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BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Pendidikan Berbasis Karakter

1. Pengertian Pendidikan Berbasis Karakter

Pendidikan dan Pembelajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat

dipisahkan karena keduanya memiliki pengertian yang sama. Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia kata pembelajaran adalah kata benda yang diartikan

sebagai proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran

merupakan upaya sistematis untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses

belajar. Menurut Corey sebagaimana dikutip Nyimas Aisyah, pembelajaran

adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang secara sengaja dikelola untuk

memungkinkan ia turut serta dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan

respon terhadap situasi tertentu.1 Senada dengan pengertian di atas Gagne, Birggs,

dan Wager sebagaimana dikutip Udin S. Winata Putra, berpendapat bahwa

Instruction is a set of event that affect leaners is such a way that learning is

facilitated.2 Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Menurut Oemar Hamalik,

pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur

1Nyimas Aisyah, Pengembangan Pembelajaran Matemática Sekolah Dasar, (Jakarta :
Direktorat Jendral Pendidikan Nasional, 2007), hlm. 3.

2Udin S. Winata Putra, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Universitas Terbuka
2007), hlm. 19.
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manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling

mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.3 Suprapto berpendapat bahwa

pembelajaran didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan

subjek didik yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan dan dievaluasi secara

sistematis agar subjek didik dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara

efektif dan efisien.4

Term “Pendidikan” berasal dari kata “didik” dengan awalan “pe” dan

akhiran “kan”, yang mengandung arti “perbuatan”, cara, dan sebagainya. Ia

berasal dari bahasa Yunani yaitu “paedagogie”, yang berarti bimbingan, yang

diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa

inggris, “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.5 Dalam Islam

ada tiga istilah yang dipakai untuk pendidikan yaitu ”al-Tarbiyah’ -al‘ ,(التربیة)

Ta’lim’(التعليم) dan ‘al-Ta’dib’(التأديب). Dalam Kamus Bahasa Arab, kata al-

Tarbiyah berasal dari tiga kata yaitu; rabba-yarbu ( يربو-ربا ) yang mengandung arti:

bertambah, tumbuh, dan ‘rabiya- yarbaa’( يرىب- رىب ) berarti menjadi besar, serta

rabba-yarubbu’ ( يرب-رب ) yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntun,

3Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1999), hlm. 57.
4Suprapto, Pengembangan Pembelajaran Sekolah Dasar, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm. 9.
5Ibrahim Saat, (Ed.), Isu Pendidikan di Malaysia, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan

Pustaka, 1982), hlm. 459.
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menjaga, memelihara.6 Terminologi Pendidikan antara lain dirumuskan oleh Abu

Ahmadi dan Nur Uhbiyati sebagai berikut :

“Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan yang secara sadar
dan sengaja, serta penuh tanggung jawab yang dilaksanakan oleh orang
dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak
tersebut mencapai kedewasaan yang dicita–citakan dan berlangsung secara
terus menerus.”7

Menurut Hasbullah :“Pendidikan adalah usaha orang dewasa dalam

pergaulannya dengan anak didik melalui kontak atau komunikasi yang

berlangsung secara terus menerus sampai anak didik mencapai kedewasaan.”8

Pengertian pendidikan tersebut menunjukkan suatu proses bimbingan, tuntutan,

atau pimpinan, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak

didik, tujuan dan sebagainya. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal (1) :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.”9

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya

pendidikan adalah suatu usaha pemberian bantuan dan bimbingan dari orang

6Karim al-Bastani dkk, al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam, (Beirut : Dar al-Masyriqi, 1975),
hlm. 243-244.

7Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan; Suatu Pengantar, (Jakarta : Rinneka Cipta,
2001), hlm. 70.

8Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Yakarta : Rinneka Cipta, 2005), hlm. 5.
9Tim Penyusun Kemendiknas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

Tentang (SISDIKNAS), (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 4. Ari Gunawan, Kebijakan-
Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), hlm. 164.
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dewasa yang bertanggungjawab secara sadar dan terencana kepada peserta didik

sehingga timbul interaksi antara keduanya yang bertujuan untuk mencapai

kedewasaaan dan membentuk kepribadian yang lebih baik secara keseluruhan

meliputi jasmani dan rohani sehingga dapat berguna bagi diri sendiri, bagi

masyarakat, bangsa dan negara.

Secara harfiah karakter artinya kualitas mental atau kekuatan moral,

akhlak atau budi pekerti individu yang menjadi kepribadian khusus, pendorong

dan penggerak, serta pembeda satu individu dengan lainnya.6 Karakter menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi

pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dengan demikian dapat

dipahami bahwa makna pendidikan karakter adalah suatu sistem penerapan nilai-

nilai moral pada peserta didik melalui ilmu pengetahuan, kesadaran atau

kemauan, dan implementasi nilai-nilai tersebut, baik terhadap diri sendiri, sesama,

lingkungan, bangsa dan negara maupun Tuhan Yang Maha Esa, kebangsaan

sehingga menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik.

Menurut Raka, Pendidikan Karakter di Indonesia pada saat ini diperlukan

semua orang, untuk 250 juta rakyat Indonesia.7 Oleh Azzet, Pendidikan karakter

di Indonesia saat ini adalah kebutuhan yang mendesak, sebab karakter adalah

kekuatan yang membentengi diri kita dari segala macam godaan yang mendorong

6Doni Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta :
Kompas Gramedia, 2011), hlm. 52.

7Gede Raka, dkk., Pendidikan Karakter Di Sekolah: Dari Gagasan Ke Tindakan, (Jakarta :
PT. Alex Media Komputindo, Kompas Gramedia, 2011), hlm. 6.
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pada tingkah laku tidak terpuji.8 Karakter merupakan cara berfikir dan berperilaku

yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama,  baik dalam lingkup

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.9

Penguatan pendidikan moral (moral education)10 atau pendidikan karakter

(character education)11 dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi

krisis moral yang sedang melanda di negara Indonesia. Krisis tersebut antara lain

berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan

remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek,

penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah

menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas.

Krisis yang melanda pelajar bahkan elite politik mengindikasikan bahwa

pendidikan agama dan moral yang didapat di bangku sekolah (kuliah) tidak

berdampak terhadap perubahan perilaku manusia Indonesia. Bahkan yang terlihat

8Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter Di Indonesia: Revitalisasi
Pendidikan Karakter Terhadap Keberhasilan Belajar dan Kemajuan Bangsa, (Jakarta: Arruz Media,
2011), hlm. 15, Alfred John, Membangun Karakter Tangguh: Mempersiapkan Generasi Anti
Kecurangan, Terjemahan oleh Sandiantoro dan Ari Kristanti, (Surabaya : Portico Publishing, 2011),
hlm. vii.

9Hariyanto Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Jakarta : PT. Remaja
Rosdakarya 2011), hlm. 41.

10Moral, karakter dan akhlak memiliki perbedaan. Moral adalah pengetahuan seseorang
terhadap hal baik dan buruk yang ada dan melekat dalam diri seseorang. Istilah moral berasal dari
bahasa Latin mores dari suku kata mos, yang artinya adat istiadat, kelakuan tabiat, watak. Moral
merupakan konsep yang berbeda. Moral adalah prinsip baik buruk sedangkan moralitas merupakan
kualiras pertimbangan baik buruk. Pendidikan moral adalah moral pendidikan. Moral pendidikan
adalah nilai-nilai yang terkandung secara built in dalam setiap bahan ajar atau ilmu pengetahuan.
Akhlak (bahasa Arab), bentuk plural dari khuluq adalah sifat manusia yang terdidik. Baca Muhammad
al-Abd, al-Akhlāq fi al-Islām, (Cairo: al-Jami’ah al-Qahirah, tt.), hlm. 11.

11Karakter adalah tabiat seseorang yang lansung di-drive oleh otak. Munculnya tawaran istilah
pendidikan karakter (character education) merupakan kritik dan kekecewaan terhadap praktik
pendidikan moral selama ini. Walaupun secara substansial, keduanya tidak memiliki perbedaan yang
prinsipil.
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adalah begitu banyak manusia Indonesia yang tidak koheren antara ucapan dan

tindakannya. Kondisi demikian, diduga berawal dari apa yang dihasilkan oleh

dunia pendidikan.12

Demoralisasi tejadi karena proses pembelajaran cenderung mengajarkan

pendidikan moral dan budi pekerti sebatas teks dan kurang mempersiapkan siswa

untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang kontradiktif. Dalam konteks

pendidikan formal di sekolah/madrasah, bisa jadi salah satu penyebabnya karena

pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan kepada pengembangan intelektual

atau kognitif semata, sedangkan aspek soft skill atau nonakademik sebagai unsur

utama pendidikan moral belum diperhatikan. Pencapaian hasil belajar siswa tidak

dapat hanya dilihat dari ranah kognitif dan psikomotorik, sebagaimana selama ini

terjadi dalam praktik pendidikan kita, tetapi harus juga dilihat dari hasil afektif,

Ketiga ranah berhubungan secara resiprokal, meskipun kekuatan hubungannya

bervariasi dari satu kasus ke kasus yang lain. Beberapa hasil penelitian

menunjukkan bahwa efektivitas pencapaian hasil kognitif terjadi sejalan dengan

efektivitas pencapaian ranah afektif.13 Dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014

telah dicanangkan visi penerapan pendidikan karakter, maka diperlukan kerja

keras semua pihak, terutama terhadap program-program yang memiliki kontribusi

besar terhadap peradaban bangsa harus benar-benar dioptimalkan. Namun,

12Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 2.
13Hadjar, “Evaluasi Hasil Belajar Afektif Pendidikan Agama: Konsep dan Pengukurannya”,

Muntholi’ah (ed.), Guru Besar Bicara Mengembangkan Keilmuan Pendidikan Islam, (Semarang:
Rasail Media Group, 2010), hlm. 215.
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penerapan pendidikan karakter di sekolah/ madrasah memerlukan pemahaman

tentang konsep, teori, metodologi dan aplikasi yang relevan dengan pembentukan

karakter (character building) dan pendidikan karakter (character education).

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka

mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan

individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan.

Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai the deliberate us of all dimensions of

school life to foster optimal character development (usaha kita secara sengaja dari

seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan

karakter secara optimal. Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep

moral (moral knonwing), sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral

behavior).13 Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter

yang baikdidukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat

baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan di bawah ini merupakan bagan

kterkaitan ketiga kerangka pemikiran sebagai berikut :

13Zubaedi, op. cit., hlm. 29.
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Gambar : Keterkaitan Antara Komponen Moral Dalam Rangka Pembentukan
Karakter yang baik menurut Lickona

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, maka pendiikan karakter  adalah

suatu program pendidikan (sekolah dan luar dekolah) yang mengorganisasikan

dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan memerhatikan

pertimbangan psikologis untuk pertimbangan pendidikan. Tujuan pendidikan

karakter adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang

diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai ini juga digambarkan sebagai perilaku moral.14 Pendidikan karakter

selama ini baru dilaksanakan pada jenjang pendidikan pra sekolah/madrasah

(taman kanak-kanak). Sementara pada jenjang sekolah dasar dan seterusnya

kurikulum di Indonesia masih belum optimal dalam menyentuh aspek karakter

ini, meskipun sudah ada materi pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan.

Padahal jika Indonesia ingin memperbaiki mutu sumber daya manusia dan segera

14Zuchdi, Humanisasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 39.
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bangkit dari ketinggalannya, maka Indonesia harus merombak sistem pendidikan

yang ada, antara lain memperkuat pendidikan karakter.

Strategi pembelajaran yang berkenaan dengan moral knowing akan lebih

banyak belajar melalui sumber belajar dan nara sumber. Pembelajaran moral

loving akan terjadi pola saling membelajarkan secara seimbang di antara siswa.

Sedangkan pembelajaran moral doing akan lebih banyak menggunakan

pendekatan individual melalui pendampingan pemanfaatan potensi dan peluang

yang sesuai dengan kondisi lingkungan siswa. Ketiga strategi pembelajaran

tersebut sebaiknya dirancang secara  sistematis agar para siswa dan guru dapat

memanfaatkan segenap nilai-nilai dan moral yang sesuai dengan potensi dan

peluang yang tersedia di lingkungannya. Dengan demikian, hasil

pembelajarannya ialah terbentuknya kebiasaan berpikir  dalam arti peserta didik

memiliki pengetahuan, kemauan dan keterampilan dalam berbuat kebaikan.

Melalui pemahaman yang komprehensif ini diharapkan dapat menyiapkan pola-

pola manajemen pembelajaran yang dapat menghasilkan anak didik yang

memiliki karakter yang kuat dalam arti memiliki ketangguhan dalam keilmuan,

keimanan, dan perilaku shaleh, baik secara pribadi maupun sosial.

2. Hakekat Pendidikan Karakter

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan

kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya

nilai-nilai Pancasila, keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam
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mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya

bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa.15

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana

diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi

permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan

karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat

itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) tahun 2005-2015, di mana pendidikan karakter ditempatkan

sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu

“Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”16 Terkait dengan upaya mewujudkan

pendidikan karakter sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPN,

sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi dan tujuan

pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

15Tim Penyusun Kemdiknas RI, op. cit., hlm. 6.
16Ibid., hlm. 7.
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Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”17

Dengan demikian, RPJPN dan UUSPN merupakan landasan yang kokoh

untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa

sebagai prioritas program Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, yang

dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Pendidikan Karakter tahun 2010,

bahwa pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi

pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara

apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan

sepenuh hati. Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan

mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter

menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang baik sehingga

peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah,

mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya

(psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan

bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga

“merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik

17Tim Penyusun Kemendikas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang SistemPendidikan Nasional, (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 4.
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(moral action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang

terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.18

Pendidikan sebagai suatu upaya sadar mengembangkan potensi peserta

didik (siswa), tidak dapat dilepaskan dari lingkungan mereka berada, utamanya

lingkungan budaya, karena pendidikan yang tidak dilandasi  prinsip budaya

menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya, dan ketika hal itu

terjadi maka mereka tidak akan mengenal  budayanya dan akan menjadi asing

dalam lingkungan budaya (masyarakat)nya, kondisi demikian menjadikan siswa

cepat terpangaruh oleh  budaya luar. Kecenderungan  itu terjadi karena ia tidak

memiliki norma dan nilai budaya yang dapat digunakan untuk melakukan

pertimbangan (valueing).19 Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi

landasan dari karakter itu menghendaki suatu proses yang berkelanjutan,

dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam kurikulum. Dalam

mengembangkan pendidikan karakter bangsa,  kesadaran akan siapa dirinya dan

bangsanya adalah bagian yang teramat penting, kesadaan tersebut  hanya dapat

terbangun dengan baik melalui pencerahan masa lalu, masa kini dan akan datang

tentang bangsanya.20

Pendidikan karakter sejatinya merupakan  bagian  esensial tugas sekolah

dalam hal ini sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur

18Tim Penyusun Kemdiknas RI, op. cit., hlm. 6.
19Ibid., hlm. 7.
20Ibid., hlm. 8.
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dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah), lingkungan keluarga dan

lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini Zubaedi menyatakan :

pendidikan karakter adalah upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir,
penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku
yang sesuai dengan nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan
dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antarsesama, dan
lingkungannya. Nilai luhur tersebut antara lain kejujuran, kemandirian,
sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berfikir termasuk kepenasaran
akan intelektual, dan berfikir logis. Pendidikan memiliki beberapa tujuan
utama yaitu; pengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik
sebagai manusia sekaligus warga bangsa; mengembangkan kebiasaan dan
perlaku peserta didik yang terpuji, menanamkan jiwa kepemimpinan dan
tanggungjawab, mengembangkan peserta didik menjadi manusia mandiri,
kreatif, dan berwawasan kebangsaan, mengembangkan lingkungan belajar
yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan.21

3. Tujuan, Sasaran dan Nilai-nilai yang Dikembangkan

Adapun tujuan pendidikan karakter di sekolah dimaksudkan untuk

memfasilitasi peserta didik mengembangkan karakter terutama yang tercakup

dalam butir-butir Standar Kompetensi Lulusan. sehingga mereka menjadi insan

yang berkepribadian mulia (cerdas dan kompetitif). Sedangkan sasaran

pendidikan karakter di sekolah dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik

mengembangkan karakter terutama yang tercakup dalam butir-butir Standar

Kompetensi Lulusan sehingga mereka menjadi insan yang berkepribadian mulia

(cerdas dan kompetitif).22

Dalam rangkaiannya dengan identitas atau jati diri suatu bangsa, karakter

merupakan nilai dasar perilaku yang menjadi acuan tata nilai interaksi antar

21Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga
Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11

22Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006.
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manusia. Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup

bersama berdasarkan atas pilar; kedamaian (peace), menghargai (respect), kerja

sama (cooperation),  kebebasan (freedom), kebahagiaan (happiness),  kejujuran

(honesty), kerendahan hati (humility), kasih sayang (love), tanggung jawab

(responssibility), kesederhanaan (simplicity), toleransi (tolerance) dan persatuan

(unity).23

Karakter religius teraplikasi dalam wujud kehidupan berprilaku yang baik;

penuh dengan kebajikan; yakni berprilaku baik terhadap pihak lain (Tuhan Yang

Maha Esa, manusia, dan alam semesta) dan terhadap diri sendiri. Dalam dunia

modern ini, manusia cenderung melupakan the virtuous life atau kehidupan yang

penuh kebajikan, termasuk di dalamnya self-oriented virtuous atau kebajikan

terhadap diri sendiri, seperti self control and moderation atau pengendalian diri

dan kesabaran; dan other-oriented virtuous atau kebajikan terhadap orang lain,

seperti generousity and compassion atau kesediaan berbagi dan merasakan

kebaikan.24

Karakter moral dalam menurut Dewantara, adalah mendukung

perkembangan hidup anak, lahir dan batin dari sifat kodratinya menuju kearah

suatu peradaban.25 Di sini jelas pendidikan moral essensinya adalah

mengembangkan kecerdasan moral (building moral intelligence) atau

23Hariyanto Samani, op. cit., hlm. 42.
24Tim Penyusun Kemendiknas RI, op. cit., hlm. 7.
25Ki Hajar Dewantara, Karja Ki Hadjar Dewatara Bagian Pertama: Pendidikan. (Jogjakarta:

Pertjetakan Taman Siswa 1962), hlm. 484.
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mengembangkan kemampuan moral anak, sehingga mampu menentukan benar

dan salah, baik dan buruk, yang wajar dan tidak wajar, yang pantas atau tidak

pantas, serta yang patut atau tidak patut untuk dikerjakan seseorang.

Karakter kemandirian adalah suatu karakter yang menunjukan adanya rasa

percaya diri dan bertanggungjawab dalam menentukan sikap; atau kemampu

untuk mengambil keputusan dan menentukan tepat tidaknya tindakan yang

diambilnya. Menurut Khan, pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara

berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja sebagai

keluarga, masyarakat dan bernegara, membantu mereka membuat keputusan dan

yang dapat dipertanggungjawabkan.26

Karakter nasionalisme (kebangsaan) yaitu suatu bentuk kesadaran akan

masyarakat dan bangsanya sendiri. Zubaedi, mengatakan Pendidikan karakter

akan memastikan siswa merenungkan etika pribadi mereka dan bagaimana

tindakan mereka mempengaruhi orang di sekitar mereka. Pendidikan karakter

dapat diartikan sebagai the deliberate us of all dimensions of school life to foster

optimal character develompment (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi

kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter dengan optimal).27

Hal ini berarti bahwa untuk mendukung perkembangan karakter peserta didik

harus melibatkan seluruh komponen sekolah baik dari aspek kurikulum (the

content of the curriculum ), proses pembelajaran ( the procces of instruction ),

26Yahya Khan, Pendidikan Karakter Potensi Diri; Mendongkrak Kualitas Pendidikan,
(Yokyakarta : Pelangi Publishing, 2010), hlm. 1.

27Zubaedi, op. cit., hlm. 14.
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kualitas  hubungan ( the quality of relationship ), penanganan mata pelajaran ( the

handling of discipline ), pelaksanaan aktifitas ko-kurikuler, serta etos seluruh

lingkungan sekolah.28

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan

seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan.29 Pendidikan karakter pada

tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai

yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang

dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya

sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di

mata masyarakat luas.30

Sasaran pendidikan karakter adalah seluruh sekolah di Indonesia negeri

maupun swasta dalam berbagai jenjang pendidikan. Semua warga sekolah,

meliputi para peserta didik, guru, karyawan administrasi, dan pimpinan sekolah

menjadi sasaran program ini. Sekolah-sekolah yang selama ini telah berhasil

melaksanakan pendidikan karakter dengan baik dijadikan sebagai best practices,

yang menjadi contoh untuk disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Melalui

program ini diharapkan lulusan sekolah memiliki keimanan dan ketaqwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia, kompetensi

28Ibid., hlm. 15.
29Ibid., hlm. 12.
30Ibid.
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akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang baik

sesuai norma-norma dan budaya Indonesia.31

Tilaar menyatakan pendidikan kareakter di sekolah, merupakan proses

penciptaan suasana  masyarakat yang hidup dengan pijakan kokoh nilai-nilai

nasionalisme yang kuat, yang diperoleh melalui penanaman nilai entity dan

identity dari kearifan lokal (local wisdom); memiliki kemampuan peradaban

tinggi setara dengan perkembangan dunia. Manusia-manusia berkualitas yang

diharapkan bukan manusia yang lepas dari akar budayanya, melainkan manusia

yang tetap berpijak dan memiliki mainstream identity sendiri sebagai wujud

kesadaran ethinisitas untuk merekat kerenggangan atau konflik masyarakat dalam

paradigma terbuka mengembangkan sikap menerima kehadiran dan hidup

bersama kebudayaan lain sebagai suatu entity untuk berkembang meraih

kemajuan peradaban.32

Secara substantive menurut Kemendiknas, character terdiri atas 3 (tiga)

yakni: 1). Operatives, 2). Values, 3). Values in action, atau tiga unjuk prilaku

yang satu sama lain saling berkaitan, yakni moral; knowing, moral feeling, and

moral behavior. Karakter kita maknai sebagai kualitas pribadi yang baik

(bermoral/berbudi pekerti), yakni arti tahu tentang kebaikan, mau berbuat baik,

dan nyata berprilaku baik, yang secara koheren memancar sebagai hasil dari olah

pikir, olah hati, oleh raga, dan olah rasa dan karsa. Secara psikologis dan sosial

31Ibid., hlm. 13.
32Tilaar, Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia. Jakarta: Rieneka Cipta,

2007), hlm. 15.
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kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh

potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam

konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, atuan pendidikan, dan

masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat.33 Konfigurasi karakter dalam

konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat

dikelompokan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development), Olah

Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and

kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity

development).34

Pendidikan karakter  pada intinya bertujuan: membentuk bangsa yang

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong,

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan

tehnologi yang semuanya dijwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha

Esa berdasarkan Pancasila. dinyatakan bahwa pendidikan karakter berfungsi

(1)mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan

berperilaku baik; (2) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam

pergaulan dunia.35

Dalam kaitan itu telah diidentifikasi sejumlah nilai pembentuk karakter

yang merupakan  hasil kajian empirik Pusat Kurikulum yaitu : (1) Religius, (2)

33Tim Penyusun Kemendikas, op. cit., hlm. 10.
34Ibid., hlm. 11.
35Tim Penyusun Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian

Pendidikan Nasional, Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter, (Jakarta ; Pusat Kurikulum Badan
Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional, 2011), hlm. 2.
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jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif,  (7) Mandiri, (8)

Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah

Air, (12) Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/ komunikatif, (14) Cinta Damai,

(15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18)Tanggung

Jawab.36

Menurut Muslich, pendidikan karakter di sekolah  dapat diintegrasikan

dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran yang berkaitan dengan norma dan

nilai-nilai pada setiap mata pelajaran yang dieksplisitkan melalui pengaitan antara

mata pelajaran dengan nilai kehidupan sehari-hari dalam masyarakat sekitarnya,

sehingga pembelajaran yang diisi dengan nilai-nilai karakter tidak  hanya pada

tataran kognitif, tetapi pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan

peserta didik sehari-hari di masyarakat.37 Sedangkan menurut  Umi Kalsum,

pendidikan karakter sangat cocok diterapkan dalam pendidikan formal  (sekolah)

karena tujuannya menanamkan karakter kepada warga sekolah yang meliputi

komponen pengetahuan, kesadaran ataui kemauan dan tindakan untuk

melaksanakan nilai-nilai tersebut.38

Dalam konteks implementasi pendidikan karakter di sekolah, maka agar

guru harus memiliki karakter terlebih dahulu. Menurut Hidayatullah, guru

berkarakter, bukan hanya mampu mengajar tetapi ia juga mampu mendidik. Ia

36Ibid., hlm. 3.
37Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, (Jakarta: PT.

Bumi Aksara, 2011), hlm. 86.
38Umi Kalsum, Implementasi Pendidikan Karakter  Paikem. (Jakarta: Gema Pratama Pustaka

,2011), hlm. 6.
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bukan hanya mampu mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge), tetapi ia

juga mampu menanamkan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengarungi

hidupnya. Ia (guru) bukan hanya memiliki kemampuan bersifat intelektual tetapi

memiliki kemampuan spiritual sehingga mampu membuka hati peserta didik

untuk belajar; yang selanjutnya adalah kemampuan interpersonal sehingga

mampu hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat.39

4. Metode, Pendekatan dan Indikator Keberhasilan

Menurut Koesoema, Pendidikan Karakter merupakan struktur

antropologis yang terarah pada proses pengembangan dalam diri manusia secara

terus menerus untuk menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang mempunyai

keutamaan yakni dengan mengaktualisasikan nilai-nilai keutamaan seperti

keuletan, tanggung jawab, kemurahan hati, dan semisalnya.40 Hal ini karena

Koesoema menganggap bahwa jiwa manusia bisa dirubah dengan pendidikan,

dan ini bisa dilakukan di sekolah. Di sekolah tersebut bisa diterapkan lima metode

pendidikan karakter yakni : (1) mengajarkan pengetahuan tentang nilai,

(2)memberikan keteladanan, (3)menentukan prioritas, (4) praksis prioritas dan

(5)refleksi.41 Semua metode itu dilaksanakan dalam setiap momen di sekolah,

kemudian diaktualisasikan di lingkungan masyarakat supaya mereka bisa

39Hidayatullah, Pendidikan Karakter : Membangun Peradaban bangsa. (Surakarta: Yuma
Pressindo, 2010), hlm. 25.

40Zubaidi, op. cit., hlm. 58.
41Ibid., hlm. 59.
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mengotrolnya dan juga turut serta mempraktekkannya. Keberhasilan pelaksanaan

pendidikan karakter di SMA dapat dilihat melalui indikator sebagai berikut :

1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan

remaja,

2) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri,

3) Menunjukkan sikap percaya diri,

4) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih

luas,

5) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial

ekonomi dalam lingkup nasional,

6) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-

sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif,

7) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif,

8) Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang

dimilikinya,

9) Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam

kehidupan sehari-hari,

10) Mendeskripsikan gejala alam dan sosial,

11) Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab,

12) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan

Republik Indonesia,
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13) Menghargai karya seni dan budaya nasional,

14) Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya,

15) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu

luang dengan baik,

16) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun,

17) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di

masyarakat; Menghargai adanya perbedaan pendapat,

18) Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana,

19) Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana,

20) Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan

menengah,

21) Memiliki jiwa kewirausahaan.42

B. Proses Pembelajaran Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pembelajaran

Istilah  pembelajaran, menurut Anton M. Moeliono, merupakan padanan

dari kata  instruction, dalam bahasa Inggris, yang berarti  proses membuat orang

belajar. Istilah ini digunakan untuk membedakan teaching dari  instruction.

Karena  teaching dianggap berorientasi kepada guru, sedangkan  instruction

42Tim Penyusun Kemendiknas RI, op. cit., hlm. 26-27.
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berorientasi kepada pelajar, timbullah gagasan untuk memakai pasangan

pengajaran dan pembelajaran.43

Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu

pekerjaan guru saja, sedangkan pembelajaran mengacu ke tindakan

membelajarkan, atau menyebabkan orang belajar. Pembelajaran merupakan

proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru selaku pendidik

dan belajar dilakukan oleh peserta didik. Jika orang yang mengajar disebut

pengajar, maka orang yang membelajarkan akan disebut pembelajar. Dialah yang

di dalam bahasa Inggris disebut instructor.

Penggunaan istilah pembelajaran  secara bahasa kiranya sudah

menggambarkan pengertian yang dimaksud oleh instruction,  hal ini bisa dilihat

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pembelajaran diartikan sebagai

proses, cara, menjadikan makhluk hidup belajar.

Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu,

berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman.44 Istilah

pembelajaran digunakan dalam pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003

tentang pendidikan nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu

lingkungan belajar.

43 Anton M. Moeliono, “Pembelajaran dan Pemelajaran”, Kompas, (26 Juli 2003), hlm. 4.
44 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:

Balai Pustaka, 1996), hlm. 14
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Secara terminologis Gagne dan Briggs (1979) mendefinisikan instruction

sebagai suatu rangkaian  events  (kejadian, peristiwa, kondisi, dan sebagainya)

yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi peserta didik (pembelajar),

sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah.45

Hal ini bukan hanya terbatas pada peristiwa yang dilakukan oleh guru

saja, melainkan mencakup semua peristiwa yang mempunyai pengaruh langsung

pada proses belajar manusia. Menurut Crow and Crow, pembelajaran

(instruction) adalah perubahan tabiat, pengetahuan dan sikap. Pembelajaran

melibatkan cara baru membuat suatu perbuatan. Hal  itu terjadi dalam percobaan

individu mengatasi rintangan atau menyesuaikan diri pada situasi baru.46

Karenanya pembelajaran berlaku sepanjang hayat  seseorang, baik di

sekolah, di rumah atau di lingkungan sekitar. Lebih lanjut perubahan tersebut

juga diartikan sebagai proses menajamkan fikiran dan memperbaiki kemampuan

berfikir seseorang, mendalami pemahaman seseorang mengenai isu, atau

meningkatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena seperti mendapatkan

teknik yang lebih baik atau fakta baru.

Dalam teori belajar konstruktivisme, Tasker (1992) mengemukakan tiga

penekanan sebagai berikut. Pertama adalah peran aktif siswa dalam

mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Kedua adalah pentingya

45 Robert M Gagne and Leslie J Bringgs, Principles of Instructional Design (New York:
Holt, Rine-hart and Winston, 1979), hlm. 3.

46 Mahani Razali, Ramlah Jantan dan Shahabuddin Hashim, Psikologi Pendidikan (Kuala
Lumpur: PTS, 2003), hlm. 153.
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membuat kaitan antara gagasan dalam pengkonstruksian secara bermakna. Ketiga

adalah mengaitkan antara gagasan dengan informasi baru yang diterima.47

Wheatley mendukung pendapat di atas dengan mengajukan dua prinsip

utama dalam pembelajaran dengan teori belajar konstrukltivisme. Pertama,

pengetahuan tidak dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur

kognitif siswa; Kedua, fungsi kognisi bersifat adaptif dan membantu

pengorganisasian melalui pengalaman nyata yang dimiliki anak.48

Secara teknis pengertian pembelajaran dapat kita fahami dari pernyataan

Suparta dan Herry Nur Aly, bahwa pembelajaran hendaknya dipandang sebagai

variabel bebas (independent variable) yakni suatu kondisi yang harus

dimanipulasikan, suatu rangkaian strategi yang harus diambil dan dilaksanakan

oleh guru. Pandangan semacam ini akan memungkinkan guru untuk melakukan

hal-hal sebagai berikut :49

a. mengusahakan lingkungan yang menguntungkan bagi kegiatan belajar;

b. mengatur bahan pelajaran dalam suatu organisasi yang memudahkan siswa

untuk mencerna;

c. memilih suatu strategi mengajar yang optimal berdasarkan

47 R.Tasker, “Effective Teaching: What Can a Constructivist View of Learning Offer”, The
Aus-tralian Science Teacher Journal 38 (1), David, Cohen, ed. (Australia: Australian Science
Teachers’ Association 1992), hlm. 30

48 G.H. Wheatley, “Constructivist Perspective on Science and Mathematics Learning”,
Science Edu-cation Journal, 75 (1), (1991), hlm. 12.

49 Soetomo, Dasar-dasar Interaksi Belajar Mengajar (Surabaya: Usaha Nasional, 1993),
hlm. 120.
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d. pertimbangan efektifitas dan kondisi psikologis siswa serta pertimbangan

lainnya yang sesuai dengan konteks objektif di lapangan;

e. memilih jenis alat-alat atau media pembelajaran yang tepat untuk keperluan

belajar siswa.

Pada waktu yang sama, pandangan tersebut akan menyarankan cara-cara

yang dapat mendorong dan memotivasi siswa untuk siap, mau dan mampu

belajar. Hal ini pada gilirannya akan mengarah secara langsung kepada suatu

teori motivasi dan kepada suatu teori pendidikan tentang pertumbuhan

kepribadian.50

Terkait dengan masalah ini, pengertian pembelajaran  (instruction) dapat

diartikan secara khusus, berdasarkan aliran psikologi tertentu. Pengertian

pembelajaran menurut aliran-aliran tersebut, sebagaimana dirangkum oleh

Darsono,51 adalah sebagai berikut: menurut psikologi daya pembelajaran adalah

upaya melatih daya-daya yang ada pada jiwa manusia supaya menjadi lebih

tajam atau lebih berfungsi; menurut psikologi kognitif, pembelajaran adalah

usaha membantu siswa atau anak didik mencapai perubahan struktur kognitif

melalui pemahaman; menurut psikologi humanistik, pembelajaran adalah usaha

guru untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk belajar  (enjoy

learning), yang membuat siswa terpanggil untuk belajar.

50 Tim Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, Metodologi Pendidikan Agama Islam
(Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag RI, 2002).

51 M. Darsono, Belajar dan Pembelajaran (Semarang: Unnes Press, 2001), hlm. 24-25.
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Dari berbagai rumusan definisi di atas, menunjukkan adanya perubahan

paradigma pendidikan. Hal ini berangkat dari pandangan yang menyebutkan

bahwa pendidikan itu didapat oleh siswa, bukan diterima. Pandangan senada

menyatakan bahwa guru tidak dapat memberikan pendidikan apapun kepada

siswa, tetapi siswa itulah yang harus mendapatkannya. Pandangan-pandangan

yang menekankan faktor pentingnya keaktifan siswa ini menggeser peran guru

dari seorang pengajar menjadi pembelajar.

2. Landasan Dasar

Pendidikan karakter berorientasi pada pembentukan manusia yang

berakhlak mulia dan berkepribadian luhur. Maka dalam hal ini, landasan dasar

dari pada pendidikan karakter adalah sesuai dengan UU  Sisdiknas No. 20 Tahun

2003, yaitu :

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembalajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.52

Pendidikan karakter didasarkan pada UU  Sisdiknas  karena dalam uraian

undang-undang tersebut salah satu tujuan dari pendidikan adalah dapat

mengembangkan potensi manusia. Yang mana arah dari pengembangan potensi

tersebut adalah terwujudmnya akhlak mulia. Hal ini sesuai dengan maksud dan

tujuan daripada pendidikan karakter.

Selain itu, pendidikan karakter juga didasarkan pada Al-Qur’an :

52 Undang-Undang No. 20 Tahun 200, Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  hlm. 9.
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Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan
dan hati agar kamu bersyukur. (Q.S. An-Nahl : 78)

Menurut Dr.  Muhammad Fadhil al-Djamaly yang dikutip oleh M. Arifin,

bahwa dalam ayat tersebut memberikan sebuah petunjuk bahwa manusia harus

melakukan usaha  pendidikan aspek eksternal (mempengaruhi dari luar diri anak

didik). Dengan kemampuan yang ada dalam diri anak didik terhadap pengaruh

eksternal yang bersumber dari fitrah itulah, maka pendidikan secara operasional

bersifat hidayah (petunjuk).53 Kaitannya  dengan pendidikan karakter adalah

bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha pendidikan dalam proses

pengembangan potensi (fitrah) manusia dari sisi eksternal yang berupa pengaruh

lingkungan.

3. Pembelajaran Pendidikan Karakter

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter di

Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, memuat pengertian dan

tujuan umum pendidikan karakter, pengertian pendidikan karakter terintegrasi

dalam pembelajaran, pengertian pendidikan karakter terintegrasi dalam kegiatan

pembinaan kesiswaan, pengertian pendidikan karakter terintegrasi dalam

pengelolaan sekolah, nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan, langkah-

langkah pelaksanaan pendidikan karakter, dan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan pendidikan karakter di SMA.

53 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, hlm. 44
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Desain pembelajaran pendidikan karakter bukan sebagai teks bahan ajar

yang diajarkan secara akademik, tetapi lebih merupakan proses pembiasaan

perilaku bermoral. Nilai moral dapat diajarkan secara tersendiri maupun

diintegrasikan dengan seluruh mata pelajaran dengan mengangkat moral

pendidikan atau moral kehidupan, sehingga seluruh proses pendidikan merupakan

proses moralisasi perilaku peserta didik. Bukan proses pemberian pengetahuan

moral, tetapi suatu proses pengintegrasian moral pengetahuan.

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya menanamkan kecerdasan

dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman dalam bentuk

perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur  yang menjadi jati dirinya.54

Penamaan pendidikan karakter tidak bisa hanya sekedar transfer ilmu

pengetahuan atau melatih suatu keterampilan tertentu. Pendidikan karakter perlu

proses, contoh teladan, pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan peserta

didik dalam lingkungan sekolah/madrasah, keluarga, lingkungan masyarakat,

mapun lingkungan media massa.

Dari pengalaman ada dua pendekatan dalam pendidikan karakter, yaitu:

(1) Karakter yang diposisikan sebagai mata pelajaran tersendiri; dan (2) Karakter

yang built- in dalam setiap mata pelajaran. Sampai saat ini, pendekatan pertama

ternyata lebih efektif dibandingkan pendekatan kedua. Salah satu alasannya ialah

karena para guru mengajarkan masih seputar teori dan konsep, belum sampai ke

54 Zubaidi, op. cit., hlm. 17.
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ranah metodologi dan aplikasinya dalam kehidupan. Idealnya, dalam setiap proses

pembelajaran mencakup aspek konsep (hakekat), teori (syari’at), metode

(tharekat) dan aplikasi (ma’rifat). Jika para guru sudah mengajarkan kurikulum

secara komprehensif melalui konsep, teori, metodologi dan aplikasi setiap bidang

studi, maka kebermaknaan yang diajarkannya akan lebih efektif dalam

menunjang pendidikan karakter.

Nilai-nilai karakter antara lain: (1) Cinta kepada Allah dan alam semesta

beserta isinya; (2) tanggung jawab, disiplin dan mandiri; (3) jujur; (4) hormat dan

santun; (5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama; (6) percaya diri, kreatif, kerja

keras dan pantang menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah

hati, dan toleransi, cinta damai, dan persatuan. Untuk implementasinya

memerlukan kajian dan aplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam karakter

bangsa pada kegiatan pembelajaran di sekolah/madrasah.  Integrasi nilai karakter

bangsa pada kegiatan pembelajaran dapat dilakukan melalui tahap-tahap

perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Proses pembelajaran pendidikan karakter secara terpadu bisa dibenarkan

karena sejauh ini muncul keyakinan bahwa anak akan tumbuh dengan baik jika

dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar. Istilah terpadu dalam

pembelajaran berarti pembelajaran menekankan pengalaman belajar dalam

konteks yang bermakna. Pengajaran terpadu dapat didefinisikan: suatu konsep

dapat dikatakan sebagai pendekatan belajar yang melibatkan beberapa bidang

studi untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik.
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Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, peserta didik  akan

memahami konsep yang dipelajari melalui pengalam langsung dan

menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah dipahaminya melalui

kesempatan mempelajari apa yang berhubungan dengan tema atau peristiwa

autentik (alami). Dengan demikian, ciri pendidikan terpadu adalah: (1) berpusat

pada peserta didik; (2) memberikan pengalam langsung  kepada peserta didik; (3)

pemisahan bidang studi tidak begitu jelas; (4) menyajikan konsep dari berbagai

bidang studi dalam suatu proses pembelajaran; (5) bersifat luwes, dan (6) hasil

pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta

didik.5571

Integrasi pembelajaran dapat dilakukan dalam substansi materi,

pendekatan,  metode, dan model evaluasi yang dikembangkan. Tidak semua

substansi materi pelajaran cocok untuk semua karakter yang akan dikembangkan,

perlu dilakukan seleksi materi dan sinkronisasi dengan karakter yang akan

dikembangkan. Pada prinsipnya semua mata pelajaran dapat digunakan sebagai

alat untuk mengembangkan semua karakter peserta didik, namun agar tidak

terjadi tumpang-tindih dan terabaikannya salah satu karakter yang akan

dikembangkan, perlu dilakukan pemetaan berdasarkan kedekatan materi dengan

karakter yang akan dikembangkan.

55 Ibid., hlm. 268.
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Dari segi pendekatan dan metode meliputi inkulkasi (inculcation),

keteladanan (modeling,qudwah), fasilitasi (facilitation), dan pengembangan

keterampilan (skill building).56 Inkulkasi (penanaman) nilai memiliki ciri-ciri:

a. mengomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya;

b. memperlakukan orang lain secara adil; (3) menghargai pandangan orang

lain;

c. mengemukakan keragu-raguan disertai alasan, dan dengan rasa hormat;

d. tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan

penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki;

e. menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai-nilai yang

dikehendaki secara tidak ekstrem;

f. membuat aturan, memberikan penghargaan, dan memberikan konsekuensi

disertai alasan;

g. tetap membuka komunikasi dengan pihak yang tidak setuju, dan

h. memberikan kebebasan bagi adanya perilaku yang berbeda-beda, apabila

sampai pada tingkat yang tidak dapat diteriuma, diarahkan untuk

memberikan kemungkinan berubah. Pendidikan karakter seharusnya tidak

menggunakan metode induktrinasi yang memiliki ciri-ciri yang bertolak

belakang dengan inkulkasi.

56 Zuchdi, op. cit., hlm. 46-50.
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Dalam pendidikan karakter, pemodelan atau pemberian teladan

merupakan strategi yang biasa digunakan. Untuk dapat menggunakan strategi ini

ada dua syarat harus dipenuhi. Pertama, guru harus berperan sebagai model yang

baik bagi peserta didik  dan anaknya. Kedua, peserta didik harus meneladani

orang terkenal yang berakhlak mulia, misalnya Nabi Muhammad saw. Cara guru

menyelsaikan masalah dengan adil, menghargai pendapat anak dan mengeritik

orang lain dengan santun, merupakan perilaku yang secara alami dijadikan model

bagi anak.

Inkulkasi dan metode keteladanan (al-qudwah) mendemonstrasikan

kepada peserta didik merupakan cara terbaik untuk mengatasi berbagai masalah;

orang akan melakukan proses identifikasi, meniru, dan memeragakannya. Dengan

metode pembiasaan, seseorang akan memiliki komitmen yang hebat. Pembiasaan

dalam penanaman moral merupakan tahapan penting yang seyogianya menyertai

perkembangan setiap mata pelajaran. Mengajari moral tanpa pembiasaan

melakukannya, hanyalah menabur benih ke tengah lautan, karena moral bukan

sekedar pengetahuan, tetapi pembiasaan bermoral. Fasilitasi melatih peserta didik

mengatasi masalah-masalah tersebut. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta

didik dalam melaksanakan metode fasilitasi membawa dampak positif pada

perkembangn kepribadian peserta didik.

Pembelajaran moral bagi peserta didik akan lebih efektif apabila disajikan

dalam bentuk gambar, seperti film, sehingga peserta didik bukan saja menangkap

maknanya dari pesan verbal mono-pesan, melainkan bisa menangkap pesan yang
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multi-pesan dari gambar, keterkaitan antargambar dan peristiwa dalam alur cerita

yang disajikan.57 Contoh: penyampaian pesan bahwa narkoba itu harus dihindari,

maka tayangan  tentang derita orang-orang yang dipenjara karena korban narkoba

jauh lebih bermakna daripada disampaikan secara lisan, melalui metode ceramah.

Namun demikian, bila ingin lebih mendalam tingkat penerimaan mereka, bisa

dilanjutkan dengan metode renungan (al-muhasabah) setelah terkondisikan

dengan baik melalui cerita dalam film yang baru saja ditayangkan.

Kecerdasan, keterampilan, dan ketangkasan seseorang berbeda-beda,

sebagaimana perbedaan dalam temperamen dan wataknya. Ada yang memiliki

temperamen tenang, mudah gugup atau grogi. Ada yang mudah paham dengan

isyarat saja apabila salah dan ada yang tidak bisa berubah, kecuali setelah melihat

mata membelalak, bahkan dengan bentakan, ancaman, dan hukuman secara fisik.

Sekalipun hukuman pukulan merupakan salah satu metode dalam pendidikan,

seyogianya guru tidak menggunakannya sebelum mencoba dulu dengan cara lain.

Metode hukuman digunakan untuk menggugah serta mendidik perasaan

rabbaniyah, yaitu perasaan khauf (takut) dan khusyu’ ketika mengingat Allah dan

57 Dalam dunia pendidikan, terutama yang berkaitan dengan pembelajaran, peran media
pembelajaran begitu kuat. Albert Meharabien menemukan peran media dalam menyampaikan
informasi, dengan rumus tiga V. Verbal; hanya bisa menyampaikan 7%, Vocal; bisa menyampaian
38%, apabila disertai dengan warna suara yang variatif dan intonasi yang tepat, sedng visual; bisa
mencapai angka keefektifan hingga 55%. Manusia memiliki kemampuan lebih optimal untuk
menangkap makna, melalui kesan yang bersifat visual dibandingkan yang verbal dan vocal. Baca
Mursidin, Moral Sumber Pendidikan, Sebuah Formula Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah/Madrasah,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 81-82.
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membaca al-Qur’an.58 Beberapa keterampilan yang diperlukan agar seseorang

dapat mengamalkan nilai yang dianut sehingga berperilaku konstruktif dan

bermoral dalam masyarakat. Keterampilan tersebut antara lain:

a. Keterampilan berpikir kritis, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) mencari

kejelasan pernyataan atau pertanyaan; (2) mencari alasan; (3) mencoba

memperoleh informasi yang benar; (4) menggunakan sumber yang dapat

dipercaya; (5) mempertimbangkan keseluruhan situasi; (6) mencari alternatif;

(7) bersikap terbuka.

b. Keterampilan mengatasi masalah. Masih banyak orang mengatasi konflik

dengan kekuatan fisik, padahal cara demikian itu biasa digunakan oleh

binatang. Manusia yang menggunakan nilai religius dan prinsip moral dalam

penyelesaian masalah kehidupan, perlu diajarkan cara mengatasinya yang

konstruktif.59

Perilaku moral (moral action) dapat dievaluasi secara akurat dengan

melakukan observasi dalam jangka waktu yang relatif lama dan secara terus

menerus. Pengamat atau pengobservasi  harus orang yang sudah mengenal orang-

orang yang diobservasi agar penafsirannya terhadap perilaku yang muncul tidak

salah.

58 Abdurrahman al-Nahlawi, Ushul al-Tarbiyah al-Islāmiyah wa Asālibuhā fi al-Bait wa al-
Madrasah wa al-Mujtama’, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 232-233.

59 Ahmad Amin, Kitāb al-Akhlāq, (Cairo: Dar al-kutub al-Mishriyah, 1929), hlm. 3.
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Doni A. Kusuma mengajukan 5 (lima) metode pendidikan karakter

(dalam penerapan di lembaga  sekolah) yaitu mengajarkan, keteladanan,

menentukan prioritas, praktis prioritas dan refleksi.60

a. Mengajarkan.  Pemahaman  konseptual tetap dibutuhkan sebagai bekal

konsep-konsep nilai yang kemudian menjadi rujukan bagi perwujudan

karakter tertentu. Mengajarkan karakter berarti memberikan pemahaman pada

peserta didik tentang struktur nilai tertentu, keutamaan, dan maslahatnya.

Mengajarkan nilai memiliki dua faedah, pertama,  memberikan pengetahuan

konseptual baru, kedua, menjadi pembanding atas pengetahuan yang telah

dimiliki oleh peserta didik. Karena itu, maka proses mengajarkan tidaklah

monolog, melainkan melibatkan peran serta peserta didik

b. Keteladanan. Manusia lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat.

Keteladanan menepati posisi yang sangat penting. Guru harus terlebih dahulu

memiliki karakter yang hendak diajarkan. Peserta didik akan meniru apa yang

dilakukan gurunya ketimbang yang dilaksanakan sang guru. Keteladanan

tidak hanya bersumber dari guru, melainkan juga dari seluruh manusia yang

ada dalam lembaga pendidikan tersebut. Juga bersumber dari orang tua, karib

kerabat, dan siapapun yang sering berhubungan dengan peserta didik. Pada

titik ini, pendidikan karakter membutuhkan lingkungan pendidikan yang utuh,

saling mengajarkan karakter.

60 Doni A. Kusuma, Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global,  hlm.
212-217
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c. Menentukan  prioritas. Penentuan prioritas yang jelas harus ditentukan agar

proses evaluasi atas berhasil atau tidak nya pendidikan karakter dapat menjadi

jelas, tanpa prioritas, pendidikan karakter tidak dapat terfokus dan karenanya

tidak dapat dinilai berhasil atau tidak berhasil. Pendidikan karakter

menghimpun kumpulan nilai yang dianggap penting bagi pelaksanaan dan

realisasi visi lembaga. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki

kewajiban.  Pertama,  menentukan tuntutan standar yang akan ditawarkan

pada peserta didik.  Kedua, semua pribadi yang terlibat dalam lembaga

pendidikan harus memahami secara jernih apa nilai yang akan ditekankan

pada lembaga pendidikan karakter ketiga. Jika lembaga ingin menentukan

perilaku standar yang menjadi ciri khas lembaga maka karakter lembaga itu

harus dipahami oleh anak didik , orang tua dan masyarakat.

d. Praksis prioritas.  Unsur  lain yang sangat penting setelah penentuan prioritas

karakter adalah bukti dilaksanakan prioritas karakter tersebut. Lembaga

pendidikan harus mampu membuat verifikasi  sejauh mana prioritas yang

telah ditentukan telah dapat direalisasikan dalam lingkungan pendidikan

melalui berbagai unsur yang ada dalam lembaga pendidikan itu.

e. Refleksi. Berarti dipantulkan kedalam diri. apa yang telah dialami masih tetap

terpisah dengan kesadaran diri sejauh ia belum dikaitkan, dipantulkan dengan

isi kesadaran seseorang. Refleksi juga dapat disebut sebagai proses bercermin,

mematut-matutkan diri ada peristiwa/konsep yang telah teralami.
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Akhmad Sudrajad mengemukakan bahwa pembelajaran pendidikan

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga

sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang

Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan

sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah,

semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-

komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan

penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran,

pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler,

pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga dan

lingkungan sekolah.61

Sedangkan menurut pendapat Marshall (2004) strategi perbaikan terus-

menerus melalui pengembangan staf dan pengembangan kurikulum yang sedang

berlangsung.62

Berdasarkan pendapat Zuhdiar (2010), penerapan pendidikan karakter

bagi siswa di sekolah bisa dilakukan melalui berbagai cara, dan disesuaikan

dengan kondisi dan lingkungan di sekolah yang bersangkutan. Penerapan

pendidikan karakter di sekolah harus disesuaikan dengan kurikulum tingkat

61 Akhmad Sudrajad. (20 Agustus 2010). Tentang Pendidikan Karakter
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/08/20/pendidikan-karakterdi- mp/

62 Marshall, J.C, at all. A Systems Approach to the Implementation of Character Education.
(California : San Diego, 2004), hlm. 55
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satuan pendidikan (KTSP), mengingat setiap sekolah memiliki karakteristik dan

potensi yang berbeda. Setiap sekolah, kata dia, pasti memiliki keunggulan dan

potensi yang bisa dikembangkan sesuai dengan komitmen untuk menanamkan

pendidikan karakter bagi para siswa, terutama di lingkungan sekolah. Ia

mencontohkan ada sekolah yang mengandalkan sistem penanaman pendidikan

karakter terhadap siswa dengan mengutamakan nilai kejujuran.63

Penerapan pendidikan karakter pada proses pembelajaran  mengacu pada

sembilan pilar karakter. Pilar-pilar tersebut antara lain:

1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaanNya (love Allah, trust, reverence, loyalty),

Yaitu bentuk karakter yang membuat setiap siswa wajib bertakwa kepada

Tuhan, beriman, mampu menjalankan segala perintahNya, dan berusaha

untuk meninggalkan segala laranganNya.

2) Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian (responsibility, excellence,

self reliance, discipline, orderliness). yaitu bentuk karakter yang membuat

seseorang bertanggung jawab, disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan

sebaik mungkin. Dalam pembelajaran busana, siswa dituntut untuk

bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang telah dikerjakan (berani

mengambil resiko apabila salah), disiplin waktu mengerjakan pekerjaan dan

dikerjakan secara mandiri dan baik.

63 Zuhdiar Laeis. (21 September 2010). Pendidikan Karakter Siswa Butuh Komitmen.
http://www.antarajateng.com/detail/index.php?id=35050
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3) Kejujuran/amanah dan arif (trustworthines, honesty, and tactful), yaitu

karakter yang membuat siswa bertindak jujur. Oleh karena itu dalam

melakukan suatu pekerjaan membuat busana, siswa dituntut untuk terbuka

atau apa adanya dalam setiap tindakan, tidak berbohong dan berlaku arif.

4) Hormat dan santun (respect, courtesy, obedience ), yaitu bentuk karakter

yang membuat siswa dan guru selalu menghargai dan menghormati. Siswa

dituntut untuk santun terhadap guru, teman, serta warga sekolah .

5) Dermawan, suka menolong dan gotong-royong/kerjasama (love, compassion,

caring, empathy, generousity, moderation, cooperation), yaitu bentuk

karakter yang membuat warga belajar, yaitu siswa dan guru memiliki sikap

peduli dan perhatian terhadap siswanya maupun kondisi sosial lingkungan

sekitar.

6) Percaya diri, Kreatif dan Pekerja keras (confidence, assertiveness,

creativity,resourcefulness, courage, determination, enthusiasm), yaitu

bentuk karakter yang membuat siswa mempunyai sikap percaya diri, tegas

dalam menentukan sesuatu, kreatif, mempunyai akal sehat, berani

menghadapi tantangan, mempunyai tekad tinggi, dan selalu bersemangat.

7) Kepemimpinan dan Keadilan (justice, fairness, mercy, leadership), Yaitu

bentuk karakter yang membuat siswa mempunyai jiwa adil, mempunyai rasa

belas kasihan, dan mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik.
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8) Baik dan Rendah Hati (kindness, friendliness, humility, modesty), yaitu

bentuk karakter yang membuat warga belajar mempunyai sifat baik, ramah,

rendah hati, kesederhanaan

9) Toleransi, Kedamaian dan Kesatuan (tolerance, flexibility, peacefulness,

unity), yaitu bentuk karakter yang membantu siswa mempunyai rasa

toleransi dengan teman, fleksibilitas, kedamaian, persatuan.

Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah dilakukan secara terpadu

melalui tiga jalur, yaitu pembelajaran, manajemen sekolah, dan ekstrakulikuler.

Pembelajaran pendidikan karakter meliputi :

a. Perancangan

Beberapa yang perlu dilakukan dalam tahap penyususnan rancangan

antara lain sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang dapat

merealisasikan pendidikan karakter yang perlu dikuasai, dan

direalisasikan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini,

program pendidikan karakter peserta didik direalisasikan dalam tiga

kelompok kegiatan, yaitu terpadu dengan pembelajaran pada mata

pelajaran ; terpadu dengan manajemen sekolah ; terpadu melalui

kegiatan ekstrakulikuler.

2) Mengembangkan materi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan

disekolah.

3) Mengembangkan rancangan pelaksanaan setiap kegiatan di sekolah
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(tujuan, materi, fasilitas, jadwal, pengajar/fasilitator, pendekatan,

pelaksanaan, evaluasi).

4) Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program pembentukan

karakter di sekolah.

b. Implementasi

Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan dalam tiga kelompok

kegiatan, yaitu :

1) Pembentukan karakter yang terpadu dengan  pembelajaran pada mata

pelajaran ; berbagai hal yang terkait dengan karakter (nilai-nilai, norma,

iman, ketakwaan dan lain-lain) dirancang dan diimplementasikan dalam

pembelajaran mata pelajaran – mata pelajaran yang terkait, seperti

Agama, Pkn, IPS, IPA, Penjas Orkes, dan lain-lainnya. Hal ini dimulai

dengan pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara

afektif, akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata oleh peserta didik

dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pembentukan karakter yang terpadu oleh manajemen sekolah ; berbagai

hal yang terkait dengan karakter (nilai-nilai, norma, iman, dan

ketakwaan dan lain-lain) dirancang dan diimplementasikan dalam

aktivitas manajemen sekolah, seperti pengelolaan siswa,

regulasi/peraturan sekolah, sumber daya manusia, sarana dan prasarana,

keuangan, perpustakaan, pembelajaran, penilaian, dan informasi, serta

pengelolaan lainnya.
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3) Pembentukan Karakter yang terpadu dengan Ekstrakulikuler ; beberapa

kegiatan ekstrakulikuler yang memuat pembentukan karakter antara

lain: Olahraga (sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja,dan

sebagainya); Keagamaan (baca tulis Alqur,an, kajian hadis, ibadah dan

lainnya); Seni budaya (menari, menyanyi, melukis dan teater);

Kelompok Ilmiah Remaja (KIR); Kepramukaan; Latihan Dasar

Kepemimpinan Siswa (LDKS); Palang Merah Remaja (PMR); Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA); Pameran, lokakarya,

jurnalistik ; serta Kesehatan

c. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan serangkaian kegiatan untuk memantau proses

pelaksanaan program pembinaan karakter. Fokus kegiatan monitoring adalah

pada kesesuaian proses pelaksanaan program pendidikan karakter

berdasarkan tahapan atau prosedur yang telah ditetapkan. Evaluasi cendrung

untuk menegtahui sejauh mana efektivitas program pendidikan karakter

berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hasil monitoring

digunakan sebagai umpan balik untuk menyempurnakan proses pelaksanaan

program pendidikan karakter.

Monitoring secara umum bertujuan untuk mengembangkan dan

meningkatkan kualitas program pembinaan pendidikan karakter sesuai

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut secara rinci tujuan

monitoring dan evaluasi pembentukan karakter adalah sebagai berikut.
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1) Melakukan pengamatan dan pembimbingan secara langsung

keterlaksanaan program pendidikan karakter di sekolah.

2) Memperoleh gambaran mutu pendidikan karakter di sekolah secara

umum.

3) Melihat kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program dan

mengidentifikasi masalah yang ada, selanjutnya mencari solusi yang

komprehensif agar program pendidikan karakter dapat tercapai.

4) Mengumpulkan dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan

untuk menyusun rekomendasi terkait perbaikan pelaksanaan program

pendidikan karakter ke depan.

5) Memberikan masukan kepada pihak yang memerlukan untuk bahan

pembinaan dan peningkatan kualitas program pembentukan karakter.

6) Mengetahui tingkat keberhasilan implementasi program pembinaan

pendidikan karakter di sekolah.

d. Tindak Lanjut

Hasil monitoring dan evaluasi dari implementasi program pembinaan

pendidikan karakter digunakan sebagai acuan untuk menyempurnakan

program, mencakup penyempurnaan rancangan, mekanisme pelaksanaan,

dukungan fasilitas, sumber daya manusia, dan manajemen sekolah yang

terkait dengan implementasi program.
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C. Pembentukan Akhlak Mulia

Pembentukan berasal dari akar kata bentuk yang mempunyai makna

proses, perbuatan, cara membentuk.42 Menurut pendekatan etimologi, perkataan

"akhlak" berasal dari bahasa Arab jama' dari bentuk mufradnya "khuluqun" ( خلق )

yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.

Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan "khalqun"

( خلق ) yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan "khaliq" ( خالق ) yang

berarti pencipta dan "makhluq" (مخلوق ) yang berarti yang diciptakan.43 Pengertian

akhlak di atas muncul sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara

Khaliq (Pencipta) dengan makhluq (yang diciptakan) secara timbal balik, yang

kemudian disebut sebagai hablum min Allah. Dari produk hamlum min Allah

yang verbal biasanya lahirlah pola hubungan antar sesama manusia yang disebut

dengan hablum min annas (pola hubungan antar sesama makhluk).44 Dengan

demikian dapat diketahui bahwa akhlak ialah sifat-sifat yang dibawa manusia

sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Sifat itu dapat

lahir berupa perbuatan baik, disebut akhlak yang mulia, atau perbuatan buruk,

disebut akhlak yang tercela sesuai dengan pembinaannya.45

Secara terminologi, Imam al-Ghazali  dalam kitab Ihya ‘Ulumiddin,

menyatakan :

42Tim Penyusun Diknas RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, (Jakarta : Balai
Pustaka, 2005), hlm. 751

43Zahruddin AR, dan Hasanuddin Sinaga, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), hlm. 1.

44Ibid., hlm. 2.
45Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 1.
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َها اْلِفْعُل ِبُسُهوَلٍة ِمْن َغْريِ َرِويٍَّة  اْخلُُلَق ِعَبارٌَة َعْن َهْيَئٍة ِيف النـَّْفِس َيْصُدُر َعنـْ
َوَتَكلُّفٍ 

“Khuluk yakni sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya

perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran

yang mendalam.”46

Menurut Imam al-Ghazali, adanya perubahan-perubahan akhlak bagi

seseorang adalah bersifat mungkin, misalnya dari sifat kasar kepada sifat kasihan.

Di sini ia membenarkan adanya perubahan-perubahan keadaan terhadap beberapa

ciptaan Allah, kecuali apa yang menjadi ketetapan Allah sepertai langit dan

bintang-bintang. Sedangkan pada keadaan yang lain seperti pada diri sendiri dapat

diadakan kesempurnaannya melalui jalan pendidikan. Menghilangkan nafsu dan

kemarahan dari muka bumi sungguh tidaklah mungkin namun untuk

meminimalisir keduanya sungguh menjadi hal yang mungkin dengan jalan

menjinakkan nafsu melalui beberapa latihan rohani.47 Menurut Ibnu Maskawaih

dalam Kitab Tahdzib al-Akhlak menyatakan bahwa :

Khuluk ialah keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan
perbuatan dengan tidak menghajatkan pemikiran”. Bahwa keadaan gerak
jiwa dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, bersifat alamiah dan bertolak
dari watak seperti marah dan tertawa karena hal yang sepele. Kedua,
tercipta melalui kebiasaan atau latihan.”48

46Abu Hamid al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1994), hlm. 56.
47Ibid., hlm. 57. Lihat Husein Bahreisy, Ajaran-ajaran Akhlak, (Surabaya: al-Ikhlas, 1981),

hlm. 41.
48Ibnu Maskawaih, Tahzib al-Akhlak, (Beirut ; Dar al-Fikr, 1995), hlm. 56. Mujiono dkk, op.

cit., hlm. 86.
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Sumber akhlak atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan

kriteria baik buruknya sesuatu perbuatan adalah al-Qur'an dan sunnah Rasulullah

SAW.49 Barnawie Umary menambahkan bahwa dasar akhlak adalah al-Qur'an

dan al-Hadits serta hasil pemikiran para hukama dan filosof.50 Kedua dasar itulah

yang menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola

hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam al-Qur'an

diterangkan dasar akhlak pada QS. al-Qalam ayat 4 : Dan)َواِنََّك لََعلَى ُخلٍُق َعِظْیمٌ 

sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti yang agung), dan

Hadis Nabi SAW: “Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak (budi

pekerti).51

Islam adalah agama rahmat bagi umat manusia. Ia datang dengan

membawa kebenaran dari Allah SWT dan dengan tujuan ingin menyelamatkan

dan memberikan kebahagiaan hidup kepada manusia di manapun mereka berada.

Agama Islam mengajarkan kebaikan, kebaktian, mencegah manusia dari tindakan

onar dan maksiat.52 Pembentukan Akhlak perlu diaplikasikan dalam kehidupan

sehari-hari kepada peserta didik karena tujuan pendidikan moral adalah agar

peserta didik memiliki sensitivitas moral, sehingga dapat membedakan mana

yang baik dan yang buruk. Perbuatan yang buruk adalah perkelahian, perusakan,

49Hamzah Ya’kub, Etika Islam Pembinaan Akhlaqul Karimah (Suatu Pengantar), (Bandung:
CV Diponegoro, 1993), hlm. 49.

50Barnawie Umary, Materia Akhlak, (Solo: Ramadhani, 1995), Cet. 12, hlm. 1.
51Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad, (Dar al-Fikr, Beirut, tt), Juz VIII, hlm.

218. Imam al-Baihaqi, Sunan al-Baihaqi, ( Beirut; Dar al-Fikr, Beirut, tt), Juz II, hlm. 72.
52Hasan Basri, Remaja Berkualitas: Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta: Mitra

Pustaka, 2004), hlm. 145.



62

perkosaan, minuman-minuman keras, dan bahkan pembunuhan. Keadaan seperti

itu, terutama krisis akhlak terjadi karena kesalahan dunia pendidikan atau kurang

berhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi muda bangsanya.53

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pendidikan Karakter

Pembelajaran di dalam kelas merupakan dalam tempat melaksanakan dan

menguji kurikulum. Dalam kegiatan untuk semua pembelajaran semua konsep,

prinsip, nilai, pengetahuan, metode, alat, dan kemampuan guru diuji dalam bentuk

perbuatan, yang akan mewujudkan bentuk kurikulum yang nyata. Perwujudan

konsep, prinsip, dan aspek-aspek kurikulum tersebut seluruhnya terletak pada

kemampuan guru sebagai implementator kurikulum. Oleh karena itu gurulah

kunci pemegang pelaksana, penilai, dan pengembangan kurikulum yang

sebenarnya. Suatu kurikulum diharapkan memberi landasan, isi, dan menjadi

pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal sesuai dengan

tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakat. Menurut S. Hamid

Hasan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum,

karekteristik kurikulum, strategi implementasi, karekteristik penilaian,

pengetahuan guru tentang kurikulum, sikap terhadap kurikulum, dan keterampilan

mengarahkan. Sementara itu, menurut Mars, terdapat lima elemen yang

mempengaruhi implementasi kurikulum sebagai berikut: dukungan dari kepala

sekolah, dukungan dari sejawat guru, dukungan dari siswa, dukungan dari orang

53M. Ali Hasan dan Mukti Ali, Kapita Selekta Pen didikan Islam. (Jakarta: Pedoman Ilmu
Jaya, 2003), hlm. vii.
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tua, dan dukungan dari diri dalam guru unsur yang utama.76

1. Kemampuan Guru dalam Mengimplementasikan Kurikulum

Kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru

dalam mengimplementasikan kurikulum, mencakup :

a. Pemahaman esensi dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kurikulum.

Apakah tujuannya diarahkan pada penguasaan ilmu, teori, atau konsep;

penguasaan kompetensi akademis atau kompetensi kerja; ditujukan pada

penguasaan kemampuan memecahkan masalah, atau pembentukan pribadi

yang utuh. Penguasaan esensi dari tujuan kurikulum sangat memengaruhi

penjabarannya, baik dalam penyusunan rancangan pengajaran maupun dalam

pelaksanaan kurikulum (pengajaran).

b. Kemampuan untuk menjabarkan tujuan-tujuan kurikulum tersebut menjadi

tujuan yang lebih spesifik. Tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum masih

bersifat umum. Perlu dijabarkan pada aplikasinya, tujuan yang bersifat

kompetensi dijabarkan pada performansi, tujuan pemecahan masalah atau

pengembangan yang bersifat umum, dijabarkan pada pemecahan atau

pengembangan yang lebih spesifik.

c. Kemampuan untuk menterjemahkan tujuan khusus kepada kegiatan

pembelajaran, bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran untuk

menguasai konsep atau pengembangan/melatih kemampuan menerapkan

konsep. Kompetensi menunjukkan kecakapan, keterampilan, kebiasaan, oleh

76Rusman, op. cit., hlm. 74.
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karena itu, model atau metode pembelajaran yang digunakan adalah model

atau metode yang bersifat kegiatan perubahan atau perbuatan. Pemecahan

masalah atau pengembangan segi-segi kepribadian juga merupakan

kemampuan bagaimana pendekatan atau metode pembelajaran dirancang

untuk meningkatkan kemampuan tersebut.77

b. Kendala Yang Dihadapi Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum

Kendala yang dihadapi dalam implementasi kurikulum ini adalah terutama

berkenaan dengan: (1) Masih lemahnya diagnose kebutuhan skala makro maupun

mikro sehingga implementasi kurikulum sering tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan, (2) Perumusan kompetensi pada tahapan mikro sering dikacaukan

dengan tujuan intruksional yang dikembangkan, (3) Pemilihan pengalaman

belajar yang dikembangkan, (4) Evaluasi masih sering tidak sesuai dengan tujuan

intruksional yang dikembangkan.78 Untuk megantisipasi kendala yang dihadapi,

maka perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam mendiagnosis kebutuhan seyogyanya masyarakat, baik dewan sekolah

maupun komite sekolah, dilibatkan sejak awal. Hal ini selain bertujuan untuk

mendapatkan dukungan juga kebutuhan masyarakat dapat terdeteksi. Dalam

menganalisis kebutuhan kurikulum ini kemampuan dasar yang dibutuhkan

bisa untuk berkembang sesuai dengan perkembangan intelektual, emosional,

dan kebutuhan masyarakat saat itu merupakan hal yang perlu diprioritaskan.

77Ibid., hlm. 75.
78Ibid., hlm. 76.
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b. Dalam implementasi kurikulum guru mempunyai kewenangan penuh dalam

menerapkan strategi pembelajaran, dan materi/bahan pelajaran. Dalam

merumuskan tujuan, profil kompetensi, unit kompetensi, dan perubahan

perilaku yang diharapkan dalam hal ini sudah tergambarkan. Dengan

demikian, kemampuan guru untuk menilai antara kompetensi dengan tujuan

intruksional merupakan hal yang harus ditingkatkan. Ketiga, struktur materi

diorganisasikan mulai dari perencanaan pengajaran dalam bentuk jam

pelajaran, sampai dengan evaluasi menjadi satu kesatuan yang saling

berkaitan.79

Menurut S. Hamid Hasan, evaluasi kurikulum dan evaluasi pendidikan

memiliki karekteristik yang tak terpisahkan. Karekteristik itu adalah lahirnya

berbagai definisi untuk suatu istilah teknis yang sama. Demikian pula dengan

evaluasi yang diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai pengertian. Hal

tersebut disebabkan filosofi keilmuan yang dianut seseorang berpengaruh

terhadap metodologi evaluasi, tujuan evaluasi, dan pada gilirannya terhadap

pengertian evaluasi. Rumusan evaluasi menurut Grounlund adalah suatu proses

yang sitematis dari pengumpulan, analisis dan intrepretasi informasi/data untuk

menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Sementara

itu, Hopskin dan Antes mengemukakan evaluasi adalah pemeriksaan secara terus

menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program

pendidikan, dan proses belajar mengajar untuk mengetahui tingkat perubahan

79Ibid., hlm. 77-78.
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siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program.80

Proses kurikulum berlangsung secara berkesinambungan dan merupakan

keterpaduan dari semua dimensi pendidikan dalam rangka mencapai tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan. Proses tersebut berlangsung secara bertahap

dan berjenjang yaitu: 1) Proses analisis kebutuhan dan kelayakan sebagai langkah

awal untuk mendesain kurikulum, 2) Proses perencanaan dan pengembangan

suatu kurikulum sesuai dengan kebutuhan suatu lembaga pendidikan, 3) Proses

implementasi/pelaksanaan kurikulum yang berlansung dalam suatu proses

pembelajaran, 4) Proses evaluasi kurikulum untuk mengetahui tentang tingkat

keberhasilan kurikulum, 5) Proses perbaikan kurikulum berdasarkan hasil

evaluasi terhadap keterlaksanaan dan kelemahannya setelah dilakukan penilaian

kurikulum, dan 6) Proses penelitian evaluasi kurikulum, dalam hal ini erat

kaitannya dengan tahap-tahap proses lainnya, tetapi lebih mengarah pada

pengembangan kurikulum sebagai cabang ilmu dan teknologi. Seperti yang

dinyatakan oleh Scriven (1967), evaluasi sumatif menfokuskan pada hasil

program secara keseluruhan, ini bisa berasal dari sekolah atau sistem sekolah atau

sumber di luar sekolah.81

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Winarno (2006), Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan

Standarisasi dan Pembelajarannya. Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru

80Ibid., hlm. 93.
81Ibid., hlm. 95.
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memiliki misi membentuk "warga negara yang baik" nampaknya misi ini sama

pula dengan pendidikan kewarganegaraan sebelumnya. Dewasa ini misi

pendidikan kewarganegaraan paradigma baru adalahmenciptakan kompetensi

siswa agar mampu berperan aktif dan bertanggung jawab bagi kelangsungan

pemerintahan demokratis yang diimplementasikan melalui pendidikan

kewarganegaraan, pengembangan pengetahuan, karakter dan ketrampilan

kewarganegaraan.

Ratna Megawangi (2007) dalam bukunya Semua Berakar Pada Karakter,

mencontohkan bagaimana kesuksesan Cina dalam menerapkan pendidikan

karakter sejak awal tahun 1980-an. Menurutnya pendidikan karakter adalah untuk

mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the good, and acting

the good (suatu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan

fisik, sehingga berakhlak mulia).

Djuherman (2007), Pendidikan Demokratis dalam Kurikulum KTSP.

Pembelajaran KTSP merupakan perwujudan demikratisasi dalam bidang

pendidikan, karena di sana ditanamkan  penghargaan,  menjunjung tinggi

kreatifitas, dan menyenangkan peserta didik.

Wuri Wuryandani (2010), Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam

Pembelajaran Untuk Menanamkan Nasionalisme Di Sekolah Dasar. Salah satu

cara yang dapat ditempuh guru di sekolah adalah dengan cara mengintegrasikan

nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan

mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam pembelajaran diharapkan
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nasionalisme siswa akan tetap kukuh terjaga di tengah-tengah derasnya arus

globalisasi.

G. Konsep Operasional

Berdasarkan tinjauan teori di atas, maka secara operasional “pelaksanaan

pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara

terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit

Kabupaten Siak”  dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 2.1
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS KARAKTER DALAM

UPAYA PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA SECARA TERINTEGRASI
KE DALAM SEMUA MATA PELAJARAN PADA SISWA SMA 1

SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

VARIABEL INDIKATOR
NILAI AKHLAK MULIA

YANG DIBENTUK

Perencanaan pembelajaran
berbasis karakter

- Guru menyusun sillabus
pembelajaran berbasis karakter,

- Guru menerapkan prinsip-prinsip
dasar pengembangan sillabus
pembelajaran berbasis karakter
(ilmiah, relevan, sistematis,
memadai, aktual, kontekstual,
fleksibel, menyeluruh dan
desentralistik),

- Guru menerapkan langkah-
langkah pengembangan sillabus
berbasis karakter (mengisi
identitas sekolah, menuliskan
standar kompetensi, kompetensi
dasar, indikator pencapaian dan
penilaian, alokasi waktu, sumber
dan media belajar),

- Guru menyusun RPP berbasis
karakter,

- Guru memilih dan menyiapkan
media pembelajaran berbasis
karakter,

- Guru memilih dan menyiapkan

-

-

-

-
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multimedia pembelajaran
berbasis karakter, (laptop,
infocus dan cd)

- Guru memilih dan menyiapkan
sumber belajar berbasis karakter,

- Guru memilih dan menyiapkan
buku teks, media cetak, media
elektronika, nara sumber,
lingkungan alam sekitar, dan
sebagainya),

Penerapan pembelajaran
berbasis karakter

- Guru datang tepat waktu,
- Guru mengucapkan salam

dengan ramah kepada siswa
ketika memasuki ruang kelas,

- Berdoa sebelum membuka
pelajaran,

- Mengecek kehadiran siswa,
- Mendoakan siswa yang tidak

hadir karena sakit atau karena
halangan lainnya,

- Memastikan bahwa setiap siswa
datang tepat waktu,

- Menegur siswa yang terlambat
dengan sopan,

- Melibatkan peserta didik mencari
informasi yang luas dan dalam
tentang topik/tema materi yang
dipelajari dengan menerapkan
prinsip alam takambang jadi guru
dan belajar dari aneka sumber,

- Menggunakan beragam
pendekatan pembelajaran, media
pembelajaran, dan sumber
belajar lain,

- Memfasilitasi terjadinya interaksi
antarpeserta didik serta antara
peserta didik dengan guru,
lingkungan, dan sumber belajar
lainnya,

- Melibatkan peserta didik secara
aktif dalam setiap kegiatan
pembelajaran,

- Memfasilitasi peserta didik
melakukan percobaan di
laboratorium, studio, atau
lapangan,

- Membiasakan peserta didik
membaca dan menulis yang
beragam melalui tugas-tugas
tertentu yang bermakna,

- Disiplin,
- Santun, peduli,

- Religius,

- Disiplin, rajin,
- Religius, peduli,

- Disiplin,

- Disiplin, santun, peduli,

- Mandiri, berfikir logis,
kreatif, kerjasama,

- Kreatif, kerja keras,

- Kerjasama, saling
menghargai, peduli
lingkungan,

- Rasa percaya diri, mandiri,
- Mandiri, kerjasama, kerja

keras,
- Cinta ilmu, kreatif, logis,

- Kreatif, percaya diri, kritis,
saling menghargai, santun,
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- Memfasilitasi peserta didik
melalui pemberian tugas, diskusi,
dan lain-lain untuk memunculkan
gagasan baru baik secara lisan
maupun tertulis,

- Memberi kesempatan untuk
berpikir, menganalisis,
menyelesaikan masalah, dan
bertindak tanpa rasa takut,

- Memfasilitasi peserta didik
dalam pembelajaran kooperatif
dan kolaboratif,

- Memfasilitasi peserta didik
berkompetisi secara sehat untuk
meningkatkan prestasi belajar,

- Memfasilitasi peserta didik
membuat laporan eksplorasi yang
dilakukan baik lisan maupun
tertulis, secara individual
maupun kelompok,

- Memfasilitasi peserta didik untuk
menyajikan hasil kerja individual
maupun kelompok,

- Memfasilitasi peserta didik
melakukan pameran, turnamen,
festival, serta produk yang
dihasilkan,

- Memfasilitasi peserta didik
melakukan kegiatan yang
menumbuhkan kebanggaan dan
rasa percaya diri peserta didik,

- Memberikan umpan balik positif
dan penguatan dalam bentuk
lisan, tulisan, isyarat, maupun
hadiah terhadap keberhasilan
peserta didik,

- Memberikan konfirmasi terhadap
hasil eksplorasi dan elaborasi
peserta didik melalui berbagai
sumber,

- Memfasilitasi peserta didik
melakukan refleksi untuk
memperoleh pengalaman belajar
yang telah dilakukan,

- Memfasilitasi peserta didik untuk
lebih jauh/dalam/luas
memperoleh pengetahuan,
keterampilan, dan sikap,

- Bersama-sama dengan peserta
didik dan/atau sendiri membuat
rangkuman/simpulan pelajaran,

- Kreatif, percaya diri, kritis,

- Kerjasama, saling
menghargai, tanggung
jawab,

- Jujur, disiplin, kerja keras,
menghargai,

- Nilai jujur, bertanggung
jawab, percaya diri, saling
menghargai, mandiri, kerja
sama,

- Percaya diri, saling
menghargai, mandiri,
kerjasama,

- Percaya diri, saling
menghargai, mandiri,
kerjasama,

- Percaya diri, saling
menghargai, mandiri,
kerjasama,

- Memberikan umpan saling
menghargai, percaya diri,
santun, kritis, logis,

- Percaya diri, logis, kritis,

- Memahami kelebihan dan
kekurangan,

- Keterampilan, dan sikap
kritis,

- Mandiri, kerjasama, kritis,
logis,

- Jujur, mengetahui kelebihan
dan kekurangan,
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Evaluasi Pembelajaran
Berbasis Karakter

- Menetapkan indikator
ketercapaian

- Melakukan penilaian dan/atau
refleksi terhadap kegiatan yang
sudah dilaksanakan secara
konsisten dan terprogram,

- Memberikan umpan balik
terhadap proses dan hasil
pembelajaran,

- Merencanakan kegiatan tindak
lanjut dalam bentuk
pembelajaran remedi, program
pengayaan, layanan konseling
dan/ atau memberikan tugas baik
tugas individual maupun
kelompok sesuai dengan hasil
belajar peserta didik,

- Menyampaikan rencana
pembelajaran pada pertemuan
berikutnya

- Saling menghargai, percaya
diri, santun, kritis, logis,

Faktor Pendukung
Pelaksanaan
pembelajaran berbasis
karakter

- Sumber dana yang memadai
- SDM (Guru dan Kepala Sekolah)

yang kuat
- Sarana dan Prasarana yang baik
- Kesejahteraan Guru yang tinggi
- Partisipasi Orangtua dan

Masyarakat

Faktor Penghambat
Pelaksanaan
pembelajaran berbasis
karakter

- Lemahnya Motivasi Kerja SDM
(Guru dan Kepala Sekolah)

- Kerang lengkapnya Sarana dan
Prasarana Sekolah

- Rendahnya Kesejahteraan Guru
- Kurangya partisipasi Orangtua

dan Masyarakat


