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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Karakter 

1. Pengertian Karakter 

Fajri menguraikan, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seorang dari yang lain, tabiat, watak yang menjadi ciri 

khas seseorang.16  

Menurut Al-Ghazali sebuah perilaku terjadi karena peran junud atau Al-qolbi 

(tentara hati). Dalam diri manusia terdapat dua junad al-qolb, yaitu yang bersifat 

fisik berupa anggota tubuh yang berperan sebagai alat, dan yang bersifat psikis, 

yang bersifat psikis yang berwujud dalam dua hal yaitu syahwat dan ghodob.( Al-

Ghazali,2000:31)  

Akhlak juga mendapatkan tempat tertinggi dalam Al-Qur‟an serta 

merupakan penghargaan tertinggi yang di anugrahkan Allah kepada Rasul-Nya. 

Firman allah dalam surat al-qolam ayat 4 : 

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung”. 

Dari firman Allah SWT diatas kita dapat mengambil makna bahwa 

seorang Rasul Allah SWT sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia 

memiliki akhlak yang mulia, untuk itu kita sebagai umatnya dapat mencontoh 

sikap, budi pekerti beliau untuk menjalani kehidupan ini.( Ahmad Toha Putra,565) 

 
16 Fajri, Pendidikan karakter (Jakarta: Asa-Prima Pustaka, 2012), hlm.63. 
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Karakter atau watak seseorang dengan orang lainpun tidak akan sama meskipun 

mereka dilahirkan sebagai orang yang sama atau kembar, situasi yang dialami oleh 

seseorang dengan orang lain akan selalu mempengaruhi kehidupan serta cara 

dalam pembentukan karakter jiwa serta wataknya.( Sri Esthi Wuryani,2002:203) 

Selanjutnya adapun nilai-nilai karakter yang perlu di tanamkan kepada 

peserta didik menurut Heritage Foundation dan tertuang dalam sembilan pilar 

karakter yang dicetuskan oleh Ratna Megawangi adalah: 

1. Cinta tuhan dan segenap ciptaanya 

2. Kemandirian dan tanggung jawab 

3. Kejujuran,amanah dan bijaksana 

4. Hormat dan santun 

5. Dermawan,suka menolong dan gotong royong 

6. Percaya diri,kreatif dan pekerja keras 

7. Keadilan dan kepemimpinan 

8. Baik dan rendah hati 

9. Toeransi,kedamaian dan kesatuan 17 

Nilai itu selanjutnya diinstitusikan melalui upaya pendidikan. Nilai yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku peserta didik itulah yang disebut sebagai 

karakter. 

Jadi suatu karakter melekat dengan nilai dari perilaku tersebut. Sedangkan 

Kemendiknas menyatakan bahwa ada 18 nilai yang harus dikembangkan sekolah 

dalam menentukan keberhasilan pendidikan karakter, yaitu: (a) religius,(b) jujur, 
 

17 Dharma Kesuma, dkk, Pendidikan Karakter :Kajian Teori dan Praktik di Sekolah 
(Bandung :Remaja Rosdakarya ,2011), hal.14. 
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(c) toleransi,(d)disiplin, (e) kerja keras, (f) kreatif, (g) mandiri, (h) demokratis, (i) 

rasa ingin tahu, (j) semangat kebangsaan, (k) cinta tanah air, (l) menghargai 

prestasi, (m) bersahabat, (n) cinta damai, (o) gemar membaca, (p) peduli 

lingkungan, (q) peduli sosial dan (r) tanggung jawab. 

 Dalam diri manusia ada dorongan untuk memenuhi kebutuhan. 

Simandjuntak menjelaskan dalam garis besarnya dorongan dapat dibagi dalam 

tiga golongan yaitu: 

a. Daya pendorong yang berdasarkan pada keadaan-keadaan jasmani, seperti, 

kehidupan dalam masyarakat, kehidupan besosialisasi dengan orang lain, 

kebutuhan seksual serta kebutuhan yang lain. 

b. Daya pendorong yang timbul oleh situasi-situasi paksa. Dasar pendorong-

pendorong itu kita temukan pada keadaan-keadaan khas di alam luar, 

seperti situasi bahaya, kekangan, rintangan. 

c. Daya pendorong yang tertuju kepada hal-hal yang objektif, seperti 

keinginan untuk menjelajah, mengenali suatu benda, eksplorasi, 

manipuilasi dan seterusnya.18 

2. Macam-macam karakter 

Hipocrates dan Darwis menggolongkan manusia dalam empat jenis karakter 

yaitu: 

a. Sanguine: Pembicara 

Karaktercsanguin sangatcgampang dikenali. Dia pusat perhatian, selalu riang, 

ramah, bersemangat, suka bergaul atau luwes dan suka berbicara. Segala sesuatu 

 
18 Simandjuntak dkk, Karakter Pendidikan (Jakarta : PT Gramedia. 2002), hlm.46 
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yang dihadapi dianggap sangat penting hingga dilebih-lebihkan tapi selalu pula 

dapat dilupakan begitu saja. Inilah salah satu kejelekan mereka disamping tidak 

disiplin, tidak bisa tenang atau gelisah, tidak dapat diandalkan dan cenderung 

egois. 

b. Kolerik: pemimpin 

Karakter kolerik amat suka memerintah. Dia penuh dengan ide-ide, tapi tidak 

mau diganggu dengan pelaksanaannya sehingga lebih suka menyuruh orang lain 

untuk menjalankannya. Kemauannya yang keras, optimistik, tegas, produktif 

dipadu dengan kegemaran untuk berpenampilan megah, suka formalitas dan 

kebanggan diri menjadikannya seseorang yang berbakat pemimpin. Tapi karena 

dia juga senang menguasai seseorang, tidak acuh, licik, bisa sangat tidak 

berperasaan ( sarkastis) terhadap orang dekatnya sekalipun, akan menjadikan dia 

sangat dibenci. 

c. Melankolik: pelaksana 

Segala sesuatu amat penting bagi dia. Perasaannya adalah hal yang paling 

utama. Justru karena itu dia melihat sisi seni sesuatu, idealis, cermat, dan amat 

perfeksionis. Kelemahannya ialah ia selalu berpikir negatif, berprasangka buruk, 

yang membuatnya khawatir, dan sibuk berpikir. 

d. Flegmatig: penonton 

Pembawaan tenang, lembut, efisien, kurang bergairah, tapi juga tidak 

gampang kena pengaruh. Orang-orang akan menyangka dia tidak berminat atau 

tidak tertarik disebabkan oleh lamanya dia mengambil tindakan atas sesuatu. Dia 
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bertindak atas dasar keyakinannya bukan atas dorongan naluri. Suka melindungi 

diri, tidak tegas, penakut, kikir adalah kelemahannya.19 

Dari keempat temperamen diatas, seseorang mungkin memiliki suatu jenis 

kepribadian utama yang dipengaruhi oleh kepribadian lain. Jadi bagaimana cara 

kita agar karakter yang kita bentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter 

Banyak perubahan yang tercipta ketika suatu pola diterapkan kepada suatu 

keadaan tertentu, begitu juga dengan sebuah watak dan karakter. Karakterpun 

akan berubah sesuai dengan keadaan serta lingkungan yang mempengaruhinya. 

Semua pengetahuan dan kecekatan mempunyai nilai praktis dalam hidup,kita 

harus selalu memenuhi tuntutan kebutuhan mempertahankan diri serta bagaimana 

cara kita untuk mengembangkannya.20 

Perilaku seseorang tidak bisa diperoleh secara tiba-tiba tetapi didapatkan 

dengan lama berjalannya waktu, serta lingkungan dan pergaulan yang di 

tempatinya. Seperti firman allah Q.S At-tin : 4 

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk 

yang sebaik-baiknya”.(al-quran dan terjemahnya) 

Dari ayat diatas maka sudah jelah fitrah manusia adalah baik oleh sebab 

itu diperlukan lembaga-lembaga khusus yang dapat melaksanakan tugas untuk 

 
19 Hipocrates dan Darwis, Ilmu Kehidupan, Eksistensi Manusia (Inggris 

Management,1859), hlm.126. 
20 Joseph Murphy D.R.S, Rahasia Kekuatan Pikiran bawah Sadar (Jakarta: 2002), hlm.6. 
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membentuk suatu karakter yang baik sesuai dengan konsep dan kerangka yang 

diletakkan serta dianjurkan oleh Al-Quran.   

Menurut walgito karakter itu tebagi tiga sebab : 

a. Pembentukan karakter dengan kondisioning 

Dengan cara membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, 

akhirnya akan terbentukalah perilaku tersebut. Cara ini didasarkan atas teori 

belajar kodisioning baik yang dikemukakan oleh Pavlov maupun oleh Thorendike 

dan Skiner.21 

b. Pembentukan karakter dengan pengertian 

Disamping pembentukan karakter dengan kondisioning atau kebiasaan, 

pembentukan karakter atau perilaku dapat ditempuh dengan pengertian atau 

insight. Cara ini berdasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar disertai 

dengan adanya pengertian. 

c. Pembentukan karakter dengan model 

Di samping cara-cara pembentukan karakter maupun perilaku seperti 

tersebut diatas, pembentukan karakter masih dapat ditempuh dengan 

menggunakan model atau contoh. Kalau orang bicara bahwa orang tua sebagai 

contoh anak-anaknya, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya, hal tersebut 

menunjukkan pembentukan perilaku dengan menggunakan model.  

Dari penjelasan diatas, untuk membentuk karakter para santri yang ada di 

Pondok Pesantren Muhammadiyah Al Munawwaroh, maka dilakukan kebiasaan 
 

21 Pavlov, dkk, Karakter Kebiasaan (Inggris: Generations work,…), hlm.36. 
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seperti halnya bangun malam dan melaksanakan sholat malam secara berjamaah, 

mengaji dalam waktu-waktu tertentu, melalui penertian seperti halnya 

mendengarkan ceramah atau kultum dari para ustadz. 

B. SANTRI 

1. Pengertian santri 

Santri adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur‟an dan 

mengikuti sunnah Rasul SAW serta teguh pendirian. Ini adalah arti dengan 

bersandar sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-

lamanya. Santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti 

pendidikan Ilmu Agama Islam di suatu tempat yang dinamakan Pesantren, 

biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Menurut 

bahasa, istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta, shastri yang memiliki akar 

kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama dan 

pengetahuan.22 Cliford Geertz berpendapat bahwa bahwa pengertian santri bersal 

dari bahasa sangsekerta‟shastri‟, yang berarti ilmuan hindu yang pandai menulis, 

yang dalaam pemakaaiaan bahasa modern memiliki arti yang sempit dan arti yang 

luas. Dalam arti sempit, ialah seorang pelajar yang belajar disekolah agama atau 

yang biasa disebuut pondok pesantren, sedang dalam arti yang lebih luas, santri 

mengacu pada bagian anggota penduduk jawa yang menganut Islam dengan 

sungguh-sungguh, yng bersembahyang ke masjid pada haari jum‟at, dan 

sebagainya. 

 
22 Ferry Efendi, Makhfudli, Teori dan Praktik dalam Keperawatan (Jakarta: Salemba 

Medika, 2009), hlm.313. 
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Nurkulis Madjid menyakini bahwa kata santri berasal dari kata „Cantrik‟ 

(bahasa sangkekerta atau jawa), yang berarti orang yang selalu mengikuti guru. 

Sedang versi yang lain mengangap kata „santri‟ sebagai gabungan antara kata 

„saint‟ sebaagai gabungan antara kata „saint‟ (manusia baik) dan kata „tra‟ (suka 

menolog). Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia baik-

baik.23  

Dalam praktik bahasa sehari-hari, istilah „santri‟ pun memiliki devariasi 

yang bayak. Artinya, pengertian atau pembuatan kata santri masih suka-suka alias 

menyisakan pertanyaan yang lebih jauh. Santri apa, yang mana dan bagaimana?. 

Sebagai contoh ada istilah santri profesi, da nada santri kultur. Santri Profesi 

adalah mereka yang menempuh pendidikan ataau setidaknya memiliki hubungan 

darah dengan pesantren. Sedangkan „Santri Kultur‟ adalah gelar santri yang 

disandangkan berdasarkan budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. 

Dengan kata lain, bias saja orang yang sudah mondok di pesantren tidak disebut 

santri, perilakunya buruk. Dan sebaliknya, orang yang tidak pernah mondok di 

pesantren biasa disebut santri karena perilakunya baik.24   

Dari segi metode dan materi pendidikan, kata “santri‟ pun dapat dibagi 

menjadi dua. Ada “Santri Modern‟ da nada “santri Tradisional‟, seperti halnya 

juga ada pondok modern dan ada juga pondok tradisional. Sedang daari segi 

tempat belajarnya, ada istilah „santri kalong‟ dan „santri mukim‟. Santri kalong 

adalah orang yang berada di sekitar pesantren yang ingin menumpang belajaar di 

pondok pada waktu-waktu tertentu tanpa tinggal diasrama pesantren. Sedangkan 

 
23 Nurkulis Madjid, Pengertian Ilmu Islam, 1991, hlm. 72 
24 Zamkhasyari Dhofier, Tradisi Pesantren (Jakarta : Mizen, Cet II, 1992), hlm.36. 
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santri mukim ialaah santri yang menuntut ilmu di pesantren dan tinggal di asrama 

pesantren (kobong).25 

Beberapa pendapat menyatakan istilah bahwa kaata santri sebagaai sebuah 

singkatan dari bahasa indonesia. Yang kepanjagannya tidak jauh beda dengan apa 

yang apa yang telah dikemukakan di atas. Sebagai berikut: 

S : Satir al-„uyub wa al-aurat, artinya menutup aib dan aurat. Yakni aib sendiri 

maupun orang lain. 

A : Aminun fil amanah, artinya bisa di percaya dalam mengemban amanat.  

N : Nafi al-„ilmi, artinya bermanfaat ilmunya. Dan inilah yang sangat diidamkan 

oleh semua oleh semua santri. Ketika ia telah melalui masa-masa menimba ilmu 

pasti hrapan akhirnya adalah mampu mengamalkan ilmu tersebut. 

T : Taril al-maksiat, artinya meninggalkan maksiat. 

R : Ridho bi masyiatillah, artinya ridho dengan apa yang diberikan Allah. 

I : iklasun fi jami‟ al-af‟al, artinya ikhlas dalam setiap perbutan. 

2. Pondok Pesantren 

Pondok pesantren adalah suatu Lembaga Pendidikan Agama Islam yang 

tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama (kampus) di 

mana santri-santri menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari leadership seorang 

 
25 Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam (Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), hlm.234. 
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atau beberapa orang Kiai dengan ciri-ciri khas yang bersifat kharismatis serta 

independen dalam segala hal. 

Berikut istilah-istilah Pondok Pesantren : 

a. Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengajaran agama, 

umumnya dengan cara non klasikal, dimana seorang kyai mengajarkan 

ilmu agama islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis 

dalam bahasa arab boleh Ulama abad pertengahan, dan para santri 

biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut. 

b. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional memiliki watak yang 

utama, yaitu sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri-ciri khas. 

c. pesantren dianggap sebagai tempat yang dominan untuk pembentukan 

karakter yang ideal. Mengingat moral anak bangsa yang menurun, 

sehingga sering kali kita melihat di berbagai media masa tentang perilaku 

yang menyimpang yang dilakukan oleh anak muda jaman sekarang 

khususnya. 

Arifin berpendapat bahwa pesantren adalah suatu Lembaga Pendidikan Agama 

Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar, dengan sistem asrama 

(kampus) di mana santri- santri menerima pendidikan agama melalui sistem 

pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari 

leadership seorang atau beberapa orang kyai dengan ciri-ciri khas yang bersifat 

kharismatis serta independen dalam segala hal. Pengertian pesantren yang populer 

pada saat ini yaitu bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah suatu lembaga 

pendidikan Islam Indonesia yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama Islam, 
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dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian, atau disebut tafaqquh fi 

addin, dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat. 

Pondok pesantren memiliki 5 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu 

pondok, masjid, kitab-kitab, santri dan kyai. Selain kelima unsur tersebut, pada 

umumnya pondok pesantren memiliki prinsip-prinsip yang berlaku pada 

penyelenggaraan pendidikan. Mastuhu menuturkan terdapat 8 prinsip yang 

berlaku pada pendidikan di pondok pesantren, antara lain sebagai berikut :  

a. Memiliki kebijaksanaan menurut ajaran islam Yaitu: peserta didik dibantu 

agar mampu memahami makna hidup, keberadaan, peranan, serta 

tanggungjawabnya dalam kehidupan di masyarakat. 

b. Memiliki kebebasan yang terpimpinYaitu: setiap manusia memiliki 

kebebasan dalam menetapkan aturan hidup tetapi dalam berbagai hal manusia 

menerima saja aturan yang datang dari Tuhan. 

c. Berkemampuan mengatur diri sendiri Yaitu: di pesantren, santri mengatur 

sendiri kehidupannya menurut batasan yang diajarkan agama. 

d. Memiliki rasa kebersamaan yang tinggi yaitu dalam hal kewajiban individu 

harus menunaikan kewajiban terlebih dahulu sedangkan dalam hak, individu 

harus mementingkan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri 

sendiri. 

e. Menghormati orang tua dan guru yaitu tujuan ini dicapai antara lain melalui 

penegakan berbagai pranata di pesantren seperti mencium tangan guru, tidak 

membantah guru dan bertutur kata yang sopan. 

f. Cinta kepada ilmu yaitu banyaknya hadist yang mengajarkan tentang 

menuntut ilmu dan menjaganya. 
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g. Mandiri yaitu sejak awal santri dilatih untuk mandiri. Mereka kebanyakan 

memasak, mengatur uang, mencuci pakaian sendiri dan lain-lain. 

h. Kesederhanaan yaitu sikap memandang sesuatu, terutama materi secara 

wajar, proporsional dan fungsional. 

 

C. Pembentukan Karakter Santri 

1. Karakter santri 

Karakter adalah sifat atau tingkah laku yang dimiliki oleh setiap santri, 

sehingga dapat mencerminkan sebuah kepribadian akhlak yang melekat pada 

seorang santri. Santri juga mempunyai akhlak atau karakter yang mendominasi 

dalam ilmu keagamaan sehingga santri sering kali di butuhkan oleh kalangan 

masyarakat. Santri mempunyai beberapa karakter sebagai berikut: 

a. Keberanian: Tentu saja seorang santri memiliki keberanian, karena di 

setiap kegiatannya di dalam pondok di ajari ber pidato atau qitobah, 

sehingga santri mempunyai keberanian berbicara di depan umum. 

b. Tanggung jawab: Seseorang santri pasti akan menanggung atas apa yang 

telah di perbuat, misalkan ketika malam hari santri keluar pondok tanpa 

izin dengan pergi ke warnet, maka secara langsung santri telah melanggar 

aturan dan siap mendapatkan hukuman. 

c. Mandiri: Setiap santri harus belajar hidup mandiri karena hidup di 

pesantren itu dilatih untuk hidup mandiri supaya pandai mengatur waktu, 

mengatur keuangan dan lain sebagainya. 

d. Berakhlakul Karimah: Dengan pola pembelajaran Ala-pesantren yang 

kental dengan prinsip "sam'an wa tha'atan, ta'dhiman wa ikraman lil 
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masyayikh" artinya mendengar, menta'ati, mengagungkan serta 

menghormati kepada Kyai, mereka terdidik untuk selalu menghormati 

orang lain yang lebih tua terlebih kepada orang tua dan guru. 

e. Qonaah dan Sederhana : Seorang santri sudah terbiasa hidup seadanya 

terkadang sampai kekurangan-pun itu sudah lumrah. Mulai dari makanan, 

paling juga tahu tempe tiap harinya. 

f. Disiplin: Kehidupan di pesantren yang penuh dengan aturan yang berupa 

kewajiban dan larangan serta hukuman bagi yang melanggar, menjadikan 

seorang santri memiliki karakter ini. 

 

2. Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter adalah sebuah penataan diri setiap manusia yang 

mempunyai tujuan agar seseorang mampu menjadikan dirinya masing-masing 

menjadi lebih baik dan mempunyai akhlak yang baik yang akan tertanam pada diri 

seseorang. Dan setiap manusia mempunyai harapan yang baik yang mampu 

membawa dirinya menjadi lebih sempurna dan layak untuk di contoh kepada 

setiap manusia. Sehingga santri akan terbentuk sifatnya dengan melalui 

pembelajaran di dalam pondok atau di lingkungan sekitar dengan cara mematuhi 

atau mengikuti kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang telah di ajarkan oleh 

kyai dan ustad. Dari situlah penataan sebuah kepribadian santri akan tertanam.  

Adapun faktor-faktor pembentukan karakter meliputi: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal meliputi beberapa aspek antara lain sebagai berikut: 
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1. Instink biologis, seperti rasa lapar, dorongan untuk makan yang berlebihan 

dan berlangsung lama jika kebiasaan ini berlanjut akan menimbulkan 

penyakit fisik maupun penyakit hati serta akan membentuk suatu sifat jelek 

yaitu : rakus, maka sifat itu akan menjadi perilaku tetapnya, dan seterusnya. 

2. Kebutuhan psikologis, seperti rasa aman, penghargaan, penerimaan, dan 

aktualisasi diri. 

3. Kebutuhan pemikiran, yaitu akumulasi informasi yang membentuk cara 

berfikir seseorang seperti mitos, agama, dan sebagainya. 

 

b. Faktor Eksternal meliputi: 

1. Lingkungan Keluarga 

Keluarga memang menjadi faktor yang paling penting untuk 

memunculkan karakter pada anaknya, karena keluargalah yang paling sering 

berada dekat dengannya. Karakter yang terbentuk akan mengikuti apa yang 

dia lihat dirumah, karena mental anak itu terjadi setelah melihat kebiasaan 

yang ada dilingkupnya.26 

 

2. Lingkungan Sosial 

Manusia sering sekali kita sebut sebagai mahluk individu,ada juga yang 

menyebutkan sebagai mahluk sosial,sebagai makhluk sosial manusia mesti 

mempunyai hubungan dengan manusia dan masyarakat 

sekitarnya.Masyarakat adalah tempat di mana berkumpulnya orang-orang 

dengan semua kebiasaan watak sifat yang berbeda yang diperoleh dari 

 
26 Walgito, Faktor-Fakltor Pembentukan Rarakter  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 

hlm.26
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tempat asal mulanya. Lingkungan sosial, yaitu merupakan lingkungan 

masyarakat yang didalamnya terdapat interaksi individu dengan individu 

yang lain, lingkungan sosial dibagi dalam dua bagian, yaitu :  

a. Lingkungan sosial primer, yaitu lingkungan sosial di mana terdapat 

hubungan yang erat antara individu satu dengan individu yang lain. 

b. Lingkungan sosial sekunder, yaitu lingkungan sosial dimana hubungan 

individu satu dengan yang lain agak longgar, individu satu kurang 

mengenal dengan individu yang lain.27 

Dapat kita simpulkan bahwa antara individu dengan lingkungan sosial 

tidak hanya berlangsung searah, dalam arti tidak hanya lingkungan sosial 

saja yang mempunyai pengaruh terhadap individu, tetapi antara individu 

dengan lingkungannya terdapat hubungan yang saling timbal balik. 

3. Lingkungan Pendidikan 

Dalam lingkup pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer 

pengetahuan, tetapi merupakan proses yang lebih besar dari sekedar 

pembelajaran, dengan mengesampingkan perbedaan dalam lingkungannya, 

merupakan proses pengembangan sosial yang akan mengubah individu dari 

sekedar makhluk biologis menjadi makhluk sosial agar hidup bersama 

realitas zaman dan masyarakat, dengan kata lain secara tidak langsung 

 
27 Walgito, Faktor-Fakltor Pembentukan Rarakter (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 

hlm.34. 
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lingkungan pendidikan merupakan proses pentransferan sifat sosial-

kemanusiaan kepada lingkungannya.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Walgito, Faktor-Fakltor Pembentukan Rarakter  (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 

hlm.67. 


