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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Karakter dan Ruang Lingkup 

1. Pengertian pendidikan karakter   

a. Secara bahasa 

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah yang diambil 

dari Rabba yang bermakna memelihara, mengurus, merawat, 

mendidik.21 Dalam literatur bahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai 

bermacam-macam definisi yang intinya sama mengacu pada proses 

pengembangan potensi yang dianugerahkan pada manusia. Definisi-

definisi itu antara lain sebagai berikut: 

1) Pendidikan adalah proses disiplin tubuh, jiwa, dan ruh terhadap 

pengenalan dan pengakuan secara berangsur dalam diri manusia 

yang pada akhirnya dapat membimbingnya ke arah pengenalan dan 

pengakuan tempat Tuhan yang tepat dalam dirinya.22 

2) Pendidikan adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, 

dan penanaman amanat sehingga terjadi tazkiyah atau pembersihan 

diri yang menjadikan manusia berada dalam kondisi menerima 

                                                           
21 Abi Dadl Jamal al-Diin Muhammad bin M. Ibn Mandzur al-Afriki al-Mishri, Lisan al-

Arab Jilid I, (Beirut: Daar al-Shadr, 1990), hlm. 79.  
22 Syeh M. Al Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam, (terj. Haidar Bagir dari 

The Concept of Education of Islam), (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 36.  
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hikmah serta mempelajari apapun yang bermanfaat bagi dirinya 

dan belum diketahuinya.23 

3) Pendidikan adalah usaha yang berbentuk pengajaran, pembiasaan, 

pemberian, contoh, dan teladan, pemberian hadiah dan pujian, 

maupun pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman hidup seseorang.24 

Karakter berasal dari bahasa Yunani kharakter yang berakar 

dari diksi kharassein yang berarti memahat atau mengukir, sedangkan 

dalam bahasa latin karakter bermakna membedakan tanda. Dalam 

bahasa Indonesia, karakter dapat diartikan sebagai sifat 

kejiwaan/tabiat/watak.25  

Karakter dalam bahasa Arab diartikan khulu’, sajiyyah, thab’u 

yakni budi pekerti, tabiat, atau watak. Kadang juga diartikan 

syahsiyah yang artinya lebih dekat dengan personality (kepribadian).26 

Dalam psikologi kepribadian Islam, karakter adalah bentuk 

jamak dari akhlak. Kondisi batiniah bukan kondisi luar yang 

mencakup al-thab’u (tabiat) dan al-sajiyah (bakat). Dalam terminologi 

psikologi, karater adalah watak, perangai , sifat dasar yang khas; satu 

sifat atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat 

dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi. Elemen karakter 

                                                           
23 Abdul Fatah Jalal, Min al-Ushul al-Tarbawiyah fi al-Islam, (Beirut: Daar al Kutub al 

Mishiriyah, 1977), hlm. 17.  
24 Ahmad Tafsir, Pendidikan dalam Perspektif Islam, hlm. 20.  
25 Sri Narwanti, (2011), hlm. 1.  
26 Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 20. 
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terdiri atas dorongan-dorongan, insting, refleks, kebiasaan, 

kecenderungan, perasaan, emosi, sentimen, minat, kebajikan, dan 

dosa, serta kemauan.27  

Pendidikan karakter berdasarkan definisi di atas adalah proses 

yang dilakukan untuk mengembangkan, membimbing, memelihara, 

memberi petunjuk tentang kejiwaan, bakat, sifat dasar yang khas.  

b. Secara istilah  

Pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah upaya 

memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat 

memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang 

selaras dengan alam dan masyarakatnya.28 

Istilah pendidikan menurut Prof. Richly adalah suatu aktivitas 

sosial yang esensial yang memungkinkan masyarakat yang kompleks 

dan modern.29  

Pendidikan menurut pendapat lain meliputi semua perbuatan 

dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuannya, 

pengalamannya, kecakapannya, serta keterampilan-nya kepada 

generasi muda sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi 

fungsi hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah.30 

                                                           
27 Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2006), hlm. 45.  
28 Ki Hadjar Dewantara, Kerja Ki Hadjar Dewantara, (1962), hlm. 14.  
29 Prof .Richly, Planning for Teaching and Introduction to Education, hlm. 12.  
30 Soegarda Poerbakawatija, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 

hlm. 257.  
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Imam Ghazali mengatakan bahwa karakter itu lebih dekat 

dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau 

perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika 

muncul tidak perlu dipikirkan lagi.31  

Menurut Suyanto, karakter adalah cara berpikir dan perilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.32  

Dalam pengertian lain, pendidikan karakter adalah hal positif 

apa saja yang dilakukan guru dan berpengaruh kepada karakter siswa 

yang diajarnya. Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan sungguh-

sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada para 

siswanya.33  

Sumber lain mendefinisikan pendidikan karakter sebagai istilah 

payung yang acap kali digunakan dalam mendeskripsikan 

pembelajaran anak-anak dengan sesuatu cara yang dapat membantu 

mereka mengembangkan berbagai hal terkait moral, kewargaan, sikap 

tidak suka memalak, menunjukkan kebaikan sopan santun dan etika, 

perilaku, bersikap sehat, kritis, keberhasilan, menjunjung nilai 

tradisional, serta menjadi makhluk yang memenuhi norma-norma 

sosial dan dapat diterima secara sosial.34  

 

Buku Teori-Teori Pendidikan Nurani Soyomukti mengatakan 

bahwa aspek-aspek yang biasanya paling dipertimbangkan dalam 

                                                           
31 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 70.  
32 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter Strategi Membangun Karakter Bangsa 

Berperadaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 33.  
33 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 43.  
34 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, hlm. 44.  
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pendidikan antara lain: penyadaran, pencerahan, pemberdayaan, 

perubahan perilaku.35  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakter itu berkaitan dengan kekuatan moral yang positif, dan bukan 

konotasi negatif. Dan orang berkarakter adalah yang mempunyai 

kualitas moral yang positif. Dengan demikian pendidikan adalah 

membangun karakter, yang secara implisit mengandung arti 

membangun sifat atau pola perilaku yang didasari atau berkaitan 

dengan dimensi moral yang positif saja. Oleh karena itu, antara 

pendidikan dan pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan serta 

saling berkaitan, sebagai pendidikan nilai moralitas manusia yang 

disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata, proses pembentukan  

nilai dan sikap yang didasari pada pengetahuan serta nilai moralitas 

yang bertujuan menjadikan manusia yang utuh atau insan kamil.  

2. Karakter religius menurut Nawacita Pemerintahan Joko Widodo 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan 

penguatan pendidikan karakter adalah program pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, 

olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama 

antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental. Urgensi dari penguatan pendidikan 

karakter yakni:  

                                                           
35 Nurani Soyomukti, Teori-Teori Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 

27.  



22 

 

a. Pembangunan SDM merupakan pondasi pembangunan bangsa. 

b. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan siswa: Kualitas Karakter, 

Literasi Dasar, dan Kompetensi 4C, guna mewujudkan keunggulan 

bersaing Generasi Emas 2045. 

c. Kecenderungan kondisi degradasi moralitas, etika, dan budi pekerti.  

Latar belakang PPK berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 Pasal 3 yang berbunyi: “Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Adapun nilai karakter yang berkait erat dengan Tuhan Yang Maha 

Kuasa adalah nilai religius. Religius sebagai salah satu nilai dalam 

pendidikan karakter dideskripsikan oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia sebagai sikap dan perilaku yang patuh 

dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain.36 Selanjutnya Ngainum Naim mengungkapkan bahwa nilai religius 

adalah penghayatan dan implementasi dari ajaran agama dalam kehidupan 

                                                           
36 Kemendiknas, (2010), hlm. 27.  
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sehari-hari.37 Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan 

bahwa nilai religius merupakan nilai yang bersumber dari ajaran agama 

yang dianut seseorang yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-harinya.  

Akhmad Muhaimin Azzet mengungkapkan hal yang semestinya 

dikembangkan dalam diri peserta didik adalah terbangunnya pikiran, 

perkataan, dan tindakan peserta didik yang diupayakan berdasarkan nilai-

nilai ketuhanan atau yang bersumber dari ajaran agama yang dianutnya. 

Oleh karena itu diharapkan peserta didik benar-benar memahami dan 

mengamalkan ajaran dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang 

memiliki karakter religius yang baik, maka seluruh kehidupannya pun 

akan menjadi lebih baik dengan Tuhan namun juga dalam sesama.  

Deskripsi dan indikator nilai religius dalam pendidikan karakter  

Deskripsi  Indikator Sekolah Indikator Kelas  

Sikap dan perilaku 

patuh dalam 

melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, 

toleran terhadap 

pelaksanaan ibadah 

agama lain, serta hidup 

rukun dengan pemeluk 

agama lain.  

1. Merayakan hari-hari 

besar keagamaan.  

2. Memiliki fasilitas 

yang dapat 

digunakan untuk 

beribadah.  

3. Memberikan 

kesempatan kepada 

semua siswa untuk 

melaksanakan 

ibadah.  

1. Berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran.  

2. Memberikan 

kesempatan semua 

siswa untuk 

melaksanakan 

ibadah.  

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

                                                           
37 Ngainum Naim, (2011), hlm. 124.  
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3. Tujuan utama pendidikan karakter 

Ada dua tujuan pendidikan karakter yang akan dibahas dalam 

bagian ini. Tujuan pendidikan karakter menurut Deni Damayanti dan 

Kemendiknas.  

a. Menurut Deni Damayanti 

Adapun tujuan pendidikan karakter adalah:  

1) Mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang 

religius. 

2) Meningkatkan kemampuan untuk menghindari  sifat-sifat tercela 

yang dapat merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.  

3) Memupuk ketegaran dan kepekaan peserta didik terhadap situasi 

sekitar sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang 

menyimpang baik dalam individual maupun sosial.  

4) Menanamkan jiwa kepemipinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai penerus bangsa.38  

 

Berdasarkan penjabaran tujuan pendidikan karakter di atas, 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter diharapkan dapat menghindari 

sifat-sifat tercela yang merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan 

sehingga tidak terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang.  

b. Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter antara lain:  

1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa.  

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius.  

                                                           
38 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: 

Araska, 2014), hlm. 35 
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3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa.  

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan 

persahabatan serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan.39  

 

Peneliti menyimpulkan berdasarkan uraian di atas bahwa 

tujuan pendidikan karakter menurut Kemendiknas adalah 

mengembangkan dan menanamkan kebiasaan dan perilaku yang 

bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa.  

4. Desain pengembangan pendidikan karakter 

Ada tiga pilar pendidikan yakni di sekolah, keluarga, dan masyarakat. 

Pada bagian ini, peneliti akan mengupas pilar pendidikan di sekolah.  

a. Perencanaan  

Sekolah sebagai leading sector berupaya memanfaatkan dan 

memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk inisiasi, 

merencanakan, memperbaiki, menguatkan, dan menyempurnakan 

secara terus-menerus proses pendidikan karakter di sekolah. 

Pengembangan nilai/karakter dibagai menjadi empat pilar, yaitu 

kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk 

kegiatan kebudayaan sekolah (school culture), kegiatan kurikuler dan 

atau ekstrakurikuler, serta kegiatan keseharian di rumah dan 

masyarakat. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pengembanngan 

                                                           
39 Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah, 

(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 24-25 
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karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi 

dalam semua mata pelajaran (ambedded approach).40 

Pendidikan budaya dan karakter bangsa (PBKB) pada dasarnya 

merupakan pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan 

hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai 

yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. PBKB bertujuan 

sebagai berikut: 

1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa. 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius. 

3) Menambahkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan serta rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuasaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

                                                           
40 Muchlas Samami dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 112-113.  
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bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.  

Dalam implementasi di satuan pendidikan melalui jalur 

kurikuler dan pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di 

luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum 

sekolah/madrasah. Kegiatan budaya sekolah dan kegiatan 

ekstrakurikuler dalam ketentuan lain disebut kegiatan pengembangan 

diri. Pelaksanaan PBKB melalui pengembangan diri perlu 

mendapatkan perhatian karena dapat melahirkan budaya sekolah yang 

kondusif.41 

b. Pelaksanaan 

Di setiap pilar pendidikan ada dua jenis pengalaman belajar 

yang dibangun melalui intervensi dan habitulasi. Dalam intervensi 

dikembangkan suasana interaksi pembelajaran yang dirancang untuk 

mencapai tujuan pembentukan karakter dengan penerapan pengalaman 

belajar terstruktur (structured learning  experiences). Dalam habitulasi 

diciptakan situasi dan kondisi ersistence life situation) yang 

memungkinkan para siswa di mana saja membiasakan diri berprilaku 

sesuai nilai dan telah menjadi karakter dirinya, karena telah 

diinternalisasi dan dipersonifikasi melalui proses intervensi.  

c. Evaluasi  

                                                           
41 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di Sekolah: Membangun Karakter dan Kepribadian 

Anak, (Bandung: Yrama Widya, 2010), hlm. 145-146.  
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Pada tahap ini dilakukan evaluasi sebagai bagian untuk 

perbaikan  yang berkelanjutan yang memang secara sengaja dirancang 

dan dilaksanakan untuk membuktikan dan mendeteksi aktualisasi diri 

dan penerapan nilai karakter dalam diri peserta didik.42  

5. Peran guru, orang tua, masyarakat, dan Negara dalam pendidikan karakter  

Pendidikan karakter  memerlukan kerja sama dari berbagai pihak agar 

tujuan pendidikan karakter bisa terwujud. Untuk itu diperlukan peran dari 

semua sektor, diantaranya:   

a. Peran guru 

Karakter itu bisa dibangun dan dikembangkan, namun melalui proses 

yang tidak instan. Peran guru hadir diantaranya untuk: 

1) Membantu peserta didik dalam membangun dan mengembangkan 

karakter. 

Guru dianggap sebagai sosok paling vital dalam pembentukan 

karakter karena sebagian banyak peserta didik menghabiskan 

waktu di bangku sekolah dan kelas, di dalam dunia pendidikan. 

Setiap guru dalam dunia pendidikan dituntut harus memiliki 

karakter yang baik dan terpuji sebelum mereka menularkan 

karakter baik kepada peserta didiknya. Setiap guru di dunia 

pendidikan harus menempuh pendidikan karakter terlebih dahulu 

dibandingkan peserta didik yang dihadapi, karena bagaimanapun 

itu, guru yang tidak mempunyai karakter baik, mereka tidak akan 

                                                           
42 Muchlas Samami dan Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), hlm. 112.  
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bisa memberikan contoh dan teladan yang baik kepada peserta 

didiknya.43 

2) Idealnya seorang guru harus mampu memahami pribadi setiap 

peserta didiknya dalam dunia pendidikan. 

3) Memberikan senyuman dan sikap yang hangat ketika masuk 

ruangan, sehingga kesan pertama peserta didik merasa nyaman dan 

aman ketika berada di kelas.  

4) Guru memberikan semangat dan keceriaan dengan kalimat 

motivasi agar semangat peserta didik terjaga sebelum dimulainya 

pelajaran.  

5) Guru membuat pertanyaan dan melemparkan pertanyaan yang telah 

dibuat kepada  siswa untuk menjawab. Sebagai seorang guru harus 

bisa mengukur dan melakukan penilaian seberapa jauh kualitas 

yang dimiliki oleh peserta didik.44  

b. Peran orang tua 

Adapun peran orang tua dalam pendidikan karakter anak adalah:  

1) Orang tua menjadi teladan bagi anak dalam perkembangan 

jiwanya.  

Bagi keluarga (ayah dan ibu), pendidikan karakter merupakan 

kebutuhan pertama dan utama. Jika orang tua memberikan perilaku 

                                                           
43 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: Araska, 

2014), hlm. 28.  
44 Deni Damayanti, Panduan Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: 

Araska, 2014), hlm. 33-34. 
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negatif di mata anak, jangan berharap anak akan mempunyai 

perilaku positif.45  

2) Orang tua harus mempunyai prinsip kemerdekaan, persamaan, dan 

saling menerima (liberty, equality, dan reciprocity) kepada anak. 

Pembentukan kepribadian seorang anak ketika berada di rumah 

yang dilakukan orang tua harus berlandaskan pada tiga prinsip di 

atas melalui pertimbangan moral anak. Artinya, apapun dan 

bagaimapun yang dipikirkan dan dilakukan orang tua di rumah 

dalam komunikasi dan interaksinya harus dikembalikan pada 

prinsip nilai kemerdekaan, kesamaan, dan saling menerima. Orang 

tua merupakan salah satu kunci utama yang harus lebih dahulu 

memahami dan sanggup mengimplementasikan nilai-nilai dari 

ketiga prinsip di atas. Artinya, orang tua dalam suatu rumah tangga 

sebaiknya harus memiliki kepribadian yang baik dan mantap dalam 

nuansa moralitasnya.46 

c. Peran masyarakat 

Pendidikan karakter tidak lepas dari peran masyarakat, diantaranya:  

1) Memberi contoh yang baik 

Pendidikan menjadi perhatian serius masyarakat luas, ketika 

moralitas dipinggirkan dalam sistem berperilaku dan bersikap di 

tengah masyarakat. Akibatnya di satu sisi, pendidikan yang telah 

                                                           
45 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di Sekolah: Membangun Karakter dan Kepribadian 

Anak, (Bandung: Yrama Widya, 2010), hlm. 64.  
46 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan 

Sosial sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 78.  
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dijalankan menjadikan manusia kian terdidik intelektualnya. 

Namun di sisi lain, pendidikan yang diusung semakin menjadikan 

manusia kehilangan kemanusiaannya. Maraknya aksi kekerasan, 

korupsi, pembalakan liar, dan sederet gambaran dekadensi 

moralitas menghadapkan kepada kerinduan untuk mendesain ulang 

sistem pendidikan yang berbasis kepada keluhuran akhlak, tata 

etika, dan moralitas.  

2) Menjaga stabilitas antara pendidikan dan pemenuhan kebutuhan 

Antara kehidupan dan pendidikan bagaikan sebuah skema listrik 

paralel, keduanya saling terkait satu sama lain. Implikasinya jika 

masyarakat menghendaki tersedianya kehidupan yang sejahtera, isi 

dan proses pendidikan harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan 

tersebut.  

3) Menyiapkan sumber daya manusia yang siap pakai 

Kompleksitas permasalahan mulai dari kenakalan remaja, kasus 

narkoba, hingga efek negatif dari globalisasi yang terkandung 

sampai menghilangkan identitas bangsa karena gaya hidup yang 

kebarat-baratan dan hedonis, menjadi tantangan yang harus 

diterima, dilawan, dan diselesaikan oleh orang tua, guru, dan 

masyarakat. Azra menjelaskan bahwa globalisasi yang bersumber 

dari barat tersebut tampil dengan watak ekonomi-politik dan sains-

teknologi. Hegemoni dalam bidang-bidang ini bukan hanya 

menghasilkan globalisasi ekonomi dan sains-teknologi, melainkan 
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juga dalam bidang-bidang lain seperti intelektual, sosial, nilai-nilai, 

gaya hidup, dan seterusnya.  

4) Meyiapkan sumber daya manusia yang mampu menerima arus 

perubahan 

Peran pendidikan diperluas dan diberi peran lebih dalam 

menghadapi era globalisasi industrialisasi, peran pendidikan tidak 

terfokus pada penyiapan sumber daya manusia yang siap pakai 

mengingat kecenderungan yang terjadi dalam dunia kerja sangat 

cepat berubah dalam era ini. Sebaliknya, pendidikan harus 

menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menerima serta 

menyesuaikan dan mengembangkan arus perubahan yang terjadi 

dalam lingkungan.  

5) Membantu mengatasi krisis spiritual  

Schumacher menilai bahwa masyarakat global sedang mengalami 

krisis spiritual. Spiritual berasal dari kata spirit yang bermakna 

napas. Menurut Tony Buzan, dalam dunia modern, kata itu 

merujuk pada energi hidup dan sesuatu dalam diri kita yang bukan 

fisik, termasuk emosi dan karakter. Hal ini juga menyangkut 

kualitas-kualitas vital seperti energi, semangat, dan keberanian. 

Bagi Schumacher, tidak terlalu signifikan untuk melihat berbagai 

masalah hanya dengan penalaran dan rasio. Sebab hal itu hanya 

akan menyelesaikan persoalan masyarakat global yang terlihat 

kasat mata. Namun dari sisi batin, masyarakat global mengalami 
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krisis spiritualitas yang kian kuat. Endapan itu terakumulasi 

bertahun-tahun tanpa ada usaha keras untuk menyikapi bahkan 

menanggulanginya. Dengan demikian, usaha menyelesaikan krisis 

masyarakat global, disamping dilakukan dengan pola pemikiran 

serta penanganan yang rasional dan akurat juga diimbangi dengan 

penyembuhan dengan hati. Hal inilah yang akan membuat tatanan 

masyarakat global menuju keberadaban.47  

6) Membantu mengatasi krisis moral  

Norma-norma moral adalah tolok ukur yang dipakai masyarakat 

untuk mengukur kebaikan seseorang. Menurut Magnis Suseno, 

sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Ia mengartikan 

moralitas sebagai sikap hati orang yang terungkap dalam tindakan 

lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang 

baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan 

bukan karena mencari keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan 

perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Hanya moralitaslah 

yang bernilai secara moral.48 

d. Peran negara  

Negara memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan maupun 

tidaknya pendidikan seluruh warga negara terutama peserta didik di 

sekolah. Menteri pendidikan nasional memiliki kewajiban memastikan 

                                                           
47 Asamaun Sahlan dan Angga Teguh Prastyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 13-20.  
48 Asri Budiningsih, Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Jiwa dan Budaya, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 24-25.  
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setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Turun tangan 

negara sebagai institusi yang bertanggung jawab atas pendidikan 

rakyatnya sangat menentukan keselamatan masa depan generasi muda 

di tanah air.49  

Agar pendidikan budi pekerti di masa yang akan datang tepat 

sasaran, maka strategi yang dipakai dalam pembelajaran pendidikan 

budi pekerti harus meliputi tiga hal berikut:  

1) Prinsip keteladanan dari semua pihak harus digunakan demi 

terwujudnya pembelajaran pendidikan budi pekerti, baik orang 

tua, guru, masyarakat, maupun pemimpinnya.  

2) Menggunakan prinsip kontinuitas/rutinitas (pembiasaan dalam 

segala aspek kehidupan). 

3) Menggunakan prinsip kesadaran untuk bertindak sesuai dengan 

nilai-nilai budi pekerti yang diajarkan.  

Dalam menyampaikan metode pendidikan karakter dilakukan 

secara menyeluruh atau komprehensif, baik di lingkungan formal, 

informal, maupun non formal. Tri pusat pendidikan dalam hal ini 

yakni guru, orang tua, masyarakat atau lingkungan, pers, dan media 

massa memegang peranan yang sangat vital dalam pendidikan 

karakter bangsa. Tri pusat pendidikan juga dibutuhkan adanya visi 

dan misi yang sama dalam pemberian karakter. Salah satu hal yang 

juga sangat penting yaitu perilaku dan sikap kejujuran dari semua 

                                                           
49 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter di Sekolah: Membangun Karakter dan Kepribadian 

Anak, (Bandung: Yrama Widya, 2010), hlm. 65.  
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pihak yang terlibat untuk menjalankan karakter dan budi pekerti 

tersebut yang dituangkan dalam tindakan dan kehidupan sehari-hari.50 

Masalah yang dihadapi generasi mudah saat ini hanya bisa 

diselesaikan tergantung bagaimana orangtua, guru, dan masyarakat 

menyikapinya, karena mereka yang memegang kunci dalam 

menyelesaikannya. Selain itu, kunci dalam menyelesaikan masalah 

generasi muda juga bergantung pada muatan pendidikan dan nilai-

nilai agama yang diajarkan dan diberikan kepada peserta didik. 

Terlebih lagi salah satu nilai ajaran dalam Islam disebutkan bahwa 

pendidikan yang diajarkan dan ditanamkan pada peserta didik sangat 

dipengaruhi oleh muatan dan isi dari pengetahuan dan nilai yang 

diberikan oleh orang tua, guru, dan masyarakat sebagai tri pusat 

pendidikan. 

 

B. Peserta Didik dan Pengintegrasian dalam Nilai Karakter  

1. Definisi peserta didik  

a. Secara bahasa 

Secara etimologi peserta didik dalam bahasa Arab disebut 

dengan tilmidz bentuk jamaknya adalah talamidz, yang artinya adalah 

murid, maksudnya adalah orang-orang sedang mengingini pendidikan. 

Dalam bahasa Arab dikenal juga dengan istilah thalib bentuk jamaknya 

                                                           
50 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas 

Platform Pendidikan Budi Pekerti secara Kontekstual dan Futuristik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2011), hlm. 181-182.  
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thullab yang artinya orang yang mencari, maksudnya adalah orang-

orang yang mencari ilmu.51  

Dari pengertian di atas, maka peserta didik adalah orang yang 

mencari ilmu dan menginginkan pendidikan.  

b. Secara istilah 

Terdapat banyak definisi peserta didik diantaranya:  

1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia, peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu.52  

2) Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang 

sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan baik fisik 

maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu 

yang tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan 

bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik 

optimal kemampuan fitrahnya.53  

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta 

didik adalah seseorang yang memiliki potensi dasar yang perlu 

dikembangkan melalui pendidikan baik secara fisik maupun psikis, 

baik pendidikan itu dilakukan di lingkungan sekolah, keluarga, 

maupun di lingkungan masyarakat di mana anak tersebut berada. 

                                                           
51 Syarif Al-Qusyairi, Kamus Akar Arab, (Surabaya: Giri Utama), hlm. 68.  
52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Bab 1 Pasal 1 No. 4.  
53 Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm. 39.  
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Dalam perspektif modern, peserta didik berstatus sebagai subjek didik 

oleh karenanya, peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom 

yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri 

khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri secara terus menerus 

guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang 

hidupnya. 

2. Ciri khas peserta didik  

Ciri khas seorang peserta didik yang perlu dipahami oleh seorang 

pendidik adalah: 

1) Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga 

merupakan insan yang unik. 

2) Individu yang sedang berkembang. 

Artinya peserta didi tengah mengalami perubahan-perubahan dalam 

dirinya secara wajar, baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri 

maupun diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya.  

3) Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan 

manusiawi. 

Sebagai individu yang berkembang maka proses pemberian 

bantuan dan bimbingan perlu mengacu pada tingkat 

perkembangannya.  

4) Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.  

Dalam perkembangannya peserta didik memiliki kemampuan untuk 

berkemang ke arah kedewasaan. Di samping itu, dalam diri peserta 

didik terdapat kecenderungan untuk melepaskan diri dari 

ketergantungan pada pihak lain. Karena itu, setiap setahap demi 

setahap orang tua atau pendidik perlu memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk mandiri dan bertanggung jawab sesuai 

dengan kepribadiannya sendiri.54   

 

Beberapa ciri khas peserta didik tersebut harus diketahui dan 

dipahami mendalam oleh seorang pendidik sehingga dengan begitu ia 

                                                           
54 Umar Tirtarahardja dan Lasula, Pengantar Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 

cet ke 1, hlm. 52-53 
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dapat mengatur kondisi dan strategi yang relevan dengann kebutuhan 

peserta didik.  

3. Pengintegrasian Nilai Pendidikan Karakter  

Berdasarkan bahan pelatihan tentang pengembangan budaya dan karakter 

bangsa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pengembangan nilai-nilai karakter dapat dilakukan 

dengan program pengembangan diri, penginterasian dalam amata 

pelajaran, dan budaya sekolah yang akan dijelaskan sebagai berikut:  

a. Pengintegrasian dalam program pengembangan diri  

Perencanaan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dapat 

dilakukan melalui integrasi dalam program pengembangan diri. Program 

pengembangan diri dapat diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari di 

sekolah, diantaranya melalui kegiatan-kegiatan berikut:  

1) Kegiatan rutin  

Kegiatan rutin menurut Kementerian pendidikan nasional disebutkan 

bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik secara terus 

menerus dan konsisten yang dijalankan dari waktu ke waktu. Salah 

satu contoh kegiatan rutin antara lain kegiatan sholat jumat di masjid 

yang dilaksanakan oleh seluruh civitas akademik, berbaris dengan 

rapi dan tertib sebelum masuk kelas, melakukan senam pagi bersama, 

memanjatkan doa yang dilakukan sebelum dan sesudah pelajaran, dan 

melaksanakan jadwal piket kelas yang telah dibuat dan disepakati 

bersama. Kegiatan rutin di sekolah memiliki banyak manfaat yang 
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dapat dirasakan oleh peserta didik maupun guru. Salah satu manfaat 

yang bisa diperoleh dari adanya kegiatan rutin yaitu membentuk suatu 

kebiasaan baik kepada peserta didik sehingga secara tidak sadar 

mereka sudah tertanam dalam diri.  

2) Kegiatan spontan  

Agus Wibowo menyebutkan bahwa kegiatan spontan adalah kegiatan 

yang dilakukan pada itu juga.55 Kegiatan spontan ini biasanya 

dilakukan seorang guru apabila melihat dan mengetahui peserta didik 

melakukan perilaku yang dianggap kurang baik misalnya seperti 

seorang guru yang memergoki siswa yang membuang sampah 

sembarangan, guru yang melihat siswanya melakukan kegiatan 

mencoret-coret dinding di lingkungan sekolah, dan sebagainya. 

Seorang guru untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam 

kegiatan spontan ini dengan spontan atau langsung memberikan 

pengarahan dan pemahaman kepada peserta didik bahwa hal yang 

dilakukan tersebut adalah perbuatan kurang baik. Selain menegur dan 

memberikan pengarahan secara spontan, guru wajib memberikan 

contoh dan menjadi teladan yang sepatutnya. Kegiatan spontan dalam 

upaya mengintegrasikan pendidikan karakter tidak hanya dilakukan 

ketika bersangkutan dengan perilaku siswa yang negatif, namun juga 

pada kegiatan-kegiatan siswa di sekolah yang positif. Kegiatan 

spontan yang dilakukan oleh guru mengenai perbuatan dan perihal 

                                                           
55 Agus Wibowo, (2012), hlm. 87.  
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yang positif manfaatnya dapat dirasakan peserta didik untuk 

memberikan penguatan dan pemantapan kepada peserta didik bahwa 

sikap atau perilaku yang dilakukan tersebut sudah baik dan perlu 

dipertahankan.56 

3) Keteladanan 

Keteladanan adalah memberikan contoh yang baik, dalam hal ini 

pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam keteladanan di 

lingkungan sekolah dilakukan oleh seluruh warga sekolah yang dapat 

dijadikan figur oleh peserta didik. Keteladanan merupakan perilaku 

dan sikap pendidik dan tenaga kependidikan yang lain dalam upaya 

untuk memberikan contoh tindakan dan perilaku yang baik sehingga 

dari tindakan tersebut diharapkan menjadi panutan dan dapat ditiru 

oleh peserta didik dalam bertindak.57 Guru adalah salah satu sosok 

yang sangat memberikan pengaruh kepada siswa karena guru sebagai 

pendidik setiap harinya melakukan interaksi dan pembelajaran. 

Menurut  Furqon Hidayatullah, ia menjabarkan bahwa pendidik yang 

memiliki karakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan dalam 

melakukan proses mengajar dalam arti sempit yakni mentransfer 

pengetahuan atau ilmu kepada peserta didik, namun guru juga 

memiliki kemampuan mendidik dalam arti luas, yaitu mentransfer 

nilai-nilai kebaikan dan keluhuran kepada peserta didik.58 Guru 

sepatutnya harus memberikan keteladanan dan panutan yang baik bagi 

                                                           
56 Nurul Zuriah, hlm. 87.  
57 Novan Ardi Wiyani, (2013), hlm. 105.  
58 Furqon Hidayatullah, (2010), hlm. 16.  
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siswa seperti misalnya bertutur kata yang santun dan sopan, bersikap 

ramah terhadap sesama, berlaku dan berbuat jujur, disiplin dan tepat 

waktu, dan sebagainya. 

4) Pengkondisian 

Agus Wibowo mengungkapkan bahwa sekolah harus mendukung 

keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa, maka sekolah 

harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu dan 

mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter budaya yang 

diinginkan.59 Sekolah harus memberikan dukungan demi 

terlaksananya pendidikan budaya dan karakter bangsa. Oleh karena 

itu pengkondisian yang dimaksud yaitu membuat dan menciptakan 

suasana sekolah yang dikondisikan sedemikian rupa untuk 

mendukung terwujudnya internalisasi nilai karakter ke dalam diri 

peserta didik. Kondisi dan suasana sekolah yang mendukung 

pengintegrasian pendidikan karakter menjadikan proses penanaman 

nilai pendidikan karakter di sekolah lebih mudah dilaksanakan. 

Sarana dan prasarana fisik yang bisa disediakan dan difasilitasi 

sekolah antara lain seperti pemasangan slogan-slogan di setiap ruang 

kelas dan penjuru sekolah, penyediaan tempat sampah yang memadai 

agar siswa mudah dalam membuang sampah, aturan tata tertib yang 

dibuat sekolah yang ditempelkan di tempat yang strategis agar mudah 

dibaca dan dijumpai oleh siswa.   

                                                           
59 Agus Wibowo, (2012), hlm. 20.  
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b. Pengintegrasian dalam mata pelajaran  

Pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa 

diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dan dicantumkan dalam silabus 

dan RPP. Pengembangan nilai-nilai tersebut dalam silabus ditempuh 

melalui cara-cara berikut ini: 

1) Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Standar 

Isi untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

sudah tercakup di dalamnya.  

2) Menggunakan bantuan tabel yang memperlihatkan keterkaitan 

Standar Kompetensi dengan nilai dan indikator untuk menentukan 

nilai apa yang dikembangkan. 

3) Mencantumkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam tabel 

ke dalam silabus.  

4) Mencantumkan nilai-nilai yang sudah ada dalam silabus ke dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

5) Mengembangkan proses pembelajaran yang melibatkan siswa aktif 

untuk memungkinkan siswa memiliki kesempatan 

menginternalisasikan nilai dan menunjukkannya dalam perilaku 

yang sesuai.  

6) Memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menginternalisasikan nilai maupun menunjukkannya dalam perilaku.  

Selanjutnya menurut pendapat Marzuki mengungkapkan bahwa 

pengintegrasian nilai pendidikan ke dalam kegiatan  pembelajaran dapat 
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dilakukan dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup.60 Setelah 

itu guru dapat menginternalisasikan nilai-nilai karakter yang ditargetkan 

dalam proses pembelajaran. 

c. Pengintegrasian dalam budaya sekolah 

Pelaksanaan nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa yang 

diintegrasikan dalam budaya sekolah menurut kementerian pendidikan 

nasional mencakup semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi dan seluruh civitas akademika 

ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa dan ketika 

menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah.61 Budaya sekolah 

merupakan suasana dan kondisi kehidupan di sekolah dimana sebagi 

tempat siswa untuk melakukan interaksi dengan sesamanya, guru, 

pegawai, atau staff karyawan. Pengintegrasian dalam budaya sekolah 

dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan berikut ini:  

1) Kelas  

Ruang kelas merupakan salah satu tempat di mana proses belajar 

mengajar berlangsung. Interaksi guru dan siswa sering berlangsung di 

ruang kelas. Pelaksanaan pendidikan nilai karakter yang diintegrasikan 

melalui budaya sekolah di kelas melalui proses belajar mengajar setiap 

hari. Proses pembelajaran dirancang dan didesain sedemikian rupa 

dalam setiap kegiatan belajar yang berlangsung guna mengembangkan 

kemampuan siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 
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dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan.62 Guru memerlukan upaya 

pengkondisian budaya nilai karkter di kelas sehingga siswa memiliki 

kesempatan untuk memunculkan dan menunjukkan sikap dan perilaku 

yang nilai-nilai karakter.    

2) Sekolah 

Agus Wibowo mengungkapkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai karakter 

melalui pengintegrasian budaya sekolah meliputi kegiatan sekolah 

yang diikuti seluruh siswa, guru, kepala sekolah, dan tenaga 

administrasi di sekolah itu, direncanakan sejak awal tahun pelajaran, 

dimasukkan ke kalender akademik dan yang dilakukan sehari-hari 

sebagai bagian dari budaya sekolah.63 Contoh kegiatan yang dapat 

dimasukkan ke dalam program pengkondisian budaya sekolah adalah 

pengadaan kegiatan sholat berjamaah setiap hari, membiasakan 

sedekah dan infaq, atau merayakan perayaan hari keagamaan dan 

nasional. 

3) Luar sekolah  

Mengintegrasikan nilai karakter peserta didik penting dilakukan di 

dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Pelaksanaan nilai-

nilai pendidikan karakter melalui pengintegrasian budaya sekolah di 

luar sekolah meliputi seluruh kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan 

lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian siswa. Kegiatan ini harus 

direncanakan dan dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan 
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dimasukkan ke dalam kalender akademik untuk memudahkan 

penjadwalan kegiatan tersusun rapi, misalnya memperbaiki atau 

membersihkan tempat-tempat umum yang ada di lingkungan terdekat 

sekitar sekolah.64  

 

                                                           
64 Kemendiknas, (2010), hlm. 21.  


