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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Pendidikan Karakter 

1. Karakter 

Karakter atau watak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat 

batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang 

dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakter menurut Imam Al-Ghozali 

dianggap lebih dekat kepada akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, 

atau melakukan perbuatan yaang menyatu dalam diri manusia sehingga ketika 

muncul tidak perlu dipikirkan lagi1. Sedangkan Asma’un Sahlan (2013) karakter 

bisa disebut juga sebagai akhlak atau budi pekerti, jadi bangsa yang berkarakter 

adalah bangsa yang berakhlak atau berbudi luhur, sedangkan bangsa yang tidak 

berkarakter adalah bangsa yang akhlak atau budi pekertinya tidak sesuai dengan 

norma dan perilaku yang baik2. Secara garis besar karakter menurut paparan diatas 

adalah akhlak atau budi pekerti dari manusia. 

Ada 18 nilai karakter yang harus ditanamkan dalam sistem pendidikan di 

Indonesia, yakni:1) religius, 2) jujur, 3) toleran, 4) disiplin, 5) bekerja keras, 6) 

kreatif, 7) mandiri, 8) demokratis, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 

11) cinta tanah air, 12) menghargai prestasi, 13) komunikatif, 14) cinta damai, 15) 

gemar membaca, 16) peduli lingkungan, 17) peduli sosial dan, 18) bertanggung 

 
1 Ani Nur Aeni. Pendidikan Karakter Untuk Mahasiswa PGSD.( Bandung:UPI 

Press.2014).hal.23 
2 Imam Syafi’i. Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Karakter.At-Tadzkiyah, Jurnal 

Pendidikan Islam, Volume 8, No,1 Tahun 2017. Hal 63 
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jawab3. Nilai-nilai karakter tersebut bersumber dari Agama, Budaya, Pancasila 

dan Tujuan Pendidikan Nasional.4 Semua nilai-nilai tersebut pada umumnya 

tertanam dalam kurikulum pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal 

seperti pesantren. Namun yang jarang disentuh dalam berbagai penelitian 

pendidikan karakter di pesantren adalah nilai karakter semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air . 

2. Pendidikan Karakter 

Nur Aeni menyatakan  bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang 

disengaja untuk membantu orang lain memahami, peduli dan bertindak 

berdasarkan nilai-nilai etika inti.5 Menurut Koesoema, pendidikan karakter 

merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam 

diri manusia untuk mengadakan internalisasi nilai sehingga menghasilkan 

disposisi aktif dan stabil dalam individu.6 Setiawati berpendapat bahwa 

pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkaan 

kemampuan siswa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara 

 
3 Permendikbud RI. Nomor 20 Tahun 2018. Pasal 2 Ayat 1 
4 Aji Bagus Priyambodo. Implementasi Pendidikan Karakter Semangat Kebangsaan Dan 

Cinta Tanah Air Pada Sekolah Berlatar Belakang Islam Di Kota Pasuruan, Jurnal Sains Psikologi, 

Jilid 6, Momor 1, Maret 2017 , hlm 9-15 
5 Ani Nur Aeni. Pendidikan Karakter Untuk Mahasiswa PGSD.( Bandung:UPI 

Press.2014).hal.25 
6 Doni Koesoema A. Pendidikan Karakter.(Jakarta:PT.Grasindo.2007) hal. 104 
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kebaikan, mewujudkan dan menebarkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati.7 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuataan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.8 

Melihat keterangan dan beberapa pendapat tentang pendidikan karakter 

diatas, dapat kami simpulkan bahwa pendidikan karakter adalah segala upaya 

yang dilakukan sesorang untuk membantu orang lain (dalam penelitian ini siswa 

atau santri) untuk memahami nilai-nilai kebaikan dan mencintainya serta mau 

mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam melaksanakan pembelajaran karakter di Pondok Pesantren tentunya 

membutuhkan strategi, adapun strategi yang dipakai dapat mengacu pada 

rancangan pembangunan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah yang 

tergambar dalam bagan konteks mikro pendidikan karakter dibawah ini: 

 

 

 

 
7 Nanda Ayu Setiawati. Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Pembentukan Karakter Bangsa. 

Jurnal Prosiding Seminar Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan Tahun 2017 

V0l.1,  No.1, hal.348 
8 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No,20 Tahun 2003 Pasal 1 butir 1 
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Gambar I. Konteks Mikro Pendidikan Karakter Kemdiknas. 

Dalam bagan tersebut Pendidikan  Karakter terintergrasi dalam: 1) 

Pembelajaran di kelas, 2) Kegiatan sehari-hari di Sekolah, 3) Kegiatan 

kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan 4) Kegiatan keseharian di rumah. Pada 

mulanya konteks mikro tersebut dicanangkan untuk sekolah formal, namun jika di 

adopsi oleh Pondok Pesantren maka Pendidikan karakter di Pondok Pesantren 

harus terintergrasi dalam: 

1. Kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, artinya semua aspek yang 

menunjang dalam pembelajaran harus menunjukkan pengembangan 

Pendidikan karakter, mulai metode, sistem pengajaran, evaluasi 

pembelajaran dll. 

2. Kegiatan keseharian santri di Pondok Pesantren, artinya semua kegiatan 

santri hendaknya dirancang dan direncanakan untuk penngembangan 

karakter santri.  

3. Kegiatan ekstrakurikuler santri, artinya kegiatan tambahan bagi santri 

hendaknya dipilih yang bisa menunjang dalam pengembangan santri. 
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4. Kehidupan santri di dalam pondok maupun di luar pondok, artinya para 

santri di harapkan mampu memahami dan mengembangkan karakter 

yang ditanamkan sehari-hari di Pondok Pesantren kapanpun, 

dimanapun, dan dalam keadaaan apapun. 

B. Tujuan Pendidikan Karakter 

Menurut Muslich (2011), tujuan pendidikan karakter adalah untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, 

terpadu, dan seimbang.9 Sedangkan menurut Zubaedi dalam Alfiah (2016:107) 

tujuan dari pendidikan karakter adalah peningkatan mutu hasil dan proses 

pendidikan sekolah dalam mewujudkan karakter dan akhlak mulia peserta didik 

yang utuh, seimbang, terpadu serta sesuai dengan kurikulum pendidikan.10 Hal ini 

menunjukkan bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah terbentuknya akhlak 

dan budi pekerti peserta didik secara baik dan benar. 

PERPRES Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan pendidikan karakter 

menyatakan, pendidikan karakter memiliki tujuan: 

1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas 

Indonesia Tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan 

karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa 

depan, 

 
9 Masnur Muslih, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensi , 

(Jakarta:Bumi Aksara, 2011) hal. 81 
10 Alfiah, Problematika Penerapan pendidikan Karakter Di Pondok Pesantren kota 

pekanbaru, POTENSIA:Jurnal Kependidikan Islam, Vol.2, No.1 Juni 2016. Hal.107 
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2. Mengembangkaan platform pendidikan nasional yaang meletakkan 

pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaran 

pendidikan bagi peserta didik dengan dukungaan perlibatan publik 

yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan 

informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia, 

dan 

3. Merevitalisasi dan memperkuat potensi kompetensi pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga 

dalam mengimplementasikan Penguatan Pendidikan Karakter.11 

Menyiapkan anak didik/santri yang akan selalu siap diterjunkan dimanapun, 

kapanpun, dan dalam keadaan apapun merupakan tujuan dari pendidikan karakter 

di Pondok Pesantren. 

C. Perencanaan Pendidikan Karakter 

Sebelum membuat perencanaan pendidikan karakter, lembaga pendidikan 

terlebih dahulu mengetahui prinsip-prinsip pendidikan karakter yaitu: 

1. Berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh 

dan terpadu, 

2. Keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing 

lingkungan pendidikan, dan 

3. Berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan 

sehari-hari.12 

 
11 Perpres Nomor.87, Pasal 2 Tentang tujuan  Penguatan Pendidikan Karakter. Tahun 2017 
12 Perpres Nomor.87, Pasal 5 Tentang  Penguatan Pendidikan Karakter. Tahun 2017 
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Dalam Perpres tersebut pasal 10,  juga disebutkan bahwa penyelenggaraan 

pendidikan karakter pada lembaga pendidikan nonformal, termasuk di dalamnya 

pondok pesantren, dilakukan melalui pembelajaran dan metode pembelajaran 

dalam pemenuhan muatan kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Menyikapi apa yang telah disebutkan dalam Perpres di atas, Pondok 

pesantren dapat merencanakaan pendidikan karakter melalui kegiatan 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum lokal, dan menentukan metode yang 

digunakan. Di samping melalui pembelajaran dan metode pembelajaran, kegiatan-

kegiatan lokal juga bisa disusun dan direncanakan berdasarkan tujuan dari 

pendidikan karakter, karena kegiataan-kegiatan tersebut akan menjadi rutinitas 

santri sehari-hari dan secara otomatis akan menjadi kebiasaan yang bisa 

membentuk karakter santri yang diinginkan. 

 Peraturan-peraturan pondok baik secara tertulis maupun tidak tertulis juga 

bisa direncanakaan berdasarkan prinsip dan tujuan pendidikaan karakter. Melalui 

peraturan ini para santri akan bersikap dan bertindak dan berakhlaqul karimah 

sehingga bisa menjadi contoh atau teladan bagi sesamanya. 

 

D. Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Menurut Thomas Lickona (1992) dalam Yulia Citra (2012), pelaksaaan 

pendidikan karakter harus berdasarkan kurikulum yang mempunyai nilai-nilai 

karakter dan terintegrasi dalam pelajaran yang akan diajarkan kepada peserta 
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didik.13 Dalam Pondok Pesantren, kurikulum yang dipakai adalah kurikulum lokal 

yang berasal dari kebijakan Pondok Pesantren/Pengasuh, sedangkan kebijakan 

tersebut tidak hanya meliputi kurikulum pembelajaran saja namun segala hal yang 

menunjang pelaksanaan pendidikan di Pondok Pesantren. 

Dalam pendidikan karakter di Pondok Pesantren, semua komponen harus 

dilibatkan, seperti  isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, metode 

pembelajaran, kegiatan-kegiatan penunjang pembelajaran, ekstrakurikuler, 

pengelolahan asrama, kegiatan sehari-hari, pemberdayaan sarana dan prasarana, 

pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan Pondok Pesantren. 

Tarmansyah, dkk.(2012) dalam Yulia Citra (2012) menyatakan, dalam 

mengintegrasikan pendidikan karakter didalam pelajaran, harus memperhatikan 

beberapa hal, antara lain: 

a. Kebijakan Pondok Pesantren dan dukungan administrasinya terhadap 

pendidikan karakter yang meliputi: Visi dan misi pendidikan karakter, 

sosialisasi, dokumen pendidikan karakter dll. 

b. Kondisi Lingkungan Pondok Pesantren meliputi: sarana dan Prasarana yang 

mendukung, lingkungan yang aman, nyaman dan bersih, kantin kejujuran, 

dll. 

c. Pengetahuan dan sikap guru yang meliputi: Konsep pendidikan karakter, 

cara membuat perencanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran, metode 

dan evaluasi pembelajaran, penguasaan dan pemahaman tentang bahan ajar.  

d. Peningkatan kompetensi guru. 

 
13 Yulia Citra. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. E-JUPEkhu (Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Khusus) Vol.1, Nomor 1, Januari 2012, Hal. 239 
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e. Dukungan masyarakat.14 

Melalui keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan  

Pendidikan karakter di Pondok Pesantren selain diintergrasikan dalam kurikulum 

pembelajaran, juga di lakukan diluar pembelajaran melalui pembiasaan dalam 

setiap kegiatan sehari-hari. 

E. Hasil dan Evaluasi Pendidikan Karakter. 

Pengurus Pondok Pesantren adalah yang bertugas dan mendapat amanat 

dari Pengasuh dalam mengawasi dan mengevaluasi pembelajaran di Pondok 

Pesantren. Monitoring dan evaluasi yang biasa di pakai oleh sebagian besar 

pengurus di Pondok Pesantren adalah dengan adanya Undang-Undang Pondok 

Pesantren.  

Undang-Undang di pondok pesantren biasanya melingkupi kewajiban-

kewajiban santri selama di pondok, larangan-larangan dan Hukuman. Kewajiban 

santri dapat digunakan oleh pengurus untuk memonitoring semua bentuk 

pembelajaran yang berlangsung di dalam pondok pesantren. Evaluasi biasanya 

dilakukan setelah adanya beberapa santri yang tidak melaksanakan kewajiban 

pondok pesantren atau melanggar larangan pondok pesantren. Bentuk evakuasi 

biasanya tergantung pada bentuk pelanggaran yang dilakukan, semakin berat 

pelanggaran maka tentu semakin berat pula hukuman yang akan di terima.  

 

 

 

 
14 Yulia Citra. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. E-JUPEkhu (Jurnal 

Ilmiah Pendidikan Khusus) Vol.1, Nomor 1, Januari 2012, Hal. 240 


