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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  Masalah 

Pendidikan  adalah  upaya  kesadaran  dari  masyarakat  

untuk  membina  kepribadian  setiap  insan  sesuai  dengan  nilai-

nilai  yang  ada  di  dalam  masyakat  dan  kebudayaan,  berkaitan  

dengan  aspek  kognitif,  afektif,  maupun  psikomotorik.Undang-

undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  

Nasional  Bab  2  pasal  3    dikatakan  bahwa  fungsi  pendidikan  

nasional  ialah  mengembangkan  kemampuan  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  Maha  Esa,  

berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  

menjadi  warga  Negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  

jawab.
1
  Pendidikan  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalm  

membentuk  karakter  bangsa  Indonesia.  Pendidikan  tidak  

hanya  memahami  tentang  pengetahuan  saja  namun  juga  

membentuk  karakter  insan  yang  cerdas  dan  berkarakter,  

sehingga  akan  menciptakan  bangsa  yang  unggul  dalam  

berprestasi  dan  santun  berinteraksi  sesuai  dengan  nilai-nilai  

luhur  bangsa. 

Perkembangan  sistem  pendidikan  di  Indonesia  terus  

berkembang  sesuai  dengan  zaman.  Situasi  tersebut  sebagai  

antisipasi  saat  ini  dan  tuntutan  masa  depan  untuk  

penyesuaian  dan  perubahan  kurikulum.  Kementerian  

Pendidikan  Nasional  sudah  mencanangkan  penerapan  

pendidikan  karakter  untuk  semua  tingkat  pendidikan,  mulai  

dari  jenjang  pendiidkan  dasar  hingga  perrguruan  tinggi.  

Pelaksanaannya,  peserta  didik  tidak  lagi  banyak  menghafal  

karena  kurikulum  ini  dirancang  untuk  mempersiapkan  peserta  

didik  memiliki  budi  pekerti. 

                                                             
1Taufiqurrahmahman. Najminnur Hasanatun, “Pendidikan Karakter Perilaku 

Sosial Anak Usia Sekolah Dasar Dalam Keluarga di Kota Banjarmasin” Jurnal 

Tarbiyah, Vol. 8 No. 1, (Januari-Juni 2017), h. 76-77 
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Pendidikan  karakter  di  Indonesia  dirasakan  amat  

sangat  perlu  pengembangannya  bila  mengingat  makin  

meningkatnya  tawuran  antar  pelajar,serta  bentuk-bentuk  

kenakalan  remaja  lainnya  di  kota-kota  besar,  

pemerasan/kekerasan  (bullying),  penggunaan  narkoba,  pelajar  

yang  tidak  punyasopan  santun,  suka  tawuran,  senang  

berbohong,  membolos  sekolah,  minum-minuman  keras,  

mencuri,  berjudi,  dan  lain  sebagainya.  Maka  dari  itu,  dunia  

pendidikan  turut  bertanggungjawab  dalam  menghasilkan  

lulusan-lulusan  yangbukan  dari  segi  akademisnya  saja  yang  

sangat  bagus,  tetapi  juga  dari  segi  karakternya.  Salah  

satunya  sekolah  sebagai  institusi  pendidikan  yang  

berperanaktif  dalam  menanamkan  nilai-nilai  karakter  pada  

siswa  dengan  memperhatikan  secara  serius  proses  pendidikan  

tersebut. 

Secara  umum,  pendidikan  karakter  dimulai  dari  

dalam  lingkungan  keluarga  yang  kemudian  proses  tersebut  

berlanjut  di  bangku  sekolah  dan  akhirnya  dapat  

dikembangkan  di  lembaga  masyarakat.  Karakter  yang  baik  

sebenarnya  sudah  ada  sejak  manusia  lahir,  akan  tetapi  untuk  

tetap  menjaga  karakter  tersebut  harus  dilakukan  pembiasaan  

secara  terus  menerus  sejak  usia  dini  karena  pendidikan  

karakter  lebih  mudah  diterapkan  ketika  anak  masih  duduk  di  

sekolah  dasar.  Penanaman  karakter  yang  dimulai  sejak  dini  

diharapkan  mampu  membentuk  kepribadian  yang  baik  ketika  

ia  tumbuh  kembang  menjadi  dewasa. 

Pembentukan  karakter  itu  dimulai  dari  fitrah  yang  

diberikan  Tuhan  yang  kemudian  membentuk  jati  diri  

perilaku.  Dalam  prosesnya  sendiri  fitrah  yang  alamiah  di  

pengaruhi  oleh  lingkungan  memiliki  peranan  yang  cukup  

besar  dalam  membentuk  jati  diri  dan  prilaku.  Sekolah  dan  

masyarakat  sebagai  bagian  dari  lingkungan  yang  memiliki  

peran  yang  sangat  penting,  oleh  karena  itu  setiap  sekolah  

dan  masyarakat  harus  memiliki  kedisiplinan  dan  kebiasaan  

mengenai  karakter  yang  akan  dibentuk.  Para  pemimipin,  

orang  tua,  dan  terkhusus  para  pendidik  harus  memberi  
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contoh  sikap  karakter  yang  dibentuk.  Sesuai  dengan  firman  

Allah  SWT  surat  Al-Ahzab  33/21  : 

                      

             

 

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

suri  teladan  yang  baik  bagimu  (yaitu)  bagi  orang  yang  

mengharap  (rahmat)  Allah  dan  (kedatangan)  hari  kiamat  

dan  Dia  banyak  menyebut  Allah.”
2
 

 

Manusia  pada  dasarnya  memiliki  potensi  untuk  

berkarakter  baik  atau  buruk.  Jika  salah  satu  diantara  keduanya  

lebih  dominan,  karakter  itulah  yang  melekat  pada  dirinya.  

Maka  dari  itu,  karakter  dapat  dibentuk  dan  diarahkan.  

Pembentukannya  tentu  saja  dengan  pengajaran  dan  pelatihan  

melalui  proses  pendidikan.  Itulah  yang  bisa  disebut  sebagai  

pendidikan  karakter,  suatu  usaha  yang  ditujukan  untuk  

membentuk  dan  mengarahkan  karakter  serta  kedewasaan  

seseorang.Hal  ini  sejalan  dengan  firman  Allah  swt.dalam  QS.  

al-Syams/91:8  sebagai  berikut: 

           

Artinya:  Maka  Allah  mengilhamkan  kepada  jiwa  itu  (jalan)  

kefasikan  dan  ketakwaannya.
3
 

Setiap  manusia  dituntut  untuk  memiliki  karakteristik  

sebagai  makhlukyang  dapat  dididik  dan  dibentuk.  Karakter  

merupakan  cerminan  hidup  yang  akan  membedakan  manusia  

dari  binatang.  Berbicara  tentang  karakter  merupakan  hal  yang  

sangat  penting  dan  fundamental.Manusia  tanpa  karakter  

                                                             
2Rasm Usmani Standar Indonesia, Al-haramain Al-Qur’an Terjemahan dan 

Tajwid (Bandung: Cordoba, 2018), h.420. 
3Rasm Usmani Standar Indonesia, Al-haramain Al-Qur’an Terjemahan  dan 

Tajwid, h.575 
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bagaikan  binatang  dan  manusia  yang  berkarakter  kuat  adalah  

manusia  yang  memiliki  moral,  akhlak,  budi  pekerti,  beriman,  

dan  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Esa.Keagungan  karakter  

yang  baik  telah  dicontohkan  oleh  Rasulullah  SAW.  dan  telah  

diperlihatkan,  baik  terhadap  sahabat-sahabatnya  maupun  lawan-

lawannya.  Hal  ini  terungkap  dalam  QS.  al-Qalam/68:  4  

sebagai  berikut: 

                  

Artinya:  dan  Sesungguhnya  kamu  benar-benar  berbudi  

pekerti  yang  yang  luhur.
4
 

 

Diriwayatkan  dalam  hadist: 

 

 

 

 

 

 

Artinya:  Dari  Abī  Ya’lā  Syaddād  bin  Aus  ra.,  dari  

Rasulullah  saw.  bersabda,  “Sesungguhnya  Allah  

menetapkan  untuk  berbuat  baik  atas  segala  

sesuatu.  Maka,  apabila  kalian  membunuh  

membunuhlah  dengan  cara  yang  baik,  dan  apabila  

kalian  menyembelih  menyembelilah  dengan  baik  

pula.  Hendaklah  salah  seorang  dari  kalian  

menajamkan  pisaunya  dan  mempermudah  

penyembelihan.”  HR.  Muslim.
5
 

 

                                                             
4Ibid., h.487. 
5Ahmad Muntakhib, “Urgensi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab 

Al-Arba’īn Al-Nawawiyyah Bagi Perkembangan Kualitas Pendidikan 

Indonesia”.Journal of Islamic Studies and Humanities Pascasarjana UIN Walisongo 

Semarang, Vol. 2, No. 1 (2017) 31-54, DOI: 10.21580/jish.21.2515), h. 40. 
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Sekolah  dasar  merupakan  lembaga  formal  yang  

menjadi  pondasi  awal  untuk  jenjang  sekolah  di  atasnya.  

Oleh  karena  itu,  pendidikan  di  sekolah  dasar  mempunyai  

peranan  yang  sangat  penting  dalam  menanamkan  

pendidikan  karakter.  Pendidikan  karakter  di  lingkungan  

sekolah  tidak  cukup  hanya  dengan  pembelajaran  dikelas  

saja,  akan  tetapi  memerlukan  unsur  pendukung  

lainnya,seperti  pembiasaan  di  sekolah.  Karena  melalui  

pembiasaan,  nantinya  akan  terbentuk  karakter  yang  positif  

yang  akan  menentukkan  sikap  mereka  sampaimereka  

dewasa.  Pembiasaan  yang  selama  ini  telah  diselenggarakan  

oleh  sekolahdasar  adalah  salah  satu  media  potensial  dalam  

rangka  menanamkan  nilai-nilaikarakter  pada  peserta  didik.  

Pembiasaan  merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  secara  

terus  menerus  dalam  kehidupan  sehari-hari  anak  sehingga  

menjadi  kebiasaan  yang  baik. 

Strategi  pelaksanaan  karakter  di  sekolah  merupakan  

program  manajemen  peningkatan  mutu  berbasis  sekolah  

yang  diimplementasikan  di  dalam  pengembangan,  

pelaksanaan,  dan  evaluasi  kurikulum  oleh  sekolah.  Startegi  

tersebut  dapat  diwujudkan  melalui  pembelajaran  aktif  

dengan  penilaiain  berbasis  kelas  disertai  dengan  program  

remediasi  dan  pengayaan.
6
 

Adapun  strategi  ataupun  metode  yang  dapat  

dilakukan  dalam  pembentukan  karakter  sebagai  berikut: 

1. Keteladanan/Contoh 

Keteladan/Contoh  ini  dapat  dilakukan  oleh  kepala  

sekolah,  guru,  staf  administarasi  dan  karyawan  di  

sekolah  yang  dapat    dijadikan  panutan  di  sekolah  bagi  

peserta  didik  seperti: 

a. Religius 

b. Jujur 

c. Toleransi 

d. Disiplin 

                                                             
6Thomas Lickona. Pendidikan Karakter (Bndung: Nusa Media, 2018), h. 100. 
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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/Komunikatif 

n. Cinta  Damai    

o. Gemar  Membaca 

p. Peduli  Lingkungan 

q. Peduli  Sosial 

r. Tanggung  Jawab
7
 

2. Kegiatan  Spontan 

Kegiatan  spontan  ialah  kegiatan  yang  dilaksanakan  

tanpa  di  rencanakan  dan  dilakukan  pada  saat  itu  juga.  

Biasanya  guru  melakukannya  ketika  melihat  sikap  

peserta  didik  yang  kurang  baik,  misal  peserta  didik  ada  

yang  bertengkar,  berteriak,  ngebully,  dan  lain-lain.   

3. Teguran 

Kepala  sekolah,  guru  ataupun  tenaga  kependidikan    

menegur  peserta  didik  yang  melakukan  perilaku  kurang  

baik  dan  memberi  arahan  untuk  mengamalkan  nilai-nilai  

baik  sehingga  guru  mampu  membantu  mengubah  

perilaku  peserta  didik  tersebut.   

4. Pengondisian  Lingkungan 

Konsisi  suasana  sekolah  di  desain  sedemikian  rupa  

dengan  menyediakan  sarana  fisik.  Misal,  tempat  sampah,  

jam  dinding,slogan-slogan  tentang  karakter  yang  mudah  

dibaca  oleh  peserta  didik,  dan  tata  tertib  sekolah  yang  

                                                             
7 Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, “Bahan Pelatihan 

Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk 

membentuk  Daya saing dan Karakter Bangsa Kembangkan Karakter Sejak Usia 

Dini,”Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional Dikbud, Nomor 03 Tahun 

V (Juli 2017). h. 14-16. 
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di  tempel  pada  tempat  strategis  sehingga  setiap  peserta  

didik  mudah  membacanya. 

5. Kegiatan  Rutin 

Kegiatan  rutin  ialah  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  

peserta  didik  secara  ter  menurus  dan  konsisten  setiap  

saat.  Misal,  membersihkan  ruangan  kelas,  memakai  

pakaian  sekolah  sesuai  jadwal,  berangkat  sekolah  

sebelum  pukul  07.00  WIB.
8
 

 

Dengan  demikian,  dalam  strategi  perlu  adanya  sebuah  

manajemenpembentukan  karakter  yang  efektif  dan  efisien.  

Artinya  dalam  pengelolaan  pembentukan  karakter  diharapkan  

sebuah  manajemen  mampu  untuk  memberikankontribusi  dalam  

pembentukan  karakter  yang  sempurna  (baik)  dalam  diri  

seseorang.Olehnya  itu,  manajemen  ini  ditanamkan  pada  diri  

peserta  didik  untuk  dilaksanakandan  dievaluasi  secara  rutin. 

Berdasarkan  Observasi  awal  di  SD  Negeri  2  

Waluyojati  Kabupaten  Pringsewu  merupakan  sekolah  dasar  

yang  sudah  menjalankan  pendidikan  karakter.  Peneliti  

berinteraksi  dengan  wali  kelas  II  tentang  pendidikan  karakter  

di  SD  Negeri  2  Waluyojati  Kabupaten  Pringsewu.  SD  Negeri  

2  Waluyojati  Kabupaten  Pringsewu  berusaha  mengurangi  

tindakan  peserta  didik  yang  tidak  berkarakter
9
.  Sesuai  dengan  

visi  SD  Negeri  2  Waluyojati  Kabupaten  Pringsewu  

Terwujudnya  Peserta  Didik  yang  Bertaqwa,  Cerdas,  Terampil,  

dan  Berakhlak  Mulia.  Pendidikan  karakter    dikembangkan  dan  

di  intergrasikan  dalam  kurikukulum  dan  pembiasaan  oleh  

pihak  sekolah,  dan  nilai  nilai  karakter  ditekankan  dalam  

sekolah  adalah  nilai  karakter  religi,  nilai  karakter  jujur,  nilai  

karakter,  toleransi  dan  nilai  karakter  disiplin.  Pembiasaan  yang  

dilakukan  untuk  menerapkan  nilai  nilai  tersebut  seperti  berdoa  

sebelum  belajar,  membaca  surat  surat  pendek  sebelum  belajar,  

                                                             
8 Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis 

Multidimensional, Cet,I(Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h.176. 
9Observasi Sumber Pra Penelitian Pendidik Kelas 2 di SDN 2 Waluyojati, 20 

Januari 2020. 
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sholat  dhuha  berjamaah,    pembiasaan  yang  membimbing  

kearah  yang  lebih  baik,  disamping  itu  kegiatan  luar  sekolah  

yang  dapat  membentuk  karakter  anak  lebih  baik  terus  

dilakukan  seperti  ekstrakulikuler,  bakti  sosial,  perayaan  hari  

hari  besar  islam  dan  nasioal,  kunjungan  ketempat  tempat  

bersejarah  atau  tempat  wisata  untuk  menambah  pengalaman,  

ilmu,  dan  kekeluargaan. 

Meskipun  sudah  adanya  penerapan  pendidikan  karakter  

disekolah  tetapi  masih  ada  terjadi  bullying,  datang  terlambat  

dan  lain-lain.  Dan  masih  ditemukan  anak  yang  pada  waktu  

diterangkan  bermain  sendiri,  tidak  mengerjakan  PR    atau  

tugas  yang  diberikan,selain  itu  meskipun  sekolah  sudah  

banyak  menerapkan  budaya  shalat  dzuhur  berjamaah,  tetapi  

masih  ada  siswa  yang  tidak  melaksanakan  shalat  lima  waktu  

tersebut.  Kondisi  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  penerapan  

pendidikan  karakter  disekolah  masih  kurang  maksimal  apabila  

tidak  adanya  keikutsertaan  orang  tua  dalam  membentuk  

karakter  anak.  Berikut  ini  catatan  pelanggaran  disekolah  : 

Tabel  1.1 

Catatan  Pelanggaran 

 

JENIS    

PELANGGARAN 

PELANGGARAN   

JUMLAH  YANG  MELANGGAR 

II  A II  B 

Tidak  berpakaian  rapi 2 3 

Tidak  mengerjakan  PR 1 1 

Berkelahi 3 2 

Tidak  solat  berjamah 2 3 

Tidak  piket 2 1 

Datang  terlambat       2                          1 

Sumber  Data  Sekolah 

Dalam  rangka  membangun  karakter  yang  baik  dalam  

diri  anak  didik,  lembaga  pendidikan  atau  setiap  sekolah  

semestinya  menerapkan  ‚budaya  sekolah  membiasakan  karakter  

yang  akan  dibentuk.  Budaya  sekolah  dalam  pembentukan  
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karakter  ini  harus  terus-menerus  dibangun  dan  dilakukan  oleh  

semua  yang  terlibat  dalam  proses  pendidikan  di  sekolah.   

Berdasarkan  penjelasan  diatas  peneliti  mengangkat  

judul  tentang  implementasi  pendidikan  karakter  terhadap  

pembinaan  perilaku  siswa  dalam  proses  pembelajaran    kelas  II  

di  SD  Negeri  2  Waluyojati  Kabupaten  Pringsewu. 

 

B. Fokus  Penelitian 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,maka  focus  

dalam  penelitian  ini  adalah  Implementasikan  pendidikan  

karakter  terhadap  pembinaan  siswa  dalam  proses  

pembelajaran  kelas  II  di  SD  Negeri  2  Waluyojati  Pringsewu.  

Dari  focus  penelitian  tercantum  dibagi  menjadi  beberapa  sub  

fokus  yaitu:   

1. Implementasikan  pendidikan  karakter  terhadap  

membentuk  karakter  religi. 

2. Implementasikan  pendidikan  karakter  terhadap  

membentuk  karakter  jujur. 

3. Implementasikan  pendidikan  karakter  terhadap  

membentuk  karakter  disiplin.   

4. Implementasikan  pendidikan  karakter  terhadap  

membentuk  karakter  toleransi. 

 

C. Rumusan  Masalah 

Berdasarkan  batasan  masalah  diatas  dapat  dirinci  

masalah-masalah  khusus  berikut  “Bagaimana  Implementasi  

Pendidikan  Karakter  terhadap  Pembinaan  Perilaku   

Siswa  Dalam  Proses  Pembelajaran  SD  Negeri  2  Waluyojati  

Pringsewu  Kabupaten  Pringsewu”. 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas  tujuan  penelitian  

ini,  yaitu:Untuk  mengatahui  bagamaina  Implementasi    

Pendidikan  Karakter  terhadap  Pembinaan  Perilaku  Siswa  

Dalam  Proses  Pembelajaran    SD  Negeri  2  Waluyojati  

Pringsewu  Kabupaten  Pringsewu. 



 

 

 

 

10 

E. Manfaat  Penelitian 

Dari  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  

dan  member  informasi  bagi  yang  bergulat  dalam  dunia  

pendidikan.Manfaat  yang  diharapkan  dari  penelitian  ini  yaitu  

: 

1. Bagi  peneliti,  yaitu  mengatahui  implementasi  pendidikan  

karakter  terhadap  pembinaan  perilaku  siswa  dalam  

proses  pembelajaran  kelas  2  SD  Negeri  2  Waluyojati  

Pringsewu  Kabupaten  Pringsewu  khususnya  yang  

berkaitan  dengan  pendidikan  karakter  terhadap  

pembinaan  perilaku  siswa  dalam  proses  pembelajaran   

2. Bagi  siswa,  yaitu  menambah  wawasan  terkait  pendidikan  

karakter  terhadap  pembinaan  perilaku  siswa  dalam  

proses  pembelajaran  cara  melaksanakan  Sumber  Daya  

Manusia  yang  unggul  dengan  moral  mulia  sesuai  

dengan  karakter  bangsa  Indonesia  yang  sesungguhnya. 

3. Bagi  guru,  yaitu  mendapatkan  penjelasan  mengenai  

praktek  pembelajaran  yang  dilaksanakan,  dalam  

kaitannya  untuk  usaha  menerapkan  pendidikan    karakter  

terhadap  pembinaan  perilaku  siswa  dalam  proses  

pembelajaran  dan  nilai-nilai  karakter  lainnya. 

4. Bagi  pimpinan  sekolah,  yaitu  mendapatkan  gambaran  

umum  mengenai  sejauh  mana  penerapan  pendidikan  

karakter  terhadap  pembinaan  perilaku  siswa  dalam  

proses  pembelajaran  disekolah  tersebut. 
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BAB  II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Konsep  Pendidikan  Karakter 

1. Pengertian  Pendidikan  Karakter 

Supaya  mampu  memahami  pendidikan  karakter,  

terlebih  dahulu  mengerti  makna  dari  karakter    itu  

sendiri  menurut  beberapa  pendapat  ahli.    Menurut  

bahasa  (etimologis)  karakter  berasal  dari  bahasa  latin  

kharakter,  kharassaein,  dan  kharax.  Dalam  bahasa  

Yunani  character  dari  kata  charrassein,  yang  berarti  

membuat  tajam  dan  membuat  dalam.  Dalam  bahasa  

Inggris  dan  bahasa  Indonesia  character  standar  

digunakan  istilah  karakter.  Menurut  istilah  (terminologis)  

dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  kata  

karakter  berarti  sifat-sifat  kejiwaan,  akhlak  atau  budi  

pekerti  yang  membedakan  seseorang  dengan  lain,  atau  

bermakna  bawaan,  hati,  jiwa,  kepribadian,  budi  pekerti,  

perilaku,  personalitasm  sifat,  tabiat,  tempramen,  dan  

watak.
10

  Oleh  sabab  itu  berkarakter  artinya  memiliki  

karakter,  kepribadian,  berprilaku,  bersifat,  bertabiat,  dan  

berwatak. 

Menurut  Lickona  karakter  ialah  suatu  pribadi  

mengarah  pada  hal-hal  yang  baik.  Meliputi  spiritual,  

intelektual,  emosional,  dan  sosial.  Karakter  berbicara  

tentang  bagaimana  ketaqwaan  seseorang  dengan  Tuhan  

nya,  kecerdasan  dalam  menyelesaikan  masalah  

kehidupan,  dan  terpenting  tentang  sikap  kita  terhadap  

sesama.
11

    Simon  Philips  mengatakan  karakter  ialah  

gabungan  tata  nilai  moral  menuju  pada  suatu  sistem,  

yang  melandasi  pemikiran.  Moral  adalah  aturan  semua  

                                                             
10Doni Koesoema. A. Pendidikan Karakter (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018), 

h. 9. 
11 Maharani Ramadhanti, M SyarifSumantri, Edwita, “Pembentukan Karakter 

Dalam Pembelajran BCCT (Beyond Center and Circle Time)”. Jurnal Educate, Vol.4 

No.1 (Januari 2019), h.9-10. 
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yang  digunakan  individu  sebagai  panutan  dalam  

bertingkah  laku  ataupun  berpikir  untuk  membedakan  

antara  baik  dan  buruk.
12

  Karakter  menurut  Mulyasa  

ialah  sifat  di  dalam  diri  seseorang  secara  alami  yang  

merespon  situasi  secara  bermoral  diwujudkan  dalam  

tindakan  nyata  melalui  perilaku  baik,  jujur,  bertanggung  

jawab,  hormat  terhadap  orang  lain,  serta  nilai-nilai  

karakter  lainnya.  Mulyasa  mengatakan,  istilah  karakter  

berhubungan  erat  dengan  personality  (kepribadian),  

seseorang  sehingga  ia  disebut  orang  berkarakter  (a  

person  of  character).  Dalam  tinjauan  pemikiran  Islam,  

karakter  sama  halnya  dengan  iman  dan  ihsan. 

Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  

bahwa  karakter  merupakan  sifat  di  dalam  diri  seseorang  

secara  alami  mengarah  pada  hal-hal  baik  meliputi  

spiritual,  intelektual,  emosional,  dan  sosial,  mampu  

membedakan  antara  baik  dan  buruk 

Sedangkan  pendidikan  karakter  sesungguhnya  

dibutuhkan  semenjak  anak  berusia  dini.  Pendidikan  

merujuk  pada  kata  kerja,  sedangkan  karakter  lebih  pada  

sifatnya  yang  artinya  melalui  proses  pendidikan  tersebut  

,  akan  menghasilkan  pribadi  yang  mempunyai  karakter  

baik.
13

 

Pendidikan  Karakter  ialah  suatu  metode  

penanaman  nilai-nilai  karakter  untuk  warga  sekolah  yang  

meliputi  komponen  pengetahuan,  kecerdasan  atau  

kemauan,  dan  tindakan  untuk  melaksanakan  nilai-nilai  

tersebut.  Menurut  Elkind  dan  Sweet  ,  pendidikan  

karakter  dimaknai  sebagai  “character  education  is  

deliberate  effort  to  help  people  understand,  care  about,  

and  act  upon  core  ethical  values.  When  we  think  about  

the  kind  of  character  we  want  for  our  children,  it  is  

                                                             
12 Bambang Samsul Arifin, A.Rusdiana, Manajemen Pendidikan Karakter, 

(Bandung: CV.Pustaka Setia, 2019), h.27. 
13Veny Iswantiningtyas,  “Pentingnya Penilaian Karakt Anak Usia Dini”, Vol. 

1 No. 3 (2018), h. 199. 
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cllear  that  we  want  them  to  be  able  judge  what  is  

right,  care  deeply  about  what  is  right,  and  then  do  

what  they  believe  to  be  right,  even  the  face  of  pressure  

from  without  and  tempetation  from  within”. 14
  

Maksudnya  ialah  upaya  kesengajaan  pendidikan  karakter  

membantu  orang  untuk  memahami,  dan  melalukan  

tindakan  berdasarkan  nilai-nilai  etika.  Ketika  berpikir  

tentang  jenis  karakter  yang  diinginkan  untuk  anak-anak,  

sebab  mengharapkan  anak-anak  dapat  menilai  yang  

benar,  dan  peduli  tentang  kebenaran  agar  terhindar  dari  

nilai-nilai  tidak  beretika. 

Menurut  Megawangi  pendidikan  karakter  adalah  

usaha  untuk  mendidik  anak-anak  agar  dapat  mengambil  

keputusan  dengan  bijak  dan  diterapkan  dalam  kehidupan  

sehari-hari,  sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  yang  

positif  kepada  lingkungan.  Kemendiknas  memaparkan  

pengertian  pendidikan  karakter  adalah  pendidikan  yang  

mengembangkan  nilai-nilai  karakter  bangsa  pada  diri  

peserta  didik,  sehingga  mereka  memiliki  nilai  dan  

karakter  sebagai  karakter  dirinya,  menerapkan  nilai-nilai  

tersebut  dalam  kehidupan  dirinya,  sebagai  anggota  

masyarakat,  warga  negara  yang  religius,  nasionalis,  

produktif  dan  kreatif.
15

 

Heynes,  dkk  mengartikan,  pendidikan  karakter  

ialah  menciptakan  gerakan  nasional  untuk  sekolah-

sekolah  dalam  membantu  perkembangan  budi  pekerti,  

tanggung  jawab,  dan  kepedulian  anak-anak  muda  dengan  

keteladanan  dan  pengajaran  karakter  yang  baik  

berlandaskan  nilai-nilai  universal  yang  disepakati  

bersama. 

                                                             
14 Nana Sutarna, Pendidikan Karakter Siswa Sekolah Dasar, (Yogyakarta: 

CP.Pustaka Diniyah, 2018), h. 5 
15 Shofiyah Urwatun Wutsqo, “Pimplemenetasi Pendidikan Karakter 

Kemandirian di Kelas IV Sekolah Dasar”. (Skrpsi Prodi PGSD Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2020), h.21. 



 

 

 

 

14 

Berdasarkan  pendapat  diatas  dapat  disimpulkan  

bahwa  pendidikan  karakter  ialah  usaha  mendidik  anak  

untuk  membentuk  perkembangan  budi  pekerti,  tanggung  

jawab,  dan  kepedulian  anak-anak  muda  terhadap  

keteladan  sehingga  anak  memiliki  karakter. 

 

2. Urgensi  Pendidikan  Karakter 

Krisis  moral  multidimensi  yang  terjadi  di  hampir  

semua  lapisan  masyarakat  belakangan  ini  menunjukkan  

bahwa  identitas  bangsa  sedang  terkoyak.  Jika  hal  ini  

dibiarkan  berlarut-larut  akan  berakibat  fatal  bagi  

keberlangsungan  suatu  negara.  Karena  itu,  pembentukan  

karakter  bangsa  melalui  penguatan  pendidikan  karakter  

mutlak  diperlukan  untuk  menyelamatkan  generasi  bangsa  

dari  ambang  kehancuran.  Pembentukan  karakter  bangsa  

bukan  hal  yang  mudah,  ia  harus  ditumbuhkembangkan  

sejak  dini  dan  berkelanjutan  mulai  dari  lingkungan  

masyarakat  luas.  Karena  itu,  dibutuhkan  komitmen  

bersama  semua  pihak  untuk  mewujudkan  generasi  yang  

berkarakter. 

Pendidikan  karakter  menjadi  semakin  mendesak  

untuk  diterapkan  dalam  lembaga  pendidikan  kita  

mengingat  berbagai  macam  perilaku  non-edukatif  kini  

telah  merambah  dalam  lembaga  pendidikan  kita.    

Perilaku  tersebut  antara  lain:  tipisnya  solidaritas  antar  

individu,  fenomena  kekerasan,  pelecehan  seksual,  bisnis  

mania  lewat  sekolah,  karupsi,  tawuran,  dan  hilangnya  

nilai-nilai  kejujuran.
16

 

Pendidikan  karakter  merupakan  aspek  penting  dari  

kualitas  SDM  karena  kualitas  perlu  dibentuk  dan  dibina  

sejak  dini  serta  berkelanjutan.  Amanah  Undnag-Undang  

No.  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional,  

bukan  hanya  membentuk  insan  Indonesia  yang  cerdas,  

                                                             
16  Purniadi Putra, “Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Akidah Akhlak di MIN Sekuduk dan MIN Pemangkat Kabupaten Sambas”, Jurnal 

Al-bidiyah Vol. 9 No. 2 (Desember 2017), h. 40. 
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namun  juga  berkarakter  dan  berkepribadian.  Tingkat  

pendidikan  sekolah  dasar  merupakan  masa-masa  yang  

paling  cepat  untuk  menanamkan  pendidikan  karakter.  

Pendidikan  dasar  merupakan  pendidikan  lanjutan  dari  

pendidikan  keluarga,  karena  itu  kerjasama  anatara  

sekolah  dengan  keluarga  merupakan  hal  yang  sangat  

penting.  Karakter  anak  sangat  dipengaruhi  oleh  

lingkungan  sekitar  tempat  anak  tinggal.  
17

  Jika  karakter  

sudah  terbentuk  sejak  dini  maka  ketika  dewasa  tidak  

akan  berubah.   

3. Tujuan  Pendidikan  Karakter 

Tujuan  dari  pendidikan  ialah  untuk  

menyempurnakan  akhlak.  Tujuan  dari  pendidikan  

karakter  ialah  untuk  menjadikan  manusia  menjadi  

manusia  seutuhnya,  manusia  yang  beradab  dan  

bermartabat.  Agar  manusia  memiliki  akhlak  yang  mulia,  

manusia  perlu  diasah  perasaan  (hati),  pikir  (akal),  dan  

raganya  secara  terpadu.  Dengan  peneladanan  dan  

pembiasaan  serta  motivasi  dan  pengawasan  akhlak  akan  

terbentuk  dengan  baik. 

 
 

                                                             
17Desy Nurlaida Khotimah, “ Implementasi Program Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) Melalui Kegiatan 5s di Sekolah Dasar”, Inopendas Jurnal Ilmiah 

Kependidikan, Vol.2 No. 1 (Febuari 2019),Universitas PGRI Semarang,  h. 28 

  

asal 
hati 

asah 
akal 

asah 
jasmani 



 

 

 

 

16 

Karakter  Unggul: 

1. Karakter  beriman 

2. Karakter  berilmu  dan  berpengetahuan 

3. Karakter  beramal  baik
18

 

Tujuan  pendidikan  karakter  dapat  diartikan  pada  

jangka  pendek  dan  jangka  panjang.  Tujuan  jangka  

pendek  dari  pendidikan  karakter  ialah  penanaman  nilai  

dalam  diri  siswa  dan  pembaharuan  tata  kehidupan  

bersama  yang  lebih  menghargai  kebebasan  individu.  

Tujuan  jangka  panjang  ialah  mendasarkan  diri  pada  

tanggapan  aktif  kontekstual  individu,  yang  pada  

gilirannya  semakin  mempertajam  visi  hidup  yang  akan  

diraih  lewat  proses  pemebntukan  diri  secara  terus  

menerus  (on  going  formation).
19

 

Pendidikan  karakter  juga  bertujuan  untuk  

meningkatkan  mutu  proses  dan  hasil  pendidikan  yang  

mengarah  pada  pemebentukan  karakter  dan  akhlak  mulia  

peserta  didik  secara  utuh,  terpadu  dan  seimbang,  sesuai  

dengan  standar  kompetensi  lulusan  pada  setiap  satuan  

pendidikan.  Melalui  pendidikan  karakter  peserta  didik  

diharapkan  ammpu  secara  mandiri  meningkatkan  dan  

menggunakan  pengetahuannya,  mengkaji  dan  

menginternalisasikan  serta  mempersonalisasikan  nilai-nilai  

karakter  dan  akhlak  mulia  sehingga  terwujud  dalam  

perilaku  sehari-hari.
20

 

4. Fungsi  Pendidikan  Karakter 

Fungsi  pendidikan  karakter  untuk    

mengembangkan  potensi  dasar  agar  memiliki  hati  yang  

baik,  berpikir  baik,  dan  berprilaku  baik.  Membangun  

dan  memperkuat  perilaku  bangsa  yang  multikultur.  

Sehingga  dapat  dilakukan  perbaikan  terhadap  perilaku  

                                                             
18 Helmawati, Pendidikan Karakter Sehari-hari, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 21-22 
19 Raihan Putry, “ Nilai Pendidikan Karakter Anak di Sekolah Perspektif 

Kemendiknas”. Internasional Journal of Child and Gender Studies , Vol.4, No.1 

(Maret 2018), h.46 
20Ibid, h.47 
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yang  kurang  baik  dan  menguatkan  perilaku  yang  sudah  

baik.  Meningkatkan    kultur  bangsa  yang  kompetitif  

dalam  perkembangan  zaman.  Ada  3  fungsi  utama    pada  

pendidikan  karakter  yaitu  diantaranya: 

a. Pembentukan  dan  Pengembangan  Potensi 

Pendidikan  karakter  berfungsi  membentuk  

peserta  didik  dalam  mengembangkan  potensi  dirinya  

untuk  berpikir,  berhati  dan  berprilaku  baik. 

b. Perbaikan  dan  Penguatan 

Pendidikan  karakter  untuk  memperbaiki  karakter  

peserta  didik  dari  sifat  negatif  ,  memperkuat  peran  

keluarga  dalam    mengembangkan  potensi  peserta  

didik  untuk  maju,  mandiri,  dan  bertanggung  jawab. 

c. Penyaring 

Pendidikan  karakter  dapat  digunakan    memilah      

nilai-nilai  positif  untuk  menjadi  pribadi  berkarkter  

mengakar  pada  dirinya.
21

 

5. Prinsip-Prinsip  Pendidikan  Karakter 

Pendidikan  karakter  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  

berikut: 

a. Mempromosikan  nilai-nilai  dasar  etika  sebagai  basis  

kerakter 

b. Mengidentifikasi  karakter  secara  komprehensif  

supaya  mencakup  pemikiran,  perasaan,  dan  perilaku 

c. Menggunakan  pendekatan  yang  tajam,  proaktif  dan  

efektif  untuk  membangun  karakter 

d. Menciptakan  komunitas  sekolah  yang  memiliki  

kepedulian 

e. Memberi  kesempatan  kepada  peserta  didik  untuk  

menunjukkan  perilaku  yang  baik 

f. Memiliki  cakupan  terhadap  kurikulum  yang  

bermakna  dan  menantang  yang  menghargai  semua  

                                                             
21Silahuddin, “Urgensi Membangun karakter Anak Sejak Usia Dini”, Dosen 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Volume III, No.2, (Juli-Desember 

2017), h. 37-38 
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peserta  didik,  membangun  karakter  mereka,  dan  

membantu  mereka  untuk  sukses 

g. Mengusahakan  tumbuhnya  motivasi  diri  padapara  

peserta  didik 

h. Memfungsikan  seluruh  staf  sekolah  sebgai  

komunitas  moral  yang  berbagi  tanggung  jawab  

untuk  pendidikankarakter  dan  setia  pada  nilai  dasar  

yang  sama 

i. Adanya  pembagian  kepemimpinan  moral  dan  

dukungan  luas  dalam  membangun  inisiatif  

pendidikan  karakter 

j. Memfungsikan  keluarga  dan  anggota  masyarakat  

sebagai  mitra  dalam  usaha  membangun  karakter 

k. Mengevaluasi  karakter  sekolah,  fungsi  staf  sekolah  

sebgai  guru-guru  karakter,  dan  manifestasi  karakter  

positif  dalam  kehidupan  peserta  didik
22

 

6. Bentuk-Bentuk  Pendidikan  Karakter 

Karakter  merupakan  pilar  terpenting  dalam  

kehidupan  bangsa  dan  negara.  Secara  umum,  nilai-nilai  

karakter  ini  menggambarkan  sikap  dan  perilaku  

hubungan  dengan  Tuhan,  diri  sendiri,  masyarakat  dan  

alam  sekitar.  Lickona  berpendapat  bahwa  pendidikan  

karakter  secra  psikologis  harus  mencakup  dimensi  

penalaran  berlandasan  moral  (moral  reasoning),  perasaan  

berlandaskan  moral  (moral  behavior). 

Dalam  rangka  memperkuat  pelaksanaan  pendidikan  

karakter,  ada  18  nilai-nilai  dalam  pengembangan  

pendidikan  budaya  dan  karakter  bangsa  yang  dibuat  

oleh  Diknas.  Mulai  tahun  ajaran  2011,  seluruh  tingkat  

pendidikan  di  Indonesia  harus  menyisipkan  pendidikan  

berkarakter  tersebut  dalam  proses  pendidikannya.  

                                                             
22 Muhamad Asvin Abdur Rohman, “Pendidikan karakter di Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) (Teori, metodologi dan implementasi”, Jurnal Qalamuna, 

Vol.11 No.2 (Juli-Desember 2019),Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) 

Ponorogo, h.136 
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Delapan  belas  nilai-nilai  dalam  pendiidkan  karakter  

menurut  Diknas  sebagai  berikut: 

a. Religius,  sikap  dan  perilaku  yang  patuh  dalam  

melaksanakan  ajaran  agama  yang  dianutnya,  toleran  

terhadap  pelaksanaan  ibadah  agama  lain,  dan  hidup  

rukun  dengan  pemeluk  agama  lain. 

b. Jujur,  peilaku  yang  didasasrkan  pada  upaya  

menjadikan  dirinya  sebagai  orang  yang  selalu  dapat  

dipercaya  dalam  perkataan  tindakan,  dan  pekerjaan. 

c. Toleransi,  Sikap  dan  tindakan  yang  menghargai  

perbedaan  agama,  suku,  etnis,  pendapat,  sikap,  dan  

tindakan  orang  lain  yang  berbeda  dari  dirinya. 

d. Disiplin,  tindakan  yang  menunjukkan  perilaku  tertib  

dan  patuh  pada  berbagai  ketentuan  dan  peraturan. 

e. Kerja  keras,  tindakan  yang  menunjukkan  perilaku  

tertib  dan  patuh  pada  berbagai  ketentuan  dan  

peraturan. 

f. Kreatif,  berpikir  dan  melakukan  sesuatu  untuk  

menghasilkan  cara  atau  hasil  baru  dari  sesuatu  yang  

telah  dimiliki. 

g. Mandiri,  Sikap  dan  perilaku  yang  tidak  mudah  

tergantung  pada  orang  lain  dalam  menyelesaikan  

tugas-tugas. 

h. Demokratis,  cara  berpikir,  bersikap,  dan  bertindak  

yang  menilai  sama  hak  dan  kewajiban  dirinya  dan  

orang  lain. 

i. Rasa  Ingin  Tahu,  Sikap  dan  tindakan  yang  selalu  

berupaya  untuk  mengetahui  lebih  mendalam  dan  

meluas  dari  sesuatu  yang  dipelajarinya,  dilihat,  dan  

didengar. 

j. Semangat  kebangsaan,  cara  berpikir,  bertindak,  dan  

berwawasan  yang  menempatkan  kepentingan  bangsa  

dan  negara  diatas  kepentingan  diri  dan  

kelompoknya. 

k. Cinta  Tanah  Air,  cara  berpikir,  bertindak,  dan  

berwawasan  yang  menempatkan  kepentingan  bangsa  
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dan  negara  di  atas  kepentingan  diri  dan  

kelompoknya. 

l. Menghargai  Prestasi,  Sikap  dan  tindakan  yang  

mendorong  dirinya  untuk  menghasilkan  sesuatu  

yang  berguna  bagi  masyarakat,  dan  mengakui,  serta  

menghormati  keberhasilan  orang  lain. 

m. Bersahabat/Komunikatif,  sikap  dan  tindakan  yang  

mendorong  dirinya  untuk  menghasilkan  sesuatu  

yang  berguna  bagi  masyarakat,  dan  mengakui,  serta  

menghormati  keberhasilan  orang  lain. 

n. Cinta  Damai,  sikap  dan  tindakan  yang  mendorong  

dirinya  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang  berguna  

bagi  masyarakat,  dan  mengakui,  serta  menghormati  

keberhasilan  orang  lain. 

o. Gemar  Membaca,  Kebiasaan  menyediakan  waktu  

untuk  membaca  berbagai  bacaan  yang  memberikan  

kebajikan  bagi  dirinya. 

p. Peduli  Lingkungan,  sikap  dan  tindakan  yang  selalu  

berupaya  mencegah  kerusakan  pada  lingkungan  

alam  di  sekitarnya,  dan  mengembangkan  upaya-

upaya  untuk  memperbaiki  kerusakan  alam  yang  

sudah  terjadi. 

q. Peduli  Sosial,  sikap  dan  tindakan  yang  selalu  ingin  

memberi  bantuan  pada  orang  lain  dan  masyarakat  

yang  membutuhkan. 

r. Tanggung  Jawab,  sikap  dan  perilaku  seseorang  

untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya,  

seharunya  yang  dia  lakukan,  terhadap  diri  sendiri,  

masyarakt,  lingkungan  (alam,  sosial,  danj  budaya),  

negara  dan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.
23

 

7. Metode  Pendidikan  Karakter  di  Sekolah 

Untuk  mencapai  pendidikan  karakter  dibutuhkan  

metode  yang  tepat  agar  pencapaiannya  semakin  terarah  

                                                             
23Yetti Nurhayati, “Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 2 Tangerang Selatan”, Vol. 5 No. 2, (Juli-Desmber 2017), h. 167. 



 

 

 

 

21 

dan  efektif.  Untuk  membangun  karakter  yang  baik,  

metode  yang  digunakan  tidak  bisa  hanya  untuk  

meningkatkan  aspek  kognitif  semata,  akan  tetapi  harus  

seluruh  dimensi  spiritual,  emosional,  sosial,  kreatifitas,  

dan  motorik  juga  harus  dikembangkan  secara  terfokus  

dan  terstruktur. 

Menurut  Doni  A  Koesoema,  ada  lima  metode  

pendidikan  karakter  diantaranya:  mengajarkan,  

keteladanan,  menentukan  prioritas,  praksis  prioritas  dan  

refleksi. 

a. Mengajarkan,  pemberian  pemahaman  konseptual  

pada  siswa  tentang  konsep-konsep  nilai  tertentu. 

b. Keteladanan,  konsisten  dalam  mengajarkan  

pendidikan  karakter  tidak  sekedar  melalui  sesuatu  

yang  dikatakan  pembelajaran  di  kelas,  melainkan  

juga  ada  di  dalam  diri  sang  guru,  dalam  kehidupan  

yang  nyata  di  luar  kelas,  karakter  guru  menentukan  

warna  kepribadian  anak  didik. 

c. Menentukan  prioritas,  sekolah  memiliki  prioritas  dan  

tuntutan  dasar  atas  karakter  yang  ingin  diterapkan  

di  lingkungan  mereka.  Pendidikan  karakter  

menghimpun  banyak  kumpulan  nilai  yang  dianggap  

penting  bgai  pelaksanaan  dan  realisasi  atas  visi  

sekolah  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  sekolah  semestinya  

menentukan  tuntutan  standar  atas  karakter  yang  

ditawarkan  kepasa  siswa  sebgai  bagian  dari  kinerja. 

d. Praksis  prioritas,  unsur  lain  yang  sangat  terpenting  

bagi  pendidikan  karakter  adalah  bukti  

dilaksanakannya  prioritas  nilai  pendidikan  karakter  

tersebut.  Berkaitan  dengan  tuntutan  sekolah  atas  

prioritas  nilai  yang  menjadi  visi  kinerja  

pendidikannya,  sekolah  mesti  mampu  membuat  

verivikasi  sejauhmana  visi  sekolah  telah  dapat  

merealisasikan  dalam  lingkup  pendidikan  skolistik  

melalui  berbagai  macam  un  sur  yang  ada  di  dalam  

sekolah  tersebut. 
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e. Refleksi,  karakter  yang  akan  dibentuk  oleh  sekolah  

pendidikan  melalui  berbagai  macam  program  dan  

kebijaksanaan  senantiasa  perlu  dievaluasi  dan  

direfleksikan  secara  berkesinambungan  dan  kritis.
24

 

 

B. Perilaku  Siswa 

1. Pengertian  Perilaku 

Peilaku  merupakan  penghayatan  yang  utuh  dan  

reaksi  seseorang  akibat  adanya  rangsangan  baik  internal  

maupun  eksternal  yang  diproses  melalui  kognitif,  afektif,  

dan  psikomotorik.  Perilaku  menggambarkan  

kecenderungan  seseorang  untuk  bertindak,  berbuat  atau  

melakukan  aktivitas  dalam  kehidupan  sehari-hari.
25

  

Diungkapkan  oleh  Carolina  perilaku  ialah  tingkah  laku  

atau  perwujudan  gerakan-gerangan  yang  nampak  dari  

individu  pada  saat  berinteraksi  dengan  lingkungan.  Loree  

mengatakan  perilaku  adalah  proses  individu  melatih  

kepekaan-kepekaan  terhadap  rangsangan-rangsangan  

terutama  terhadap  tuntutan-tuntutan  kelompok.
26

Skinner  

mengatakan  perilaku  ialah  hasil  dari  pembawaan  genetis  

dan  pengaruh  lingkungan  atau  situasional.  
27

 

Dalam  bahasa  arab  perilaku  sama  halnya  dengan  

akhlak.  Ibnu  Maskawah  mengatakan  aklak  ialah  ukuran  

jiwa  senantiasa  dipengaruhi  untuk  bertingkahlaku  tanpa  

memikirkan  daan  mempertimbangkan  terlebih  dahulu.  

Sidi  Ghazalba  mengatakan  akhlak  adalah  sikap  

kepribadian  yang  dilahirkan  dari  perbuatan  manusia  

terhadap  Tuhan  dan  manusia,  diri  sendiri  dan  makhluk  

                                                             
24 Yeni Wulandari, Muhammad Kristiawan, “Strategi Sekolah Dalam 

Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Siswa Dengan Memaksimalkan Peran Orang 
Tua”, Jurnal Manajemen, Kepimpinan, dan Supervisi Pendidikan,Vol.2 No.2 (Juli-

Desember 2017), h. 291-292 
25 Siska Fitri Yanti, “Pengaruh Pembelajaran Aqidah Akhlak Terhadap 

Perilaku Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Kampar Timur”, Jurnal JOM FISIP, Vol.4 
No.1 (Febuari 2017), h.5 

26Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h.44 
27Ibid, h. 50. 
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lain,  sesuai  dengan  suruhan  dan  larangan  serta  petunjuk  

Al-Qur’an  dan  hadist.  Syarif    mengatakan  bahwa  aklak  

ialah  sikap  yang  ditimbulkan  dari  perilaku  baik  dan  

buruk.
28

 

Dapat  disimpulkan  bahwa  perilaku  merupakan  reaksi  

individu  untuk  bertindak  dalam  melakukan  aktivitas  

yang  dipengaruhi  oleh  adat,  sikap,  emosi,  nilai,  etika,  

kekuasaan,  persuasi,  dan  genetika. 

2. Macam-macam  Perilaku 

Perilaku  dapat  dibedakan  menjadi  dua: 

a. Perilaku  Tertutup  (Covert  Behavior) 

Respons  seseorang  terhadap  stimulus  dalam  

bentuk  terselubung  atau  tertutup.  Respons  atau  

reaksi  terhadap  stimulus  ini  masih  terbatas  pada  

perhatian  ,  persepsi,  pengetahuan  atau  kesadaran,  

dan  sikap  yang  terjadi  pada  penerima  stimulus  

tersebut,  dan  belum  dapat  diamati  secara  jelas  oleh  

orang  lain.  Oleh  sebab  itu,  perilaku  ini  disebut  

covert  behavior  atau  unobservable  behavior. 

b. Perilaku  Terbuka 

Respon  seseorang  terhadap  stimulus  dalam  

bentuk  tindakan  nyata  atau  terbuka.  Respons  

terhadap  stimulus  tersebut  jelas  dalam  bentuk  

tindakan  atau  praktik  (practice),  yang  dengan  

mudah  dapat  diamati  atau  dilihat  oleh  orang  lain.  

Oleh  sebba  itu,  perilaku  ini  disebut  overt  behavior,  

tindakan  nyata,  atau  praktik  (practice).
29

 

3. Pengukuran  Perilaku 

Pengukuran  perilaku  dapat  dilakukan  dengan  

beberapa  cara  yaitu: 

a. Observasi  perilaku 

                                                             
28Dayun Riadi, Nurlaili, Junaidi Hamzah,  Ilmu Pendidikan Islam, (Bengkulu: 

IAIN Bengkulu Press, 2017), h.98-99 
29Mulianah Khaironi, “Pendidikan Karakter Anak Usia Dini”, Jurnal Golden, 

Vol.1 No.2 (Desember 2017). h.83 
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Perilaku  seseorang  pada  dasarnya  menunjukkan  

kecenderungan  aktivitas  seseorang.  Misal  Ani  biasa  

mengucapkan  salam  sebelum  masuk  ruangan  kelas.  

Hasil  observasi  seperti  ini  guru  mampu  melakukan  

pembinaan  menggunakan  catatan  buku    khusus  

melalui  kejadian-kejadin  berkaitan  dengan  siswa  

disekolah    (Critical  Incidents  Record).  Catatan  

seperti  ini  sangat  bermanfaat  dalam  merekam  

perilaku  siswa  dan  menilai  nya  untuk  perkembangan  

siswa. 

b. Pertanyaan  langsung 

Menggunakan  pertanyaan  langsung  kepada  

siswa  mengenai  sikap  misalnya    kebijakan  sekolah  

yang  baru  tentang  “peningkatan  ketertiban”.  

Berdasarkan  jawaban  dan  reaksi  siswa  tersebut  ,  

guru  dapat  menilai  sikap  dan  selanjutnya  membina  

siswa. 

c. Laporan  pribadi 

Laporan  pribadi  berupa  siswa  diberi  tugas  

untuk  membuat  ulasan  yang  berisi  pandangan  atau  

tanggapan  tentang  suatu  masalah,  keadaan,  atau  hal,  

yang  menjadi  objek  sikap.  Misal.  Siswa  diminta  

menulis  tentang  “toleransi”.  Dari  ulasan  yang  dibuat  

siswa  dapat  dibaca  dan  dipahami  kecenderungan  

sikap  yang  dimiliki. 

4. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Perilaku 

Menurut  Lowrence  Green,  perilaku  dibentuk  dari  

tiga  faktor  yaitu: 

a. Predisposisi  (predis  posing  faktors)  yang  terwujud  

dalam  pengetahuan,  sikap  kepercayaan,  keyakinan,  

nilai-nilai,  dan  sebgainya. 

b. Pendukung  (enabling  faktors)  yang  terwujud  dalam  

lingkungan  fisik,  tersedia  atau  tidak  tersedianya  

sarana. 

c. Pendorong  (reinforcement  faktors)  yang  terwujud  

dalam  sikap  dan  perilaku,  kebijakan,  dan  lain-lain. 
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C. Hakikat  Siswa  SD 

1. Pengertian  Siswa  SD 

Siswa  merupakan  istilah  dari  peserta  didik  pada  

jenjang  pendidikan  dasar,  pertama,  dan  menengah  ke  

atas.  Siswa  adalah  komponen  masukan  dalam  sistem  

pendidikan,  yang  selanjutnya  diproses  dalam  proses  

pendidikan,  sehingga  menjadi  manusia  yang  berkualitas  

sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional.  Siswa  dapat  

dipahami    sebagai  anggota  masyarakat  yang  berusaha  

mengembangkan  potensi  diri  melalui  proses  

pembelajaran,  orang  yang  mengharapkan  mendapat  

pelayanan  pendidikan  sesuai  dengan  bakat  minat  dan  

kemampuannya  agar  tumbuh  dan  berkembang  dengan  

baik  serta  mempunyai  kekuasaan  dalam  menerima  

pelajaran.  Secara  formal  siswa  sedang  berada  di  fase  

fisik  maupun  psikis,  yang  sedang  dalam  masa  

pertumbuhan  dan  perkembangan  salah  satu  ciridari  siswa  

perlunya  bimbingan  dari  seorang  pendidik.  Oleh  

karenanya,  perlu  pengaturan  yang  baik  agar  siswa  

mempunyai  kemmapuan  yang  mumpuniketika  telah  

keluar  dari  sebuah  lembaga  pendidikan.
30

 

Dapat  disimpulkan  bahwa  Siswa  ialah  anggota  

masyarakat  yang  sedang  berusaha  mengembangkan  

potensi  diri  melalui  proses  pembelajaran  sesuai  dengan  

bakat  dan  minat  agar  tumbuh  dan  berkembang  dengan  

baik. 

2. Karakteristik  Siswa  SD 

Rata-rata  usia  anak  Indoensia  saat  masukisekolah  

dasar  adalah  6  tahun  dan  selesai  pada  usia  12  tahun.  

Jika  mengacu  pada  pembagian  tahapan  perkembangan  

anak,  berarti  anak  usia  sekolah  berada  dalam  dua  masa  

perkembangan,  yaitu  masa  kanak-kanak  tengah  (6-9  

tahun),  dan  masa  kanak-kanak  akhir  (10-12  tahun). 

                                                             
30 Muhamad Khoirul Umam, “Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui 

Manajemen Peserta Didik”, Jurnal al-Hikmah, vol. 6, no.2 (Oktober 2018) STAI 

Badrus Sholeh Purwoasri kediri, h. 62-63 
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Anak-anak  usia  sekolah  ini  memiliki  karakteristik  

yang  berbeda  dengan  anak-anak  yang  usianya  lebih  

muda.  Ia  senang  bermain,  senang  bergerak,  senang  

bekerja  dalam  kelompok,  dan  senang  merasakan  atau  

melakukan  sesuatu  secra  langsung.  Oleh  sebabb  itu,  

guru  hendaknya  mengembangkan  pembelajran  yang  

mengandung  unsur  permainan,  mengusahakan  siswa  

berpindah  atau  bergerak,  bekerja  atau  belajar  dalam  

kelompok,  serta  memberikan  kesempatan  untuk  terlibat  

langsung  dalam  pembelajaran. 

Menurut  Havighurst,  tugas  perkembangan  anak  

usia  sekolah  dasar  meliputi: 

a. Menguasai  keterampilan  fisik  yang  diperlukan  dalam  

permainan  dan  aktifitas  fisik. 

b. Membina  hidup  sehat 

c. Belajar  bergaul  dan  bekerja  dalam  kelompok 

d. Belajar  menjalankan  peranan  sosial  sesuai  dengan  

jenis  kelamin 

e. Belajar  membaca,  menulis,  dan  berhitung  agar  

mampu  berpartisipasi  dalam  masyarakat. 

f. Memperoleh  sejumlah  konsep  yang  diperlukan  

untuk  berpikir  efektif. 

g. Mengembangkan  kata  hati,  moral,  dan  nilai-nilai 

h. Mencapai  kemandirian  pribadi
31

 

 

Karakteristik  yang  dimiliki  siswa  SD,  diantaranya: 

a. Siswa  adalah  individu  yang  meiliki  potensi  fisik  

dan  psikis  yang  khas,  sehinggaia  merupakan  insan  

yang  unik.  Potensi-potensi  khas  yang  dimilikinya  

ini  perlu  dikembangkan  dan  diaktualisasikan. 

b. Siswa  adalah  individu  yang  sedang  berkembang.  

Artinya,  siswa  tengah  mengalami  perubahan-

perubahan  dalam  dirinya  secra  wajar,  baik  yang  

                                                             
31Desmita, Psikologi Perkembangan Peserta Didik (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), h.35. 
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ditujukan  kepada  diri  sendiri  maupun  yang  

diarahkan  pada  penyesuaian  dengan  lingkungannya. 

c. Siswa  adalah  individu  yang  membutuhkan  

bimbingan  individual  dan  perlakuan  manusiawi.  

Sebagai  individu  yang  sedang  berkembang,  maka  

proses  pemberian  bantuan  dan  bimbingan  perlu  

mengacu  pada  tingkat  perkembngannya. 

d. Siswa  adalah  individu  yang  memiliki  kemmapuan  

untuk  mandiri.  Dalam  perkembangannya  siswa  

memiliki  kemampuan  untuk  berkembang  ke  arah  

kedewasaan.  Di  samping  itu,  dalam  diri  siswa  juga  

terdapat  kecenderungan  untuk  melepas  diri  dari  

kebergantuangn  pada  pihak  lain.  Karena  itu,  setahap  

demi  setahap  orangtua  atau  pendidik  perlu  

memberikan  kesempatan  kepada  siswa  untuk  

mandiri  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  

kepribadiannya  sendiri.
32

 

 

D. Kerangka  Berpikir 

Pembinaan  ialah  proses  usaha  dari  sekelompok  orang  

untuk  mengembangkan  kemampuan  orang  lain  agar  tercapai  

apa  yang  diharapkan.  Pembinaan  di  penelitian  ini  dilakukan  

oleh  seorang  guru  terhadap  siswa  supaya  terwujudnya  

peraturan  Presiden  nomor  87  tahun  2017  tentang  penguatan  

pendidikan  karakter  .Tujuan  dari  penguatan  pendidikan  

karakter  yaitu: 

1. Membangun  dan  membekali  siswa  sebagai  generasi  

emas  Indonesia  tahun  2045  dengan  jiwa  pencasila  dan  

pendidikan  karakter  yang  baik  guna  menghadapi  

dinamika  perubahan  di  masa  depan, 

2. Mengembangkan  platform  pendidikan  nasional  yang  

meletakkan  pendidikan  karakter  sebagai  jiwa  utama  

dalam  penyelenggaraan  pendidikan  bagi  siswa  dengan  

dukungan  pelibatan  publik  yang  dilakukan  mellaui  

                                                             
32Ibid, h. 40 
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pendidikan  jalur  fornal,  nonformal,  dan  informal  dengan  

memperhatiakn  keberagaman  budaya  Indonesia,  dan 

3. Merevitalisasi  dan  memperkuat  potensi  dan  kompetensi  

pendidik,  tenaga  kependidikan,  siswa,  masyarakat,  dan  

lingkungan  keluarga  dalam  mengimplemnetasikan  

penguatan  pendidikan  karakter. 

SD  Negeri  2  Waluyojati  Kecamatan  Pringsewu  

Kabupaten  Pringsewu  ialah  Sekolah  dasar  yang  sudah  

menerapkan  peraturan  Presiden  nomor  87  tahun  2017.  

Penerapan  pendidikan  karakter  dengan  menggunakan  

metode  mengajarkan,  keteladanan,  menentukan  prioritas,  

praksis  prioritas  dan  refleksi.  Dengan  menerapkan  

delapan  belas  nilai-nilai  dalam  pendiidkan  karakter  

menurut  Diknas  yaitu:nilai-nilai  religius,  jujur,  toleran,  

disiplin,  bekerja  keras,  kreatif,  mandiri,  demokratis,  rasa  

ingin  tahu,  semangat  kebangsaan,  cinta  tanah  air,  

menghargai  prestasi,  komunikatif,  cinta  damai,  gemar  

membaca,  peduli  lingkungan,  peduli  sosial,  dan  

bertanggungjawab.  Adapun  bagan  alur  kerangka  berpikir  

pada  penelitian  ini  sebagai  berikut: 

Tabel  2.1 
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E. Penelitian  yang  Relevan 

1. Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Maulina  

Amanabellatentangpendidikan  karakter  dalam  

meningkatkan  perilaku  peserta  didik  kelas  IV  di  MIN  9  

Bandar  Lampung  .  Tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  

pendidikan  karakter  dalam  meningkatkan  perilaku  peserta  

didik  kelas  IV  MIN  9  Bandar  Lampung.  Penelitian  

tersebut  berfokus  pada  Perilaku  Peserta  Didik  dalam  

Meningkatkan  Pendidikan  Karakter  kelas  IV.   

Berdasarkan  hasil  kesimpulan,    Penerapan  

pendidikan  didalam  kelas  diintegrasikan  kedalam  

pembelajaran  yang  memalui  tiga  tahap  yaitu  tahap  

perencanaan,  tahap  pelaksanaan  pembelajaran  dan  tahap  

evaluasi  pembelajaran.  Penguatan  pendidikan  karakter  

dilakukan  juga  melalui  pembiasaan  dan  keteladanan  oleh  

guru  kepada  peserta  didik.  Menurut  hasil  observasi  

penerapan  pendidikan  karakter  sudah  baik  di  kelas  IV  

MIN  09  bandar  Lampung.  Sedangkan  untuk  perilaku  

peserta  didik  juga  sudah  baik  hal  ini  dilihat  dari  

persentase  hasil  observasi  yang  menunjukkan  angka  

yang  baik.  Pendidikan  Karakter  dapat  membantu  

meningkatkan  perilaku  peserta  didik  dengan  cara  

pembiasaan  dan  keteladanan  yang  dilakukan  guru  

kepada  peserta  didik.
33

 

Relevansi  penelitian  terahulu  ialah  mempunyai  

jenis  analisis  data  yang  sama  yaitu  sama-sama  

menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  fokus  

penelitian  juga  sama  meneliti  tentang  pendidikan  

karakter  pada  siswa  SD. 

2. Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Yuliana  Dwi  Fatimah  

tentang  implementasi  pendidikan  karakter  kemandirian  

pada  iswa  kelas  IV  di  Madrasah  Ibtidaiyah  

                                                             
33Maulina Amanabella, “Pendidikan Karakter dalam meningkatkan Perlaku 

Peserta Didik Kelas IV di MIN 9 Bandar Lampung”. (Skripsi Jurusan Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Raden Intan, Lampung, 2019. 
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Muhammadiyah  Tegalombo  Kalijambe  sragen  tahun  

2018.  Tujuan  Penelitian  tersebut  ialah  untuk  mengetahui  

metode  dalam  penanaman  karakter  kemandirian  siswa  

MI  Muhammadiyah  Tegalombo  Kalijambe  Sragen,  dan  

untuk  mengetahui  faktor-faktor  apa  saja  yang  

menghambat  dalam  penanaman  karakter  kemandirian  

siswa  MI  Muhammadiayah  Tegalombo  kalijambe  Sragen. 

Berdasarkan  kesimpulan  pada  penelitian  tersebut  

ialah  metode  penanaman  karakter  keteladanan  meliputi  

guru  menjadi  contoh  pribadi  yang  bersih,  rapi,  ramah,  

mandiri,  membersihkan  mejanya  sendiri,  santun  dalam  

bertutur  kata,  memengut  sampah  di  lingkungan  sekolah  

lalu  membuangnya  di  tempat  sampah.  Kemudian  dalam  

metode  kebiasaan  meliputi  mengerjakan  tugas  individu  

sendiri,  mengerjakan  sendiri  setiap  ulangan,  

mengucapkan  salam  apabila  bertemu  dengan  guru,  

teman,  dan  tenaga  kependidikan  yang  lain,  berdo’a  

sebelum  atau  sesudah  kegiatan,  menyiapkan  peralatan  

sekolah  sendiri,  melakukan  piket  kelas  secara  mandiri  

tanpa  diminta  oleh  guru,  dan  shalat  berjamah.Faktor  

yang  menghambat  penananman  karakter  siswa  yaitu  

faktor  internal  yang  menghambat  adalah  latar  belakang  

siswa  dan  kurangnya  kesadaran  siwa,  sedangkan  faktor  

eksternal  adalah  faktor  lingkungan  dan  pergaulan  siswa. 

Relevansi  penelitian  terahulu  ialah  mempunyai  

jenis  analisis  data  yang  sama  yaitu  sama-sama  

menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  fokus  

penelitian  juga  sama  meneliti  tentang  pendidikan  

karakter  pada  siswa  SD. 

3. Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Roif  Noviyanto  tentang  

implementasi  pendidikan  karakter  melalui  kegiatan  

keagamaan  di  MI  Mathla’ul  Anwar  Landbaw  kecamatan  

Gisting  kabupaten  Tanggamus.  Tujuan  penelitian  ini  

ialah  untuk  mengetahui  proses  implementasi  pendidikan  

karakter  melalui  kegiatan  keagamaan  siswa  di  MI  

Mathla’ul  Anwar  Landbaw. 
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Kesimpulan  dari  penelitian  ini  ialah  penanaman  

pendidikan  karakter  melalui  keagamaan  dilaksanakan  

secara  rutin  dengan  melaksanakan  5  s  (Senyum,  Sapa,  

Salam,  Santun,  dan  Sopan),  do’a  bersama  setiap  

memulai  pembelajaran,  shalat  dhuha  dan  dzuhur  

berjamaah,  dan  keguatan  PHBI.  Metode  yang  digunakan  

yaitu  keteladan  dari  guru,  mengontrol  ,  dan  

mengevaluasi. 

Relevansi  penelitian  terahulu  ialah  mempunyai  

jenis  analisis  data  yang  sama  yaitu  sama-sama  

menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  fokus  

penelitian  juga  sama  meneliti  tentang  pendidikan  

karakter  pada  siswa  SD. 

4. Penelitian  ini  di  lakukan  oleh  Melinda  Merdeka  Sari  

tentang  pembentukan  pendidikan  karakter  di  SD  Terpadu  

Putra  Harapan  Purwokerto.  Tujuan  penelitian  ini  ialah  

untuk  mendeskripsikan  nilai-nilai  pendidikan  karakter  

apa  yang  ditanamkan  dan  pelaksanaanya  di  SD  Terpadu  

Putra  Harapan  Purwokerto. 

Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  SD  Terpadu  

Putra  Harapan  Purwokerto  membentuk  secara  umum  10  

nilai  pendidikan  karakter  serta  penggunaan  metode  

diantaranya,  metode  pengajaran,  pembiasaan,  dan  

keteladanan. 

Relevansi  penelitian  terahulu  ialah  mempunyai  

jenis  analisis  data  yang  sama  yaitu  sama-sama  

menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  fokus  

penelitian  juga  sama  meneliti  tentang  pendidikan  

karakter  pada  siswa  SD. 

5. Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Fauzi Latifah   tentang  

Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Nahdatul Ulama Sleman.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  

mengetahui  pendidikan  karakter  siswi  di  Sekolah 

Nadhdatul Ulama Sleman Tahun  Ajaran  2017/2018.   

Kesimpulan  dari  penilitian  ini  ialah   pendidikan  

karakter  siswi  Nadhdatul Ulama Sleman  melalui  kegiatan  
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sehari-hari  diantaranya  melaksanakan  shalat  tahajud,  

berpuasa  sunah,  shalat  subuh  magrib  isya  berjamaah, 

piket  harian,  tadarus  Al-Qur’an  ,  dan  belajar  secara  

mandiri.  Adapun  nilai-nilai  karakter  yang  dapat  diambil  

dari  kegiatan  sehari-hari  ialah  nilai  religius,  disiplin,  

percaya  diri,  santun,  bertanggung  jawab,  peduli  

lingkungan,  kreatif,  dan  mandiri.
34

 

Relevansi  penelitian  terahulu  ialah  mempunyai  

jenis  analisis  data  yang  sama  yaitu  sama-sama  

menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dan  fokus  

penelitian  juga  sama  meneliti  tentang  pendidikan  

karakter. 
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