 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) 

1) Senyum  

Senyum merupakan salah satu alat dalam mempererat hubungan sosial. Kebiasaan 

tersenyum kepada orang lain dapat memberikan dampak positif dalam interaksi dengan 

orang lain. Oleh karena itu pembiasaan senyum diterapkan di lingkungan sekolah agar 

tercipta suasana yang harmonis. 

Menurut departemen pendidikan nasional (2008) senyum merupakan gerak tawa 

ekspresif yang tidak bersuara untuk menunjukan rasa senang, gembira, suka, dan 

sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Sedangkan Hadi (2013) berpendapat 

bahwa, secara fisiologi senyum merupakan ekspersi wajah yang terjadi akibat 

bergeraknya atau timbulnya suatu gerakan di bibir atau kedua ujungnya, atau pula 

disekitar mata. 

Hadi (2013) menjelaskan bawha senyuman dapat melumpuhkan musuh, 

menyembuhkan penyakit, perekat tali persaudaraan, pengobat luka jiwa, dan bisa menjadi 

sarana tercapainya perdamaian dunia. 

2) Salam dan  Sapa 



Kata salam berasal dari bahasa Ibrani: syalom yang berarti damai. Menurut 

Sutarno (2008) damai mengandung unsur silaturahmi, sukacita, dan sikap atau pernyataan 

hormat kepada orang lain. Bentuk salam bisa bermacam-macam. Ada salam perkenalan, 

salam perjumpaan, dan salam perpisahan. Departemen pendidikan nasional (2008) 

menjelaskan bahwa salam merupakan sebuah pernyataan hormat. Jika seseorang memberi 

salam kepada orang lain berarti seorang itu bersikap hormat kepada orang yang dia beri 

salam. Salam akan sangat mempererat tali persauradaraan. Pada saat seseorang orang 

mengucapkan salam kepada orang lain dengan keikhlasan, suasana menjadi cair dan akan 

merasa bersaudara. 

Sedsangkan sapa Menurut Sutarno (2008) menyapa identik denganmenegur, 

menyapa bisa berarti mengajak seseorang untuk bercakap-cakap. Tegur sapa bisa 

memudahkan siapa saja untuk bergaul akrab, saling kontak dan berinteraksi. 

Sedangkan departemen pendidikan nasional (2008) menjelaskan bahwa sapa 

berarti perkataan untuk menegur. Menegur dalam hal ini bukan berarti menegur karena 

salah, melainkan menegur karena kita bertemu dengan seseorang, misalnya saja dengan 

memanggil namanya atau menggunakan sapaan-sapaan yang sudah sering kita gunakan 

seperti “hey”.Bila seseorang menyapa orang lain maka suasana akan menjadi hangat dan 

bersahabat. 

3) Sopan dan Santun 

Menurut departemen pendidikan nasional (2008) sopanmemiliki arti hormat, 

takzim dan tertib menurut adat. Seseorang yang sopan akan bersikap mengikuti adat, 

tidak pernah melanggar adat. Sedangkan santun menurut departemen pendidikan nasional 

(2008) memilikin pengertian halus dan baik (tingkah lakunya), sabar dan tenang juga 



penuh rasa belas kasihan (suka menolong). Seseorang yang bersikap santun akan 

mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirisendiri. 

Menurut Mustari (2011) Kesantunan bisa mengorbankan diri sendiri demi masyarakat 

atau orang lain. Inti dari bersikap santun adalah berperilaku interpersonal sesuai tataran 

norma dan adat istiadat setempat. 

Sopan santun menurut Taryati (2004) adalah suatu tata cara atau aturan yang 

turun-temurun dan berkembang dalam suatu budaya masyarakat agar terjalin hubungan 

yang akrab, pengertian dan hormat menurut adat yang telah ditentukan. Tata cara ini 

bermanfaat dalam pergaulan dengan orang lain. 

Suwadji (2004), menyatakan bahwa sopan santun atau unggah-ungguh berbahasa dalam bahasa 

Jawa mencakup dua hal, yaitu tingkahlaku atau sikap berbahasa penutur dan wujud tuturannya. 


