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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. PEMBIASAAN 

1. Pembiasaan Dalam Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia dalam mencapai tujuan, 

yang dalam prosesnya diperlukan metode yang efektif dan 

menyenangkan. Dari berbagai metode pendidikan metode bembiasaan 

adalah metode yang paling tua.
28

 

Pembiasaan dapat diartikan melakukan suatu perbuatan atau 

ketrampilan tertentu secara terus-menerus dan konsisten untuk waktu 

yang cukup lama, sehingga perbuatan atau keterampilan itu benar-benar 

dilakukan dan akhirnya menjadi suatu kebiasaan yang sulit ditinggalkan. 

Sebagai awal dalam proses pendidikan, pembiasaan merupakan cara yang 

efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa peserta didik 

yang kemudian akan termanifestasikan dalam kehidupanya sampai 

dewasa.
29

 

Dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan merupakan hal yang 

sangat penting, karena banyak dijumpai orang berbuat dan berperilaku 

hanya karena kebiasaan semata-mata. Metode pembiasaan perlu 

diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter untuk 

membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga 
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aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif dan 

dapat termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari.
30

 

Pembiasaan akan membangkitkan internalisasi nilai dengan cepat. 

karena internalisasi adalah upaya menghayati dan mendalami nilai agar 

tertanam dalam diri manusia maka perlu adanya proses internalisasi 

tersebut.
31

  

Pembiasaan dalam pendidikan dapat dilakukan dengan cara: 

a) Rutin  

Pembiasaan yang dilakukan disekolah secara terjadwal, seperti: 

upacara bendera, shalat berjamaah, piket kelas dll. 

b) Spontan 

Pembiasaan yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus, 

seperti: pembentukan perilaku memberi salam, membuang 

sampah pada tempatnya, mengatasi silang pendapat antar teman 

dll. 

c) Keteladanan 

Pembiasaan dalam bentuk periaku sehari-hari, seperti: 

berpakaian yang rapi, berbahasa dengan baik atau tidak 

menggunakan bahasa kototr dll.
32

 

 

Pembiasaan dalam menanamkan karakter menempatkan manusia 

sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena 

akan dapat menjadi kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan 

itu dapat digunakan untu berbagai kegiatan dalam setiap pekerjaan dan 

berbagai aktivitas lainya.
33

 Metode pembiasaan juga meliputi 

pengurangan dari perilaku peserta didik yang tidak diperlukan, karena 
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proses pengurangan inilah menimbulkan prilaku positif yang baru dan 

relatif menetap.
34

 

Abdul majid menggunakan istilah Kontinunitas yakni sebuah proses 

pembiasaan dalam belajar, bersikap dan berbuat. proses pembiasaan yang 

pada akhirnya melahirkan kebiasaan (habituation) ditempuh pula dalam 

rangka memantapkan pelaksanaan materi-materi ajara-Nya.
35

 

Jadi, pendidikan karakter yang notabenenya membentuk perilaku 

serta aktualisasi diri, sangat tepat jika menggunakan metode pembiasaan. 

karena dalam penggunaan metode pembiasaan dapat mempermudah 

pendidik mengajarkan kepasa peserta didik bagaimana cara berperilaku 

serta beraktualisasi sesuai target yang diharapkan sekaligus pembiasaan 

menimbulkan kesetaraan antara ilmu dengan amal, pengetahuan dengan 

prakter dilapangan. 

Oleh karena itu pendekatan pembiasaan dirasa sangat efektif dalam 

menanamkan nilai-nilai positif ke dalam diri peserta didik baik pada 

aspek pengetahuan peserta didik (kognitif) serta aspek penghayatan 

peserta didik (afektif) maupun aspek psikomotorik yakni tindakan yang 

dilakukan secara nyata oleh peserta didik. Selain itu pendekatan 

pembiasaan juga dinilai sangat efektif dalam mengubah kebiasaan negatif 

peserta didik menjadi kebiasaan yang positif. 
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2. Langkah-Langkah Pembiasaan 

Ketika melaksanakan suatu pendekatan dan strategi dalam 

pendidikan yang perlu kita perhatikan ialah langkah seperti apa yang 

akan dilakukan agar pendekatan yang dilaksanakan berjalan sesuai apa 

yang diharapkan.  

Armai Arief berpendapat, ada beberapa hal yang perlu dilakukan 

dalam menggunakan metode atau pendekatan pembiasaan, yakni: 

a) Mulailah pembiasaan itu sebelum terlambat. Pembiasaan yang baik 

adalah pembiasaan pada hal-hal baik yang segera dilaksanakan. 

Segeralah memulai pembiasaan itu sebelum terlambat, karena jika 

sudah terlambat maka akan sulit menghapus suatu hal yang telah 

terbiasa dilakukan.  

b) Pembiasaan hendaknya dilakukan secara kontinyu, teratur dan 

terprogram sehingga akan membentuk sebuah kebiasaan yang utuh, 

permanen dan konsisten. 

c) Pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat, tegas serta konsisten. 

Jangan memberi kesempatan sedikitpun kepada peserta didik untuk 

melanggar pembiasaan yang sedang dijalankan. 

d) Pembiasaan yang mulanya dilakukan secara mekanistis, hendaknya 

secara berangsur-angsur dapat mengubah menjadi kebiasaan yang 

dengan kata hati dari peserta didik itu sendiri. 

e) Pendidikan hendaknya tidak mengenal toleransi. Jika pendidikan 

tidak bersikap tegas terhadap apa yang dimulainya maka peserta 
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didik tidak akan menganggap serius dengan pembiasaan yang sedang 

dijalankan
 36

 

 

3. Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Dalam Metode Pembiasaan 

Pendekatan belajar atau dalam bahasa ilmiah disebut approach to 

learning dan strategi serta metode belajar termasuk faktor-faktor yang 

turut menentukan tingkat keberhasilan belajar peserta didik.
37

 

Metode pembiasaan ialah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan 

baru atau perbaikan serta penghapusan dari pembiasaan-pembiasaan yang 

telah ada sesuai kebutuhan yang akan dilakukan.
38

 

Pembiasaan disini dirasa akan sangat efektif bila memperhatikan hal-

hal berkut:
 
 

a) Diperintahkan secara langsung 

Proses pembelajaran melalui pengalaman secara nyata (learning by 

doing) merupakan salah satu cara yang efektif dalam pembelajaran, 

dimana peserta didik secara langsung dapat mengetahui, merasakan 

serta melakukan hal-hal yang dimaksudkan.  

b) Pemberian suri tauladan  

Guru selain berperan sebagai pengejar juga berperan sebagai suri 

tauladan, dimana siswa akan cenderung meniru sedikit banyak 

perbuatan yang dilakukan oleh gurunya.  
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c) Pengalaman  

Pemberian pengalaman secara khusus kepada peserta didik membuat 

peserta didik menggunakan tiga typologi belajar secara langsung 

yakni dengan mendengarkan, melihat dan melakukan secara 

langsung, maka pemberian pengalaman ini akan sangat efektif jika 

digunakan dalam membiasakan prilaku-prilaku baik. 

d) Hukuman 

Dalam menggunakan pembiasaan sebagai metode dalam proses 

pembelajaran, hendaknya pengelola lembaga pendidikan bersikap 

konsisten dan tegas terutama bagi para peserta didik yang melanggar 

sebuah proses pembiasaan yang sedang dibiasakan. Hal demikian 

bertujuan agar peserta didik mendapatkan sikap serta kebiasaan 

dalam perbuatan baru yanag lebih tepat dan positif sesuai 

kebutuhan.
39

 

Jadi, proses pembiasaan dalam belajar adalah proses pembentukan 

kebiasaan-kebiasaan baru atau dengan menghapus kebiasaan lama pada 

diri peserta didik. Menumbuhkan kebiasaan memanglah tidak mudah dan 

memakan waktu yang cukup lama, namun jika pembiasaan yang 

dilakukan dalam pendidikan berhasil maka pembiasaan pada hal baik 

tersebut akan sulit dihapuskan dalam hal ini yaitu pembiasaan berpeduli 

terhadap sesama/sosial. 
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B. KARAKTER 

1. Hakikat Karakter 

Karakter adalah takdir. Karakter pribadi yang kuat harus 

memanifestasikan dirinya dalam pelayanan bagi organisasi dan 

komunitas atau masyarakat dan dalam dorongan bagi kehidupan publik. 

Krisis moral pada masa kita ini memiliki arta bahwa semakin banyak 

orang yang kekurangan penguasaan diri yang membaskan (liberating 

self-mastery) yang memperkenankan mereka untuk berkomitmen dan 

memberikan pelayanan dengan suatu independensi dan integritas yang 

cocok sebagai seorang yang bebas –Walter Niggorski, “The Moral 

Crisis”
40

 

Ramayulis didalam bukunya yang mengutip dari buku Ensiklopedi 

Indonesia menuliskan bahwa karakter adalah keseluruhan aspek perasaan 

dan kemauan yang menampak dan keluar sebagai kebiasaan, pada cara 

bereaksi terhadap dunia luar sekaligus pada hal ideal yang diidam-

idamkan.
41

 

Karakter dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dari yang lain.
42

  

Ramayulis meneruskan didalam bukunya bahwa karakter adalah 

watak, sifat dasar yang khas, suatu sifat atau kualitas yang tetap, terus-

menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri khas untuk dapat 
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mengidentifikasikan pribadi seseorang. Karakter terbentuk disebabkan 

oleh bakat pembawaan dan sifat-sifat hereditas sejak lahir, dan sebagian 

disebabkan oleh pengaruh lingkungan.
43

 

Barnawi dan M. Arifin dalam bukunya dengan mengutip pendapat 

beberapa pakar: Syamsuri menyatakan bahwa terminologi karakter 

sedikitnya memuat dua hal, nilai-nilai (values) dan kepribadian. Suatu 

karakter merupakan cerminan dari nilai apa yang merupakan sebuah 

entitas. Sebagai aspek kepribadian, karakter nerupakan cerminan dari 

kepribadian secara utuh dari seseorang baik berupa mentalitas, sikap 

maupun prilaku. Simon Philips, karakter merupakan kumpulan tata nilai 

yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap dan 

prilaku yang ditampilkan. Sementara Winnie memahami bahwa istilah 

karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana 

seorang bertingkah laku. Kedua, istilah karakter erat kaitanya dengan 

“personality”. Sedangkan Imam Al-Ghazali menganggap bahwa karakter 

lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap 

atau seseorang melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri 

manusia tersebut.
44

 

Penulis berkesimpulan bahwa karakter ialah watak, akhlak, budi 

pekerti, sifat-sifat, prilaku, tata nilai, cerminan pribadi dari diri seseorang 

serta kepribadian yang dapat membedakan seseorang dengan yang lainya 
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yang terbentuk secara alami dikarenakan pembawaan hereditas sejak 

lahir maupun pengaruh lingkungan.  

Lingkungan sendiri terbagi menjadi dua, lingkungan sosial dan 

lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan dimana 

peserta didik dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung. Jika 

dalam berinteraksi maupun dalam komunikasinya peserta didik 

mendapatkan hal yang bersifat baik maka tidak menutup kemungkinan 

feed backnya pada peserta didik juga akan baik, dan begitu juga 

sebaliknya. Sedangkan lingkungan non sosial adalah lingkungan dimana 

peserta didik tidak dapat berkomunikasi denganya seperti gedung, 

ruangan dll.
 45

 

Berbicara mengenai karakter, tentu pendidikan menginginkan 

karakter yang baik. Berikut tiga ciri seseorang memiliki karakter yang 

baik menurut Thomas Lickona:
 
 

a) Memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang baik. 

Langkah yang pertama yaitu mengetahui sebuah kebaikan, jika 

kebaikan dan keburukan belum bisa dipisahkan bagaimana peserta 

didik dapat memiliki karakter yang baik. 

b) Menginginkan atau menyukai kebaikan. 

Satu tingakatan diatas mengetahui adalah menginginkan atau 

menyukai suatu kebaikan, karna sudah jelas bukan orang yang 
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memiliki karakter yang baik jika orang tersebut tidak menyukai 

kebaikan. 

c) Melakukan hal-hal yang baik. 

Tahapan yang paling utama yaitu dimana seseorang dapat 

melakukan kebaikan tersebut, bukan hanya sekedar mengetahui 

melainkan sudah menjalankan sebuah kebaikan tersebut.
 46

 

Tiga komponen karakter yang baik menurut Thomas Lickona, yaitu: 

1) Pengetahuan Moral 

Pengetahuan moral sendiri dibagii menjadi enam bagian: 

a) Kesadaran Moral  

Dua hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Pertama, 

menggunakan pemikiran kita untuk melihat suatu situasi 

yang memerlukan penilaian moral, yang kemudian denganya 

dapat memikirkan dengan cermat tentang apa yang dimaksud 

dengan arah tindakan yang benar. Kedua, memahami 

informasi dari permasalahan yang bersangkutan karena 

didalam membuat penilaian moral, kita tidak dapat 

memutuskan apa yang benar menurut perspektif diri kita 

sendiri sampai kita benar-benar mengetahui sesuatu tersebut 

dari banyak pandangan bahwa hal tersebut benar. 

b) Mengetahui Nilai Moral 

Nilai-nilai moral seperti menghargai kehidupan dan 

kemerdekaan, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, toleransi, 

penghormatan, disiplin, integritas, kebaikan, belas kasihan, 

dan dorongan atau dukungan mendefinisikan tentang semua 

cara menjadi pribadi yang baik. Mengetahui sebuah nilai 

berarti juga memahami bagaimana caranya menerapkan nilai 

yang bersangkutan dalam berbagai macam situasi. 

c) Penentuan Perspektif 

Penentuan perspektif merupakan kemampuan untuk 

mengambil sudut pandang orang lain. Melihat situasi 

sebagaimana adanya, membayangkan bagaimana mereka 

akan berfikir, bereaksi, dan merasakan masalah yang ada. Hal 

ini merupakan persyaratan bagi penilaian moral. Kita tidak 

akan dapat menghormati orang lain dengan sangat baik dan 

bertindak dengan adil terhadap kebutuhan mereka apabila 

kita tidak memahami orang yang bersangkutan. 
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d) Pemikiran Moral 

Pemikiran moral melibatkan pemahaman apa yang dimaksud 

dengan moral dan mengapa harus aspek moral. Sebagai 

contoh, mengapa penting bagi  kita untuk menepati janji? 

Mengapa kita harus melakukan pekerjaan terbaik kita? 

Mengapa kita harus membagi apa yang kita miliki kepada 

orang lain? Dan lain-lain. 

e) Pengembilan Keputusan 

Mampu memikirkan cara seseorang bertindak melalui 

permasalahan moral dengan cara ini merupakan keahlian 

pengambilan keputusan reflektif. Pengembilan keputusan 

bisa melalui beberapa pertimbangan: Apasajakah opsi-opsi 

yang bisa saya tawarkan, konsekuensi apakah yang paling 

mungkin terjadi jika saya memilih hal sedemikian dll.  

f) Pengetahuan Pribadi 

Mengetahui diri sendiri merupakan jeni pengetahuan moral 

yang paling sulit untuk diperoleh, namun hal ini sangat perlu 

bagi pengembangan karakter. Menjadi orang yang bermoral 

memerlukan keahlian untuk mengulas kelakuan kita sendiri 

dan mengevaluasinya. 

2) Perasaan Moral 

Hanya mengetahui apa yang benar bukan sebuah jaminan didalam 

hal melakukan tindakan yang baik. Seberapa jauh kita peduli 

tentang bersikap jujur, adil, dan pantas terhadap orang lain sudah 

jelas memengaruhi apakah pengetahuan moral kita mengarah 

pada prilaku moral. Sisi emosi karakter ini seperti halnya sisi 

intelektualnya dapat terbuka oleh pengembangan keluarga dan 

sekolah. 

Perasaan moral dalam artian luas juga dibagi menjadi enam 

bagian: 

a) Hati Nurani 

Hati nurani memiliki beberapa sisi yaitu sisi kognitif, 

mengetahui apa yang benar, sisi emosional, merasa 

berkewajiban untuk melakukan hal apa yang benar. 

b) Harga Diri 

Ketika seseorang memiliki harga diri yang sehat, orang 

tersebut akan menilai dirinya sendiri. Ketika seorang tersebut 

menghargai dirinya sendiri dia tidak akan menyalahgunakan 

gagasan atau pemikirannya dan memperkenankan orang lain 

untuk menyalah gukananya. 

c) Empati 

Empati merupakan identifikasi dengan, atau pengalaman 

yang seolah-olah terjadi dalam keadaan orang lain. Empati 

memampukan kita untuk keliar dari diri kita sendiri dan 

masuk kedalam diri orang lain. Ini merupakan sisi emosional 

yang menentukan pengetahuan perspektif 
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d) Mencintai Hal Baik 

Bentuk karakter yang tertiggi mengikut sertakan sifat yang 

benar-benar tertarik pada hal baik. Ketika seorang mencintai 

hal-hal baik maka ada indikasi orang itu akan melakukan 

kebaikan. 

e) Kendali Diri 

Emosi dapat menjadi alasan yang berlebihan. Itulah mengapa 

alasan kendali diri ini merupakan kebaikan moral yang 

diperlukan. Kendali diri juga diperlukan untuk menahan diri 

agar tidak memanjakan diri kita sendiri. 

f) Kerendahan Hati 

Kerendahan hati merupakan kebaikan moral yang diabaikan 

namun merupakan bagian yang esensial dari karakter yang 

baik. Kerendahan hati merupakan sisi yang efektif dalam 

pengetahuan pribadi.  

3) Tindakan Moral 

Tindakan moral untuk tingkatan yang besar, merupakan hasil dari 

dua bagian karakter lainya. Apabila orang-orang memiliki 

kualitas moral kecerdasan dan emosi maka mereka mungkin 

melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka rasa benar. 

Untuk benar-benar memahami apa yang menggerakkan seseorang 

untuk melakukan tindakan moral atau mencegah seseorang untuk 

tidak melakukan hal yang bersimpangan dengan moral yang tidak 

diharapkan, maka dirasa kita perlu memperhatikan tiga aspek 

karakter lainya, yakni: 

a) Kompetensi 

Kompetensi moral memiliki kemampuan untuk mengubah 

penilaian dan perasaan moral kedalam tindakan moral yang 

efektif.  

b) Keinginan 

Pilihan yang benar dalam suatu situasi moral biasanya 

merupakan pilihan yang sulit. Menjadi orang baik seringkali 

memerlukan tindakan keinginan yang baik, suatu 

penggerakan energi moral untuk melakukan apa yang kita 

pikir kita harus lakukan. 

c) Kebiasaan 

Dalam situasi yang besar, pelaksanaan tindakan moral 

memperoleh manfaat dari kebiasaan. Orang-orang yang 

meliki karakter yang baik seringkali melakukan hal baik 

karena dorongan kebiasaan.
 47

 

 

                                                             
47

 Ibid., hal. 100. 



34 

 

Jadi, didalam pribadi dengan karakter yang baikakan saling 

keterkaitan antara pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan 

moral yang secara umum akan bekerja sama untuk saling mendukung 

satu sama lain. Namun demikian, seiring kita mengembangkan karakter, 

proses seumur hidup, kehidupan moral yang kita jalani secara meningkat 

mengintegrasikan penilai, perasaan dan pola pelaksanaan perbuatan yang 

baik. 

 

2. Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter bukanlah pendidikan yang berbasis hafalan dan 

pengetahuan verbalis saja, melainkan lebih pada prilaku yang terbentuk 

melalui habitual action.
48

 

Dharma Kesuma dkk mendefinisikan pendidikan karakter sebagai 

pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan prilaku 

peserta didik secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang 

dirujuk oleh sekolah.
49

 

Satuan pendidikan merupakan sarana pembinaan dan pengembangan 

karakter yang dilakukan menggunakan:
 
 

a) Pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. 

b) Pengembangan budaya satuan pendidikan. 

c) Pelaksanaan kegiatan cokulikuler dan ekstrakulikuler 
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d) Pembiasaan prilaku dalam kehidupan dilingkungan satuan 

pendidikan.
 50

 

 

Untuk mewujudkan karakter tersebut tidaklah mudah. Karakter yang 

berarti mengukir hingga terbentuk pola itu memerlukan proses yang 

panjang melalui pendidikan. Pendidikan kerakter adalah usaha aktif 

untuk membentuk kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir 

sejak dini, agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta 

dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
51

 

Pendidikan karakter dapat diperoleh melalui pengalaman serta 

pengaruh lingkungan kemudian terinternalisasi nilai-nilai sehingga 

menjadi nilai instrinsik yang melandasi sikap dan perilaku, kemudian 

sikap dan perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

menjadi kebiasaan (habit), selanjutnya kebiasaan tersebut terpelihara dan 

jadilah karakter.
52

 Menurut 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.
53

 

Jadi pendidikan karakter berkaitan erat dengan kebiasaan (habit) 

yang dilakukan secara terus-menerus oleh peserta didik dan diharapkan 

kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik dapat menyentuh 3 aspek 
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yaitu: aspek afektif yang terinternalisasi pada empati maupun simpati 

peserta didik, sehingga peserta didik bisa merasakan apa yang orang lain 

rasakan dan masuk kedalam aspek kognitif dimana peserta didik 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 peserta didik tidak 

hanya sekadar tahu akan tetapi juga mau dan mampu melaksanakan apa 

yang mereka ketahui kebenarannya. 

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 pulau 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. 

c) Penekanan ditempatkan untuk merangsang bagaimana peserta 

didik menterjemahkan prinsip nilai ke dalam bentuk prilaku pro-

sosial.
54

 

 

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 
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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.  

Untuk lebih jelasnya ketiga pilar tersebut dapat digambarkan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Nilai luhur, intervensi, habituasi.
 55

 

Nilai Luhur Intervensi Habituasi 

 Jujur, 
bertanggung  

jawab 

 Cerdas 

 Sehat dan 
bersih 

 Peduli dan 
kreatif 

 Tujuan: 

Terbentuknya karakter 

peserta didik melalui 

kegiatan sekolah 

 Strategi: 

a) Sekolah terhadap 

siswa: 

1. Intra dan 

kokulikuler secara 

integrasi pada 

semua mata 

pelajaran 

2. Kegiatan ekstra 

kulikuler 
dikembangkan 

dengan berbagai 

bentuk dan keadaan 

3. Budayakan sekolah 

dengan menciptakan 

suasana yang 

mencerminkan 

karakter 

b) Pemerintah terhadap 

sekolah 

1. Kebijakan 

2. Pedoman 

3. Penguatan 

4. Pelatihan 

 

 Tujuan: 

Terbiasanya prilaku yang 

berkarakter disekolah 

 Strategi: 

a) Keteladanan kepala 

sekolah, tenaga 

pendidik dan 

kependidikan 

b) Budaya sekolah yang 

bersih, sehat, tertib, 

disiplin dan indah 

c) Mengadakan kembali 

berbagai tradisi yang 

menbangun karakter 

seperti: hari krida, 

upacara, piket kelas, 

ibadah serta doa 

bersama, hormat 

kepada orang tua dan 

para guru dan lain-lain. 
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3. Pendidikan Karakter Islami 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 18 nilai yang 

menjadi pilar pendidikan budaya dan karakter bangsa. Rumusan itu dibuat 

sebagai respon terhadap kondisi peserta didik disekolah-sekolah yang ada di 

Indonesia saat ini yang dinilai masih jauh dari gambaran hasil pendidikan 

yang kita inginkan. Nilai-nilai yang telah dirumuskan itu adalah; relijius, 

toleran, cinta damai, bersahabat, demokratis, jujur, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, gemar membaca, menghargai prestasi, peduli 

lingkungan, peduli sosial,  semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan 

bertanggung jawab
56

. 

Pendidikan karakter yang telah dikembangkan oleh kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan RI sejatinya sangat berkaitan erat dalam ajaran-

ajaran yang ada dalam agama Islam, bahkan beberapa diantaranya merupakan 

perintah agama yang wajib ditaati. Pendidikan karakter dalam Islam erat 

kaitanya dengan pendidikan Akhlak. Pendidikan Karakter dalam Islam tertera 

dengan jelas pada ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits-hadits shahih dari Nabi 

Muhammad SAW yang mengandung hikmah tentang pendidikan karakter. 

Adapun contoh pendidikan karakter dalam Al-Qur’an maupun Al-Hadits 

adalah sebagai berikut :  

a. Mendidik anak dengan cara yang halus, sebagaimana di dalam surat 

al-Luqman ayat 13: 
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Artinya: 

“dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah 

benar-benar kezaliman yang besar"
57

. 

Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Luqman 

memanggil putranya menggunakan kata-kata yang sangat halus. Hal 

demikian dilakukan bertujuan untuk menunjukan rasa cinta dan kasih 

sayang kepada anaknya. Dengan panggilan seperti itu, diharapkan nasihat 

yang disampaikan lebih mudah diterima. Luqman mengingatkan kebaikan 

dengan ungkapan halus yang bisa melunakkan hati. Karena itu, dalam 

mendidik anaknya, Luqman menempuh cara yang amat baik, yang bisa 

meluluhkan hati anaknya sehingga mau mengikuti nasihat-nasihat yang 

diberikan. 

b. Demikian pula, hendaklah anak berkarakter yang baik ketika 

berhadapan dengan orang tuanya, ini sudah diatur dalam Al-Qur‟an 

surat al-Isra ayat 23-24: 
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Artinya: 

 

“dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-

baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai 

berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu 

mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 

mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”. 

“dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan 

dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana 

mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"
58

. 

Mengucapkan kata “Ah” kepada orang tua tidak dlbolehkan oleh 

agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan 

lebih kasar daripada itu. Dari ayat ini dapat kita ambil nilai-nilai yang harus 

dimiliki oleh seorang anak. Mulai dari perkataan yang baik, menghindari 

kata yang tidak sopan, larangan membentak, rendah hati, dan kasih sayang. 

Sebagai pendidik, nilai-nilai inilah yang harus ditanamkan kepada peserta 

didik sehingga ke-18 nilai pendidikan karakter yang ditargetkan oleh 

kementrian pendidikan dan kebudayaan RI  dapat terwujud dan terlaksana 

dengan baik. 

c. Akhlak mulia Nabi Muhammad Saw. sesuai yang tertulis didalam Al-

Qur’an surat al-Ahzab ayat 21 

                       

       

Artinya: 
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”
59

. 
 

Maka dari itu, selayaknya umat muslim pada khususnya dan 

pendidikan di Indonesia saat ini pada umumnya mengetahui dan mengerti 

bahwa mereka sudah memiliki pedoman untuk membangun karakter yang 

baik dari mereka sendiri ataupun mendidik karakter kepada peserta didik 

mereka, dengan menggunakan contoh-contoh yang sudah digunakan oleh 

Nabi Muhammad SAW. 

Banyak sekali keteladanan berupa akhlak yang mulia yang telah 

diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. yang patutnya kita teladani 

dan kita ajarkan, di antara keteladanan Rasulullah SAW adalah yang sudah 

dicantumkan dalam Al- Qur‟an, seperti siddiq (jujur), amanah (dapat 

dipercaya), tabligh (menyampaikan) dan fathanah (cerdas). Keempat sifat 

ini membentuk dasar keyakinan umat Islam tentang kepribadian Rasulullah 

Saw. 

Islam sudah menyediakan rambu-rambu bagi umatnya untuk 

mencegah dan menghadapi persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat 

secara universal, meliputi pendidikan akhlak yang menghasilkan 

terbentuknya karakter yang baik. Sosok Rasulullah adalah sosok sempurna 

yang bisa dijadikan suri tauladan bagi umat muslim terkait perilaku-perilaku 

beliau yang berdampak positif bagi orang-orang sekitarnya secara khusus 

dan umat muslim secara umum. Dengan demikian, pakar pendidik cukup 
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menyontoh dari Rasulullah Saw. dalam membangun karakter seseorang. 

Ketika karakter penduduk bangsa ini sudah terbentuk, Insya Allah, maka 

akan memajukan masyarakat itu sendiri dan berdampak pada kemajuan 

bangsa di bidang lainnya. 

 

4. Tujuan Pendidikan Karakter 

Konteks tujuan pembelajaran menurut Sardiman yang dikutip dalam 

bukunya Anas Salahudin ialah sesuatu yang diusahakan untuk dicapai 

dengan tindakan secara instruksional yang berbentuk pengetahuan dan 

ketrampilan. Berikut tujuan pendidikan karakter secara khusus dapat 

dituliskan sebagai berikut:
 
 

a) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab. 

Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa wajib ditanamkan 

dalam diri mereka sebuah jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab. 

b) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan. 

c) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan.
 60

 

Sedangkan pendidikan karakter menurut Pupuh Fathurohman yang 

dilaksanakan di sekolah dibuat dengan tujuan sebagai berikut:
 
 

a) Kepala sekolah dapat menciptakan suasana yang mendukung 

kehidupan sekolah yang berakhlak mulia dan berbudi luhur. 
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b) Setiap guru dapat mengarahkan peserta didik berkarakter luhur, 

bersopan santun melalui contoh dan keteladanan. 

c) Pegawai tata usaha sekolah dapat membantu secara administratif 

pembinaan peserta didik untuk disiplin, jujur dan mematuhi 

peraturan sekolah. 

d) Orang tua peserta didik melalui Organisasi Komite Sekolah 

turut membantu pembinaan peserta didik berbudi luhur. 

e) 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.
 61

 

 

5. Fungsi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yang 

melibatkan aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan. Jika ketiga aspek 

tersebut diterapkan dalam pendidikan karakter secara berkelanjutan dan 

sistematis maka akan membuat peserta didik menjadi cerdas dalam 

emosionalnya. Pendidikan karakter sendiri memiliki 2 nilai 

substansional: pertama, yakni upaya berencana untuk membantu orang 

dalam memahami, peduli dan bertindak sesuai nilai-nilai etika dan moral. 

kedua, mengajarkan kebiasaan berpikir dan berbuat yang menbantu orang 

hidup dan bekerja bersama-sama sebagai keluarga, teman, tetangga, 

masyarakat dan bangsa.
62

 

Pendidikan karakter pada tingkat institusi mengarah pada 

pembentukan karakter sekolah, yaitu nilai-nilai yang melandasi prilaku, 

tradisi, kebiasaan sehari-hari dan simbol-simbol yang dipraktikan oleh 

semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.
63
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Adapun fungsi pendidikan karakter menurut Kementrian Pendidikan 

Nasional sebagai mana yang dikutip dalam bukunya Anas Salahudin 

adalah: 

a) Pengembangan 

Pengembangan potensi dasar peserta didik, agar peserta didik 

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.
 64 

 

6. Pentingnya Pendidikan Karakter 

Karakter memberikan gambaran tentang suatu bangsa, sebagai 

penanda sekaligus pebeda suatu bangsa dengan bangsa lainya. Bangsa 

yang besar adalah bangsa yang memiliki karakter yang mampu 

membangunsebuah peradaban besar yang kemudian mempengaruhi 

perkembangan dunia.
65

 

Rusaknya moral bangsa di negri Indonesia saat ini tidak bisa 

dipungkiri lagi, terbukti dengan terbentang luasnya kasus korupsi  yang 
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semakin merajalela. Peringkat negara Indonesia dalam kasus korupsi 

berada di posisi 111 dari 180 negara terkorup di dunia.
66

 Ini menjadi 

bukti kongkrit bahwa pendidikan karakter sangatlah perlu ditanamkan 

sejak dini demi mengantisipasi  masalah bangsa di masa yang akan 

datang. 

Jika dibedakan jenis masalah yang dialami pemuda Indonesia pada 

saat ini terdiri atas dua masalah, yaitu sebagai berikut: 

a) Masalah Sosial. 

1) Penggunaan NAPZA dan obat terlarang 

2) Hubungan seksual diluar nikah dan aborsi 

3) Perkelahian, tawuran dan kekerasan 

4) Kriminalitas remaja 

b) Masalah Kebangsaan. 

Masalah kebangsaan sendiri meliputi: 

1) Solidaritas sosial rendah. 

2) Semangat kebangsaan rendah. 

3) Semangat bela negara rendah. 

4) Semangat persatuan dan kesatuan rendah.
67

 

 

Apabila ditelusuri lebih dalam bangsa indonesia sebenarnya sedang 

mengalami krisis kepribadian, yaitu: 

a) Krisis akhlak/moral. 

b) Krisis ekonomi. 

c) Krisis hukum. 

d) Krisis sosial. 

e) Krisis politik.
68

 

 

 

Melihat betapa rendahnya karakter bangsa saat ini, pendidikan 

karakter menjadi sangat penting. Bahkan Kementrian Pendidikan 

Nasional pun sampai merancang kurikulum pendidikan karakter bagi 
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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 dimasa depan bangsa ini akan dipimpin oleh 

seorang pemimpin yang berkarakter buruk.
69

 

 

7. Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Secara koheren karakter terpancarkan dari hasil olah pikir, olah rasa 

dan karsa, serta olah raga yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas 

moral serta ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.
70

 

Berikut adalah nilai-nilai karakter utama yang sebaiknya diterapkan 

disekolah beserta deskripsi singkatnya: 

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan YME (Religius) 

Pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu 

berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan. 

2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri. 

a) Jujur. 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya 

sebagai orang yang dapat selalu dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun 

orang lain. 

b) Bertanggung jawab. 

Sikap dan perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagaimana yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, 
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masyarakat, lingkungan alam, sosial dan budaya, negara dan 

Tuhan YME. 

c) Bergaya hidup sehat. 

Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam 

menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan 

buruk yang dapat mengganggu kesehatan. 

d) Disiplin 

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan. 

e) Kerja keras 

Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugasnya 

engan baik. 

f) Percaya diri 

Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan 

tercapainya setiap keinginan dan harapannya. 

g) Berjiwa wirausaha 

Sikap dan prilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat dalam 

mengenali produk baru, menyusun operasi untuk pengadaan 

produk baru, memasarkanya serta mengatur permodalan untuk 

operasinya. 

h) Berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika 

untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari 

apa yang telah dimiliki. 

i) Mandiri 

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

j) Rasa ingin tahu 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

k) Cinta ilmu 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

pengetahuan. 

3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama. 

a) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. 

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi 

milik atau hak diri sendiri dan orang lain serta tugas beserta 

kewajiban diri sendiri serta orang lain. 

b) Patuh pada aturan-aturan sosial. 

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan 

dengan masyarakat dan kepentingan umum. 

c) Menghargai karya dan prestasi orang lain. 
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Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan ssesuatu yang berguna bagi masyarakat, 

mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. 

d) Santun. 

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya ke semua orang. 

e) Demokratis. 

Cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan (peduli sosial 

dan peduli lingkungan). 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu 

ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

5) Nilai Kebangsaan. 

Cara berpikir bertindak, dan wawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. Adapun komponen-komponenya sebagai berikut: 

a) Nasionalis. 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsanya. 

b) Menghargai keberagaman. 

Sikap memberikan respek dan juga hormat terhadap berbagai 

macam hal baik yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya dan 

agama.
71

 

 

Pupuh Fathurrohman mengkerucutkan indikator dari seluruh nilai-

nilai pendidikan karakter untuk sekolah menengah pertama (SMP) 

sebagai berikut: 

Tabel 2. Nilai-nilai karakter sosial dan indikator untuk SMP.
72

 

NILAI-NILAI KARAKTER INDIKATOR UNTUK SMP 

Religius: 

Sikap dan prilaku yang 

patuh dalam menjalankan 

 Mengagumi kebesaran Tuhan melalui kemampuan 

manusia dalam melakukan sinkronisasi antara aspek 

fisik dengan aspek kejiwaan. 
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ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap 

pelaksanaan agama lain dan 

hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

 Mengagumi kebesaran Tuhan karena kemampuan 

dirinya untuk hidup sebagai anggota masyarakat. 

 Mengagumi kekuasaan Tuhan yang telah 

menciptakan berbagai alam semesta. 

 Mengagumi kebesaran Tuhan melalui berbagai 

pokok bahasan dalam berbagai mata pelajaran. 

Jujur: 

Perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan 

dirinya sebagai orang yang 

dapat selalu dipercaya 

dalam perkataan, tindakan, 

dan pekerjaan, baik terhadap 

diri sendiri maupun orang 

lain. 

 Tidak mencontek ataupun menjadi plagiat dalam 

mengerjakan setiap tugas. 

 Mengemukakan pendapat tanpa ragu tentang suatu 

pokok diskusi. 

 Mengemukakan rasa senang atau tidak senang 

terhadap pelajaran. 

 Menyatakan sikap terhadap suatu materi diskusi 

kelas. 

 Membayar barang yang dibeli di toko sekolah 

dengan jujur. 

 Mengembalikan barang yang dipinjam atau 

ditemukan ditempat umum. 

Toleransi: 

Sikap dan tindakan yang 

menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat 

dan tindakan orang lain 

yang berbeda dari dirinya. 

 Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. 

 Menghormati teman yang berbeda adat dan 

istiadatnya 

 Bersahabat dengan teman dari kelas lain 

Disiplin: 

Tindakan yang 

menunjukkan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

 

 

 Selalu tertib dalam melaksanakan tugas-tugas 

kebersihan sekolah. 

 Tertib dalam berbahasa lisan dan tulisan. 

 Patuh dalam menjalanan ketetapan-ketetapan 

organisasi peserta didik. 

 Menaati aturan berbicara yang ditentukan dalam 

sebuah diskusi kelas. 

 Tertib dalam menerapkan aturan penulisan untuk 

kerya tulis. 
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Kerja keras: 

Perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai 

hambatan guna 

menyelesaikan tugas baik 

berupa belajar ataupun 

pekerjaan dengan sebaik-

baiknya. 

 Mengerjakan semua tugas kelas dan dapat 

menyelesaikanya dengan baik pada waktu yang telah 

ditetapkan. 

 Tidak putus asa dalam menghadapi kesulitan dalam 

belajar. 

 Selalu fokus pada pelajaran. 

Kreatif: 

Berpikir dan melakukan 

sesuatu secara kenyataan 

atau logika untuk 

menghasilkan cara atau 

hasil baru dan termutakhir 

dari apa yang telah dimiliki. 

 Mengajukan pendapat yang berkenaan dengan suatu 

pokok bahasan 

 Bertanya mengenai penerapan suatu hukum, teori 

atau prinsip dari materi lain ke materi yang sedang 

dipelajari 

 

Mandiri: 

Sikap dan perilaku yang 

tidak mudah tergantung 

pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. 

 Melakukan sendiri tugas kelas yang menjadi 

tanggung jawabnya 

 Mencari sendiri di kamus terjemahan kata bahasa 

asing untuh bahasa Indonesia atau sebaliknya 

Demokratis: 

Cara berfikir, bersikap dan 

bertindak yang menilai 

sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

 

 Memilih ketua kelompok berdasarkan suara 

terbanyak 

 Memberikan suara dalam pemilihan di kelas dan di 

sekolah 

 Mengemukakan pikiran tentang teman-teman sekelas 

 Ikut membantu program ketua kelas 

Rasa ingin tahu: 

Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam 

dan meluas dari apa yang 

dipelajari, dilihat, dan 

didengar. 

 Bertanya kepada guru dan teman tentang materi yang 

sedang dipelajari 

 Bertanya mengenai sesuatu tentang gejala alam yang 

terjadi 

 Bertanya kepada guru tentang sesuatu yang didengar 

dari ibu, bapak, teman media visual (tv), media 

auditorial (radio) dll. 

Semangat berbangsa: 

Cara berpikir bertindak, dan 

wawasan yang 

menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas 

 Turut serta dalam upacara peringatan hari pahlawan 

dan proklamasi kemerdekaan 

 Mengemukakan pikiran dan sikap sekaligus tindakan 

mengenai ancaman dari negara lain terhadap bangsa 

dan negara Indonesia 
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kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

 Mengemukakan sikap dan tindakan yang akan 

dilakukan mengenai hubungan antara bangsa 

Indonesia dengan negara bekas penjajah Indonesia 

Cinta tahah air: 

Cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi 

terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik 

bangsanya. 

 

 Menyenangi keunggulan geografis dan kesuburan 

tanah wilayah Indonesia 

 Menyenangi keragaman budaya dan seni di 

Indonesia 

 Menyenangi keberagaman suku bangsa dan bahasa 

daerah yang dimiliki Indonesia 

 Mengagumi keberagaman hasil-hasil pertanian, 

perikanan, flora dan fauna di Indonesia 

 Mengagumi dan menyenangi produk industri dan 

teknologi yang dihasilkan bangsa Indonesia 

Menghargai prestasi: 

Sikap dan tindakan yang 

mendorong dirinya untuk 

menghasilkan ssesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, 

mengakui dan menghormati 

keberhasilan orang lain. 

 

 Mengerjakan tugas dari guru dengan sebaik-baiknya 

 Berlatih keras dalam berprestadi dibidang olah raga 

dan kesenian 

 Menghormati sesuatu yang sudah dilakukan oleh 

guru, kepala sekolah serta personalia sekolah lain 

 Menghargai hasil kinerja pemimpin di masyarakat 

sekitarnya 

 Menghargai tradisi dan hasil karya masyarakat di 

sekitarnya 

Bersahabat dan 

komunikatif: 

Tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul dan 

bekerja sama dengan orang 

lain 

 Bekerja sama dalam kelompok di kelas 

 Berbicara dan berkomunikasi dengan teman sekelas 

 Begaul dengan teman sekelas ketika intirahat 

 Bergaul dengan teman lain kelas 

 Berkomunikasi dengan guru, kepala sekolah dan 

personalia sekolah lainya 

Cinta damai: 

Sikap, perkataan dan 

tindakan yang menyebabkan 

orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran 

dirinya 

 Melindungi teman baik dilingkungan sekolah 

maupun masyarakat dari acaman fisik 

 Berupaya mempererat pertemanan 

 Ikut berpartisipasi dalam sistem keamanan sekolah 

Gemar membaca: 

Kebiasaan menyediakan 

waktu untuk membaca 

berbagai bacaan yang 

memberikan kebajikan bagi 

 Membaca buku atau tulisan keilmuan, sastra, seni, 

budaya, teknologi dan humaniora 

 Membaca koran atau majalah dinding 
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dirinya 

Peduli sosial: 

Sikap dan tindakan yang 

selalu ingin memberi 

bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang 

membutuhkan 

 Ikut dalam berbagai kegiatan sosial 

 Meminjamkan alat kepada teman yang tidak 

membawa atau kepada teman yang tidak punya 

 Membantu teman yang sedang membutuhkan 

bantuan 

Peduli lingkungan: 

Sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah 

kerusakan lingkungan alam 

disekitarnya dan 

mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang terjadi 

 Mengikuti berbagai kegiatan yang berkenaan dengan 

kebersihan, keindahan dan pemeliharaan lingkungan 

 

 

C. KEPEDULIAN SOSIAL 

1. Pengertian Peduli 

Peduli dalam kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti 

memperhatikan, menghiraukan, mencampuri. Kepedulian memiliki arti 

sangat peduli, sangat memperhatikan.
73

 Peduli sendiri memiliki arti sikap 

dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan.
74

  

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peduli adalah sikap 

perhatian yang ditujukan pada orang lain atau tindakan yang selalu 

memperhatikan, menolong, mencampuri urusan orang lain yang 

membutuhkan bantuan. 
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Sikap peduli memiliki arti berkorban. Sikap saling tolong menolong 

dan bekerja sama akan mengenalkan kita bahwa tidak ada satu orangpun 

yang bisa hidup sendiri dalam suatu tempat kehidupan, kita harus saling 

bekerja sama dalam meraih tujuan yang pada dasarnya sama dengan 

upaya pertahanan diri.
75

 

Peduli dalam pendidikan karakter dibagi menjadi dua, peduli sosial 

dan peduli lingkungan. Menurut Thomas Lickona, untuk menumbuhkan 

kepedulian terhadap peserta didik, dibutuhkan pendekatan (learning by 

doing) yaitu belajar dengan melakukan yang dapat membangun ketiga 

aspek yakni: pengetahuan (kognitif) serta pemahaman pada diri peserta 

didik, perasaan (afektif) yang menyentuh ranah hati peserta didik, serta 

terwujudnya secara tindakan (psikomotorik) yang dilakukan oleh peserta 

didik.
76

 

 

2. Nilai-nilai Kepedulian 

Sesuai dengan materi pembinaan dalam pendidikan karakter, peserta 

didik harus memiliki kriteria-kriteria tertentu baik dalam aspek ideologi, 

ilmu pengetahuan, wawasan dan kepemimpinan sehingga kualitas 

berbasis nilai agama dan budaya bangsa dapat terpadu dalam diri peserta 

didik. peserta didik yang berkarakter harus mampu menunjukkan 

integritas sekaligus kompetensi akademik serta intelektua, kompetensi 
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keberagamaan dan kompetensi sosial-kemanusiaan atau disebut juga 

kepedulian.
77

 

Mansur Muslich membagi nilai kepedulian menjadi tiga komponen 

yaitu: 

a) Pertama, pengetahuan (kognitif) yang terdiri dari :  

1) Moral awareness (kesadaran moral). 

2) Knowing moral values (mengetahui nilai-nilai moral). 

3) Perspective taking (penentuan sudut pandang). 

4) Moral reasoning (logika moral). 

5) Decision making (keberanian mengambil menentkan sikap) 

6) Self knowledge (pengenalan diri) 

b) Kedua, rasa (afektif) yang meliputi:  

1) Conscience (nurani) 

2) Self esteem (percaya diri) 

3) Empathy (merasakan penderitaan orang lain) 

4) Loving the good (mencintai kebenaran) 

5) Self control (mampu mengontrol diri) 

6) Humility (kerendahan hati) 

c) Ketiga, tindakan (psikomotorik) adalah bagaimana membuat 

pengetahuan yang dapat diwujudkan menjadi tindakan secara 

nyata.
78

 

 

Jadi, ketiga komponen kepedulian diatas hendaknya dapat berjalan 

dengan saling beriringan. Pengetahuan secara kognitif jika tidak diiringi 

dengan komponen afektif dan memiliki rasa peduli yang tinggi dan tidak 

adanya tindakan secara psikomotorik maka peserta didik tidak akan dapat 

menunjukkankriteria-kriteria keberhasilan pendidikan karakter sesuai dengan 

kompetensi yang diharapkan. 
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3. Kepedulian Sosial 

Sosial dalam kamus besar bahasa indonesia adalah segala sesuatu 

mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Sosialisasi memiliki arti  

proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan 

menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkunganya.
79

 

Seorang manusia adalah makhluk individual dan secara bersamaan 

manusia adalah makhluk sosial. Dimana setiap individu adalah bagian 

kecil dari kelompoknya. Sedangkan kelompok terkecil adalah keluarga. 

Menjadi makhluk sosial menjadikan kita memiliki ikatan kemasyarakatan 

yang kuat yang akan mendorong kita untuk berbuat saling tolong-

menolong, berinteraksi, berkounikasi dan lain-lain.
80

 

Agus Wibowo dalam bukunya menyebutkan bahwa peduli sosial 

adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan.
81

  

Sedangkan bambang rusmakno mengemukakan bahwa kepedulian  

sosial adalah sikap yang memperhatikan kehidupan bersama sikap ini  

diwujudkan melalui kepekaan terhadap keadaan orang lain, partisipasi  

dalam melakukan perubahan yang positif, menolong tanpa pamrih, 

toleransi, dan empati terhadap penderitaan orang lain.
82
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Kepedulian sosial yang dimaksud dalam penelitian ini bukanlah 

untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi lebih pada membantu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang lain dengan  tujuan 

kebaikan dan perdamaian. 

 

4. Proses Belajar Dalam Perkembangan Sosial Peserta Didik 

Pendidikan jika ditinjau dari sudut pandang psikososial (kejiwaan 

kemasyarakatan) adalah upaya menumbuh serta mengembangkan sumber 

daya manusia melalui proses hubungan interpersonal yaitu hubungan 

antar pribadi, baik hubungan itu berlangsung dalam lingkungan 

pendidikan maupun dalam lingkungan keluarga. Sedangkan dalam 

merespon pelajaran dikelas, peserta didik sangat bergantung pada 

persepsinya terhadap guru pengajar  dan teman-teman sekelasnya. Positif 

atau negatifnya persepsi peserta didik terhadap guru dan teman-temanya 

sangat mempengaruhi kualitas hubungan sosial para peserta didik dengan 

lingkungan sosialnya.
83

 

Jadi proses pendidikan yang dijalani oleh peserta didik baik yang 

berlangsung secara formal maupun secara informal atau dalam keluarga 

memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan psikososial 

atau biasa disebut perkembangan sosial peserta didik. perkembangan 

sosial adalah proses perkembangan kepribadian peserta didik selaku 

seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain.  
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Seperti dalam proses-proses perkembangan lainya, proses 

perkembangan sosial peserta didik sangat berketerkaitan dengan proses 

belajarnya. Di mana kualitas hasil belajar peserta didik di lingkungan 

sekolah sangat bergantung pada proses belajarnya. Semakin baik proses 

yang dijalaninya di dalam lingkungan sekolah maka akan seakin baik 

hasil yang akan didapatkannya. Ini bermakna bahwa proses belajar itu 

sangat menentukan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang 

selaras dengan norma-norma agama, tradisi, hukum dan norma-norma 

lainya yang berlaku dalam masyarakat peserta didik yang bersangkutan. 

 

5. Faktor Penentu Keberhasilan Pendidikan Karakter Peduli Sosial 

Peserta Didik 

Menurut Muwafik Saleh ada lima hal kompetensi sikap yang harus 

dikuatkan oleh seseorang dalam membangun sensitifitas sosial secara 

umum. Diantaranya ialah: 

a) Peka dan peduli 

Seseorang dengan kepedulian dan kepekaan sosial yang tinggi akan 

lebih mudah membangun sensitifitas atau kepemilikan rasa yang 

tinggi terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. 

b) Bersikap empati terhadap orang lain 

Empati adalah suatu suasana psikologis pribadi yang berusaha untuk 

menempatkan diri pada suasana psikologis orang lain. Dengan sikap 

ini, memungkinkan seseorang untuk mempelajari suasana psikologis  
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orang lain secara lebih mendalam dan mempersempit ruang egoisme 

yang ada dalam dirinya. 

c) Jeli dan cermat 

Memiliki kejelian dalam hal sosial adalah sebuah kepekaan sosial 

yang baik dan dapat meningkatkan kesensitifan kita terhadap 

kejadian sosial di sekitar kita. 

d) Memiliki semangat memberi 

Komunikasi terbaik seorang hamba kepada Tuhanya adalah ketika 

seorang hamba bisa meminta sebanyak banyaknya kepada Tuhanya, 

tetapi komunikasi terbaik sesama manusia adalah ketika kita bisa 

saling memberi.  

e) Zikir diri dan zikir sosial 

Mengingat-ingat diri, instrospeksi dan melakukan hal-hal yang 

bersifat pro baik dalam untuk diri sendiri maupun prososial akan 

sangat membantu dalam proses kita membangun kesensitifan 

sosial.
84

 

Menurut Thomas Lickona, sekolah dapat menumbuh serta 

menanamkan karakter atau sikap peduli sosial kepada peserta didik 

sampai keluar kelas jika sekolah tersebut berhasil melaksanakan hal-hal 

berikut:
 
 

a) Menjadikan siswa menyadari kebutuhan akan pentingnya 

memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain. 

b) Memberikan contoh-contoh kelompok yang bekerja dengan 

efektif untuk membantu orang yang membutuhkan. 

                                                             
84

 Muwafik Saleh, Op.Cit., hlm. 219. 



59 

 

c) Memberikan model-model peran yang positif serta 

menginspirasi, tentang orang-orang yang membantu orang lain 

dalam masyarakat mereka. 

d) Memberikan siswa kesempatan untuk melakukan pelayanan 

sekolah, khususnya dalam bentuk hubungan tatap muka atau 

hubungan sosial. 

e) Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pelayanan 

masyarakat.
85
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