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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pembelajaran  

1. Pengertian Pembelajaran 

Secara sederhana makna pembelajaran merupakan upaya 

membelajarkan seseorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya 

dan berbagai metode, strategi dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan. Pembelajaran juga dapat dipandang sebabagai 

kegiatan guru secara terprogram efektif dan efisien dalam desaign 

intruksional agar membuat siswa belajar    

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefiniskan kata pembelajaran 

berasal dari kata “ajar” yang mempunyai makna petunjuk yang diberikan 

kepada orang supaya diketahui atau pun dituruti.15 Sedangkan makna dari 

kata pembelajaran adalah proses atau cara untuk menjadikan orang atau 

makhluk hidup belajar.  

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.16 

Adapun yang dikemukakan oleh para ahli tentang pembelajaran 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
15

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
(Jakarta;Balai Pustaka, 2007) edisi ketiga. 

16 Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 thn 2003, Bab 1 Ketentuan 
umum No. 20.   
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a. Menurut Kimble dan Garmezy pembelajaran merupakan suatu 

perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik 

yang diulang-ulang. Oleh karena itu pembelajaran memiliki makna 

bahwa subjek dari belajar harus dibelajarakan bukan diajarkan. Subjek 

yang diajarkan ini ialah siswa atau pun pembelajar yang menjadi pusat 

kegiatan belajar.17 

b. Rombepajung juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu 

pelajaran atau suatu keterampilan yang diperoleh melalui pelajaran, 

pengalaman, atau pengajaran. Oleh sebab itu, pembelajaran 

membutuhkan sebuah proses yang disadari cenderung bersifat 

permanen dan mengubah perilaku siswa. Untuk itu proses tersebut 

menjadi pengingat informasi yang kemudian di simpan dalam memori 

dan organisasi kognitif. Selanjutnya keterampilan tersebut diwujudkan 

melalui keaktifan siswa dalam merespon dan bereaksi terhadap 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri siswa ataupun 

lingkungannya.18 

Pembelajaran ini merupakan suatu proses yang diajarkan secara 

berulang ulang, terprogram secara efektif, dengan adanya interaktsi 

antara peserta didik dan guru.  

 

 

                                                           
17 Muhammad Tobroni danArif Mustofa, Belajar dan Pembelajaran teori dan praktek 

(Jogjakarta, AR-Ruzz Media,2013) cet.II hal; 18 
18 Rombepajung, Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Asing (Jakarta, Depdikbud 

Dirjend Dikti Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan,1988) hal; 25 
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2. Landasan Teori Pembelajaran 

Pembelajaran ini merupakan upaya disengaja dan bertujuan, fokus 

kepada kepentingan, karakteristik dan kondisi orang lain agar peserta 

didik dapat belajar dengan efektif dan efisien. Istilah ini merupakan 

paradigma baru yang menekankan kepada keragaman siswa. Oleh karena 

itu, pengajaran diartikan sebagai penyampaian informasi kepada pihak 

lain.19 

Latar belakang teoritis dari pembelajaran ini terfokus kepada teori 

behavioristik dan teori konvergensi atau teori pada pembentukan anak 

didik, dimana kepribadian siswa dibentuk dari materi ajar yang diberikan 

oleh guru, potensi dasar dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Potensi 

dasar ini dapat menjadi penentu tingkah laku. Oleh karena itu, potensi 

dasar harus selalu diarahkan agar tujuan pendidikan dapat tercapai 

dengan baik. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan potensi dasar tersebut adalah melalui suatu kebiasaan. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran, dapat dikatakan 

pembiasaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam proses 

pembentukan karakter pada siswa dengan sifat-sifat terpuji, Sehingga 

terbentuklah pada diri siswa tersebut.  

 

 

 

                                                           
19 Fatchul Mu’in, Op.cit hlm. 163 
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B. Mahfudzot 

1. Pembelajaran Mahfudzot 

Mahfudzot merupakan istilah kata dari bahasa arab (Hafidzoh-

yahfadzu) yang artinya dalam bahasa Indonesia yakni menghafal, 

maksudnya mahfudzot termasuk pelajaran yang di dalamnya terdapat 

kalimat-kalimat thoyibah atau kata-kata mutiara yang dihafalkan. 

Pelajaran mahfudzot termasuk komponen dalam lingkup pelajaran bahasa 

arab.20 

Materi mahfudzot memiliki beberapa keuntungan dalam isi materi dan 

pendidikan, antara lain: 

a. Untuk menguatkan ingatan baik bagi guru ataupun siswa) 

b. Mengenalkan kepada siswa tentang sastra kuno  

c. Mengajarkan kepada siswa tentang menyusun karangan  

d. Mendidik akhlaq dan kecakapan siswa  

Sesungguhnya bait mahfudzot yang diberikan kepada siswa harus 

terdiri dari bait yang telah terpilih dalam tata bahasanya maupun judulnya, 

dan dari kebijakan seorang guru harus mampu memilih judul yang 

menimbulkan karakter dengan nilai-nilai luhur, perumpamaan-

perumpamaan yang benar dan nyata, kalimat bijak yang berpengaruh 

dalam mendidik karakter siswa di masa mendatang.  

Pada pelajaran mahfudzot seorang guru harus mempunyai sifat baik, 

karena seorag merupakan contoh, atau suri tauladan yang baik karena 
                                                           

20
Sutrisno, Ahmad, Ushul al-Tarbiyah wa al-Talim, ( Ponorogo; Darussalam Press, 2009), 

hal.25.  
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pada hakikatnya seorang guru adalah model atau idola bagi para 

siswanya, begitu pula pada guru pada pelajaran mahfudzot harus 

mempunyai kriteria khusus mengajar pada setiap materi yang diajarkan.  

Pelajaran mahfudzot bukan hanya mengajarkan untuk dapat 

menghafalkan bait-perbait dari setiap materi akan tetapi juga membangun 

kepada siswa untuk dapat mengaplikasikan dalam kehidupan di masa 

depan.  

2. Metode Pembelajaran Mahfudzot 

Metode Secara harfia yang berarti “cara”. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), metode berarti cara yang terprosedur 

digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai 

dengan yang dikehendaki.21 Oleh sebab itu seorang guru harus 

mempunyai kearifan dan kreatifitas dalam menyampaikan materi ajar. 

sebelum mengajar, guru merancang terlebih dahulu secara prosedural 

metode pembelajaran yang akan diajarkan, agar siswa dapat memahami 

secara jelas materi tersebut. 

Metode secara etimologi berasal dari dua suku perkataan yaitu meta 

dan hodos. Meta artinya melalui dan hodos artinya cara. Apabila dalam 

bahasa arab metode ialah thoriqoh yang berarti langkah-langkah strategis 

yang digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Maka metode 

merupakan langka yang diwujudkan dalam proses pendidikan untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

                                                           
21 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI ), edisi keempat, hal 910 
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Menurut Muhammad Athiyah Al Abrasy mengartikan bahwa metode 

adalah jalan yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan pengertian 

kepada siswa tentang segala macam materi dalam berbagai proses 

pendidikan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

metode ini ialah seperangkat cara atau jalan dan teknik yang harus 

dimiliki dan digunakan oleh guru dalam upaya menyampaikan dan 

memberikan pendidikan dan pengajaran kepada siswa agar dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kegiatan pembelajaran.22 

Setiap guru harus memilih metode yang paling tepat untuk digunakan 

dalam mengajar, sebab dalam menyampaikan materi ajar agar melihat 

terlebih dahulu situasi dan tujuan dalam pembelajaran tersebut, sehingga 

metode yang digunakan lebih dari satu metode pembelajaran. Oleh sebab 

itu, seorang guru harus bisa menguasai metode yang akan digunakan 

dalam pembelajaran.  

Metode mengajar yang guru gunakan di dalam kelas pada pelajaran 

mahfudzot bukan hanya satu rumusan, akan tetapi guru merumuskan lebih 

dari satu tujuan. Metode belajar ada beberapa macam jenisnya dan setiap 

metode belajar ada kelemehan atau kelebihannya masing-masing. Maka 

dalam praktek mengajar diperlukan beberapa metode mengajar yang 

sesuai dan dapat mencapai tujuan pembelajaran, adapun metode yang 

digunakan dalam pembelajaran mahfudzot adalah sebagai berikut : 

 

                                                           
22 Mudasir, Manajemen Kelas, (Pekanbaru, Zanapa Publising,2011) hal. 169   
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a) Metode Ceramah 

Peran guru dalam metode ini ialah menerangkan secara lisan 

kepada peserta didik materi yang akan diajarkan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Pada metode ini seorang guru agar mempunyai 

keterampilan berbicara dan pemahaman pada materi yang  akan 

diajarkan, sehingga peserta didik dapat memahami secara jelas, akurat, 

dan tidak membingungkan materi yang telah diajarkan pada pelajaran 

mahfudzot. 

Metode Ceramah menurut Nur Hamiyah dan Mohammad Jauhar 

dijelaskan bahwa dengan menggunakan metode ceramah seorang guru 

dapat mencapai beberapa tujuan dan dengan metode ceramah pula, 

guru dapat mendorong timbulnya inspirasi dan motivasi bagi 

pendengarnya, sehingga penyampaian secara lisan memiliki kelebihan 

tersendiri dikarenakan dapat memberi informasi dan beberapa tujuan 

dalam satu kali kegiatan pembelajaran.23 

Maka Metode Ceramah ini cukup akurat untuk digunakan dalam 

pembelajaran mahfudzot, sebab pada pelajaran mahfudzot peserta 

didik harus memahami makna dari kalimat-kalimat yang diucapkan 

oleh para ulama yang berbahasa arab. Sehingga seorang guru 

menjelaskan maksud dari kalimat tersebut dengan memberikan contoh 

terhadap kehidupan sehari-hari.   

 

                                                           
23Nur Hamiyah dan mohammad Jauhar, Strategi Belajar Mengajar di Kelas, (Jakarta: 

Prestasi Pustaka, 2014), hal. 50 
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b) Metode Tanya Jawab 

Sebagaimana metode-metode lainnya dalam proses 

pembelajaran, metode Tanya jawab sering dilaksanakan oleh seorang 

guru untuk mengetahui seberapa paham siswa memahami pelajaran 

yang telah dijelaskan. Metode tanya jawab merupakan cara mengajar 

seorang guru mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa tentang 

materi pelajaran yang telah diajarkan sambil memperhatikan proses 

berfikir diantara siswa.24 

Dalam proses belajar mengajar, seorang guru tidaklah lepas 

untuk memberikan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan yang 

telah diajukan. Sehingga guru mengetahui seberapa faham siswa 

memahami, atau pun menyimpan data kognitifnya, sehingga dapat 

menjelaskan secara detail pelajaran yang telah diajarkannya. Metode 

tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan 

khususnya pada pelajaran mahfudzot, sebab adanya komunikasi 

langsung yang bersifat two way traffic pada saat yang sama terjadi 

dialoq antara guru dan siswa, atau pun sebaliknya.25 

Pada metode ini sangat efektif untuk diimplementasikan dengan 

baik melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan 

yang diberikan kepada siswa tersebut dapat mendorong siswa untuk 

aktif, dan dapat mengetahui potensi yang ada pada peserta didik 

tersebut. Dari penjelasan diatas, bahwa thoriqoh atau cara dalam 

                                                           
24 Ramayulis,Op.cit, hal. 169  
25 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, Sinar Baru ( Bandung, Sinar 

Biru Al-Gensindo, 2010) hal.78 
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menyampaikan pembelajaran atau transfer of knowledge melalui 

metode ceramah dan Tanya jawab memberikan kemudahan dalam 

menjelaskan materi pada pelajaran mahfudzot.  

c) Metode Pembiasaan  

Pembiasaan merupakan suatu perbuatan atau keterampilan 

tertentu yang dilatih dengan terus menerus dan konsisten untuk waktu 

yang cukup lama, sehingga perbuatan atau keterampilan itu benar-

benar dilaksanakan dan akhirnya sulit untuk ditinggalkan. Oleh karena 

itu, dalam proses pendidikan pembiasaan merupakan cara yang sangat 

efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral kedalam jiwa siswa yang 

kemudian akan termanifestasikan ke dalam kehidupan kesehariannya. 

Metode pembiasaan juga merupakan metode pengajaran yang 

banyak digunakan oleh guru baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

metode pembiasaan ini sangat praktis dalam meningkatkan karakter 

peseta didik dengan mengimplementasikan perilaku atau pun sikap 

yang baik pada kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Hakikat 

pembiasaan ini adalah pengulangan yang artinya dalam mengajarkan 

materi yang diajarkan pada siswa bukan hanya bersifat teoritik akan 

tetapi dengan mengamalkan pula pada kehidupan sehari-hari. 

Pembiasaan akan membangun internalisasi nilai dengan cepat, 

karena internalisasi ialah upaya mendalami nilai agar tertanam dalam 

diri siswa.26 

                                                           
26E. Mulyasa, Managemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal 166. 
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Abdul Majid menggunakan proses pembiasaan dalam belajar, 

bersikap dan berbuat yakni dengan istilah Kontimunitas. Proses 

pembiasaan yang pada akhirnya melahirkan suatu kebiasaan dalam 

rangka memantapkan materi-materi yang diajarkan.27 

Jadi, pendidikan karakter yang notabennya membentuk 

perilaku serta aktualisasi diri, sangat tepat jika menggunakan metode 

pembiasaan. karena dalam penggunaan metode pembiasaan dapat 

mempermudah guru mengajarkan kepada siswa bagaimana cara 

berperilaku serta beraktualisasi sesuai target yang diharapkan 

sekaligus pembiasaan menimbulkan kesetaraan antara ilmu dengan 

amal, pengetahuan dengan prakter dilapangan. 

Pembentukan karakter melalui metode pembiasaan dirasa 

sangat efektif dan efisien dalam menanamkan nilai-nilai positif kepada 

diri peserta didik baik pada aspek pengetahuan (kognitif) serta aspek 

penghayatan (afektif) maupun perilaku (Psikomotorik) yang dilakukan 

secara nyata oleh siswa. Selain itu pendekatan pembiasaan juga dinilai 

sangat efektif dalam mengubah kebiasaan negatif siswa menjadi 

kebiasaan yang positif. 

Faktor-faktor keberhasilan dalam metode pembiasaan yaitu 

melalui strategi dalam membentuk karakter, yakni menghapus 

perilaku kebiasaan yang lama pada siswa yang kemudian membentuk 

kebiasaan-kebiasaan baru kepada siswa pada kesehariaannya melalui 

                                                           
27 Abdul Majid dan Diana Andayani,Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 

Remaja Rosydakarya, 2011), hal. 73. 
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pembelajaran mahfudzot. Maka akan dirasa efektif dan efisien 

pembiasaan disini apabila memperhatikan hal-hal berikut :  

a) Diperintahkan secara langsung Proses pembelajaran yang 

dilakukan melalui pengalaman secara nyata atau fakta merupakan 

salah satu cara yang efektif dalam pembelajaran, sebab disini 

peserta didik secara langsung mengetahui, merasakan, dan  

memperagakan dalam kehidupan sehari-hari 

b) Memberikan seri tauladan yang baik seorang guru selain berperan 

sebagai pengajar juga berperan sebagai panutan yakni memberi 

seri tauladan yang baik, dimana siswa cenderung meniru perilaku 

guru pada kesehariannya. 

c) Pengalaman dalam bahasa inggris yakni experience, dimana 

seorang guru memberikan pengalaman kepada peserta didik 

melalui apa yang mereka lihat, mereka rasakan, dan mereka 

lakukan dengan secara langsung  sehingga seorang peserta didik 

bukan hanya memahami kontekstual dalam pelajaran akan tetapi 

juga membiasakan perilaku-perilaku baik. 

d) Dalam membentuk karakter maka  menggunakan metode 

pembiasaan hendaklah bersikap konsisten dan tegas terutama bagi 

para siswa yang melanggar sebuah proses pembiasaan yang 

sedang dibiasakan.28 

                                                           
28 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 121 
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Membiasakan sesuatu yang dibiasakan dalam kebaikan atau 

perilaku positif tidaklah mudah dan menyita waktu yang sangatlah 

lama. Maka dengan demikian seorang siswa agar mempraktekan 

perilaku yang positif. 

 

C. Pendidikan Karakter 

1. Hakekat karakter  

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa latin character 

yangantara berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti 

kepribadian dan akhlaq. 

Secara terminology karakter diartikan sebagai sifat manusia pada 

umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter 

merupakan sifat kejiwaan, akhlaq, atau budi pekerti yang menjadi khas pada 

seseorang atau pun sekelompok orang.29 

Pendidikan karakter dapat diartikan sama dengan pendidikan akhlaq dan 

budi pekerti sehingga karakter bangsa sama dengan akhlaq dan bukti. Maka 

siswa yang tidak berkarakter adalah siswa yang berakhlak dan berbudi 

pekerti. Akan tetapi sebaliknya siswa yang tidak berkarakter maka tidak 

memiliki standar norma dan perilaku yang baik. 

Penanaman kepribadian yang kurang baik di usia dini ini akan 

membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Maka 

pembimbingan secara ekstra dalam membangun kedisplinan dibutuhkan 

                                                           
29Agus Zainul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah 

(Jogyakarta, Ar-Ruzz Media,2012)hlm.20 
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motivasi dari faktor internal diri seseorang tersebut. Thomas Lickona 

seorang Profesor Pendidikan dari Cortland University mengungkapkan 

bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman yang yang harus di waspadai karena 

jika tanda-tanda ini sudah ada berarti akan adanya kehancuran dalam suatu 

bangsa diantaranya.30: 

a. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja 

b. Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk  

c. Pengaruh per-group yang kuat dalam tindakan kekerasan 

d. Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, seks 

bebas, dan alcohol 

e. Semakin terkikisnya moral baik dan buruk 

f. Menurunnya etos kerja 

g. Semakin kurangnya menghormati kepada guru dan orang tua 

h. Budaya ketidak jujuran  

i. Adanya rasa benci antara satu dengan yang lain  

j. Kurangnya tanggung jawab  

Jika dicermati, ternyata kesepuluh itu berada di Indonesia. serta system 

pendidikan yang sifatnya berorientasi kepada pengembangan karakter 

semakin tidak stabil karena kurangnya SDM yang ada pada lingkungan 

tersebut.  

Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk dan mengkonstruk pola 

pikir, sikap, perilaku siswa agar menjadi pribadi yang positif, berkarakter 

                                                           
30

Ibid hal.36 
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islami, berjiwa luhur serta bertangung jawab. Maka dalam konteks 

pendidikan, pendidikan karakter adalah usaha sadar untuk membentuk siswa 

menjadi pribadi yang positif dan berakhlaqul karimah sehingga dapat di 

implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bukanlah pendidikan yang notabennya  hanya 

berbasis pengetahuan saja, melainkan lebih pada prilaku yang terbentuk 

melalui (habitual action ) atau lingkungan yang mendukung dalam 

pembentukan perilaku.31 

Pendidikan karakter menurut Dharma Kesuma dkk yaitu sebagai 

pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan prilaku 

peserta didik secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang 

dirujuk oleh lembaga sekolah.32 

Untuk mewujudkan karakter yang unggul tidaklah mudah. Karakter yang 

berarti mengukir hingga terbentuk pola atau pun watak itu memerlukan 

proses yang panjang melalui pendidikan. Pendidikan kerakter merupakan 

usaha aktif untuk membentuk kebiasaan, atau budaya kehidupan sehingga 

sifat siswa akan terukir sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan 

baik dan bijak serta dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-

hari.33 

                                                           
31 Anas Salahudin, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama & Budaya 

Bangsa, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 11. 
32 Dharma Kesuma dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah, 

(Bandung: Remaja Rosydakarya, 2013), hlm. 5. 
33 Agus Zaenul Fitri, Op.cit. hal 21. 
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Pendidikan karakter dapat diperoleh melalui apa yang dilihat atau pun 

aapa yang dilakukan, pengalaman serta pengaruh lingkungan dalam 

internalisasi nilai-nilai, sehingga menjadi nilai instrinsik yang melandasi 

sikap dan perilaku siswa. Prilaku yang dilaksanakan berulang-ulang itulah 

yang menjadikan pola pada diri siswa.34Menurut Zaenal Aqib, pendidikan 

karakter seharusnya menyentuh sekaligus membawa peserta didik ke 

pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan 

akhirnya pengalaman nilai secara (psikomotorik) nyata.35 

Dalam pengimplementasian pendidikan karakter disekolah diperlukan 

adanya sebuah pendekatan yang harus dijalankan di seluruh komponen 

sekolah, diantaranya yaitu: 

a) Sekolah harus dipandang sebagai lingkungan yang diibaratkan seperti 

negara dengan bahasa dan budayanya sendiri  

b) Dalam menjalankan kurikulum karakter sebaiknya: 

1) Pengajaran tentang nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem 

sekolah secara keseluruhan. 

2) Diajarkan sebagai subyek yang tidak berdiri sendiri, namun 

diintegrasikan dalam kurikulum sekolah secara keseluruhan. 

3) Seluruh komponen sekolah harus menyadari serta mendukung tema 

nilai yang diajarkan. 

                                                           
34 M. Mujib Ansor, Pendidikan Karakter Berbasis Sunnah Nabi, (Malang: Pustaka Al-

Umm, 2013) hlm. 24. 
35 Zainal Aqib, Pendidikan Karakter Di Sekolah: Membangun Karakter  Dan 

Kepribadian Anak. (Bandung: Yrama Widya, 2012),  hlm. 90. 
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c) Penekanan ditempatkan untuk merangsang bagaimana peserta didik 

menterjemahkan prinsip nilai ke dalam bentuk prilaku pro-sosial.36 

Jadi pendidikan karakter berkaitan erat dengan kebiasaan dan menjadikan 

pada diri peserta didik budaya yang ada, di dalam bahasa arab yang sering 

disebut dengan ‘tsaqofah at-tarbawiyah’ dimana prilaku yang positif 

dilakukan secara terus-menerus oleh siswa dan diharapkan kebiasaan yang 

dilakukan oleh siswa dapat menyentuh 3 aspek yaitu: aspek afektif yang 

terinternalisasi pada empati maupun simpati siswa, sehingga siswa bisa 

merasakan apa yang orang lain rasakan dan masuk kedalam aspek kognitif 

dimana siswa bisa turut berfikir yang bukan hanya untuk dirinya sendiri 

(egoisme) tetapi berfikir untuk kepentingan orang lain dan yang terakhir 

terwujudnya dalam tindakan melalui aspek psikomotorik, sehingga siswa 

tidak hanya sekedar tahu akan tetapi juga mau dan mampu melaksanakan 

apa yang mereka ketahui kebenarannya. 

Menurut Hasan dkk, ada dua jenis indikator yang dikembangkan dalam 

keberhasilan program pendidikan karakter yang meliputi: Pertama, 

indikator untuk sekolah dan kelas, dimana digunakan oleh kepala sekolah, 

guru, dan personalia sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi budaya dalam sekolah. Kedua,indikator untuk mata pelajaran, 

dimana ada beberapa mata pelajaran yang menjadikan siswa dapat merubah 

                                                           
36 Abdul Majid, Op.cit, hlm. 112. 
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prilakunya melalui 3 aspek pencapaian pembelajaran yakni aspek kognitif, 

afektif dan Psikomorik dari materi ajar yang diajarkan oleh guru.37 

Implementasi pendidikan karakter harus ditopang dengan pilar yang kuat 

agar tidak mudah hilang dalam terjangan derasnya alur perjalanan sejarah. 

Karena pendidikan karakter merupakan bagian dari integral dari keseluruhan 

tatanan sistem pendidikan nasional, maka harus dikembangkan dan 

dilaksanakan secara sistematik dan holistik dalam tiga pilar nasional 

pendidikan karakter. Setiap pilar merupakan suatu entitas pendidikan yang 

mengembangkan nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis melalui 

proses intervensi dan habituasi.38 

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang dilakukan untuk 

membentuk siswa agar menjadi pribadi positif maka tujuan pendidikan 

karakter bertujuan untuk merubah dan membangun pola pikir, sikap, dan 

perilaku siswa agar menjadi pribai yang positif, berkarakter baik, berjiwa 

luhur, serta bertanggung jawab. Secara subtantif, tujuan pendidikan karakter 

adalah membimbing dan menfasilitasi anak agar memiliki karakter baik, 

sehingga pendidikan karakter yang harus dipahami oleh guru meliputi 

tujuan berjenjang dan tujuan khusus pembelajaran. Seorang guru 

profesioanal diharapkan untuk menguasai keseluruhan tujuan pendidikan 

dan pembelajaran, dimana tujuan pendidikan disusun dengan melihat 

karakteristik yang akan dicapai.  

                                                           
37 Agus Zaenul Fitri, Op.cit, hal 39.   
38 Abdul Majid, Op.cit, hal 154.  
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Menurut Kemendiknas, tujuan pendidikan karakter antara lain :39 

a. Mengembangkan potensi kalbu atau keafektifan siswa sebagai 

manusai dan warga negarayang memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa  

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang 

religius  

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai 

generasi penerus bangsa  

d. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif dan mandiri 

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

yang aman dan jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan  

Sedangkan pendidikan karakter menurut Pupuh Faturrochman yang 

dilaksanakan di sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut : 

a. Kepala sekolah atau pengasuh pondok dapat menciptakan suasana 

yang mendukung kehidupan sekolah yang berkarakter baik dan 

berbudi luhur 

b. Setiap guru dapat mengarahkan siswa  berkarakter baik, bersopan 

santun dan menjadi panutan bagi siswa. 

                                                           
39

Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (Jakarta: 
Puskur,2010), hlm.7.  
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c. Pegawai tata usaha sekolah dapat membantu secara administratif 

pembinaan siswa untuk disiplin, jujur, dan mematuhi peraturan 

sekolah  

d. Orang tua atau pun wali murid melalui organisasi komite sekolah  

e. turut membantu pembinaan siswa berbudi luhur Organisasi 

kepesertadidikan dapat berfungsi membina warganya sesuai dengan 

tujuan pendidikan karakter.  

f. Peserta didik dapat mempraktikan sikap yang diharapkan oleh 

pendidikan karakter kedalam setiap perbuatan.40 

Dari penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter adalah membentuk, menanamkan, menfasilitasi dan 

mengembangkan nilai-nilai positif pada anak sehingga menjadi pribadi yang 

unggul dan bermartabat.  

4. Fungsi dari Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar pada suatu perubahan yang 

ada dalam diri seseorang untuk menjadi lebih baik, apabila pendidikan 

karakter mengarah pada sebuah institusi maka keberadaan pendidikan 

karakter ini menuju ke dalam lembaga sekolah, yang mana nilai-nilai 

melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan sehari-hari dipraktekan oleh 

warga sekolah dan masyarakat di sekitar sekolah.  

Adapun fungsi pendidikan karakter menurut kementrian pendidikan 

ialah:  

                                                           
40

Pupuh Fathurrohman dkk, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2013), hlm. 47. 
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a. Pengembangan 

Pengembangan potensi dasar siswa, agar siswa memiliki hati yang 

baik, berpikiran serta berperilaku baik. 

b. Perbaikan 

Perbaikan prilaku yang kurang baik dan penguatan prilaku yang 

sudah baik. 

c. Penyaringan  

Penyaringan budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur 

pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan peradaban bangsa yang 

kompetitif dalam pergaulan dunia.41 

5. Pentingnya Pendidikan Karakter  

Pendidikan pada karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas 

SDM karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. 

karakter pada bangsa yang kuat mesti di bangun terlebih dahulu dalam diri 

siswa, sebab untuk menentukan lemah dan kuatnya seorang individu mesti 

didukung dengan inisiatif yang kritis dan pendidikan yang bermoral.  

Apabila di galih dan di telusuri lebih dalam sangat turunnya pendidikan 

karakter bangsa Indonesia melalui aspek kepribadian baik dari segi akhlaq, 

hukum, sosial, dan politik. Rusaknya moral bangsa Indonesia saat ini 

sangatlah miris, sehingga banyaknya angka kriminalitas dan kasus korupsi 

yang ada di Indonesia. ini menjadi bukti kongkrit bahwa pendidikan 

karakter harus ditanamkan mulai sejak dini.  

                                                           
41 Anas Salahudin, Op.cit, hal. 104. 
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Jika dibedakan jenis masalah yang ada pada bangsa Indonesia maka akan 

meliputi dua aspek yaitu42 

1. Aspek kebangsaan

a) Solidaritas rendah

b) Semangat kebangsaan rendah

c) Semangat kebangsaan rendah

2. Aspek sosial

a) Penyalah gunaan obat-obatan terlarang

b) Kurangnya kepedulian

c) Kriminalitas remaja.

Melihat betapa rendahnya karakter bangsa saat ini, pendidikan karakter 

menjadi sangat penting. Bahkan Kementrian Pendidikan Nasional pun 

sampai merancang kurikulum pendidikan karakter bagi peserta didik. kaum 

terpelajar merupakan aset masa depan bangsa Indonesia. Menyiapkan 

mereka dengan karakter yang unggul dan berjiwa kepemimpinan berarti 

turut menyiapkan sesosok pemimpin yang berkarakter kuat yang dapat 

memberi contoh dan teladan bagi rakyat yang dipimpinya. Sebaliknya 

apabila para pelajar dan mahasiswa diabaikan pendidikan karakternya, maka 

sama saja dengan menyiapkan kegagalan bangsa, karena di masa depan 

bangsa ini akan di pimpin oleh seorang pemimpin yang berkarakter buruk.  

42
Masnur, muslich, Op.cit hal;45  




