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Pendidikan karakter memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral karena 

pendidikan karakter tidak hanya berkaitan dengan benar atau salah, akan tetapi bagaimana 

menanamkan kebiasaan tentang hal - hal yang baik dalam kehidupan sehingga anak 

memiliki kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk 

menetapkan kebajikan dalam kehidupan sehari -hari. 

 Wynne (Mulyasa (2011:3) mengemukakan bahwa karakter berasal dari Bahasa 

Yunani yang berarti to mark ‘menandai’ dan memfokuskan pada bagaimana mene - rapkan 

nilai -nilai kebaikan dal am tindakan nyata atau perilaku sehari -hari. Pendidikan karakter 

merupakan suatu sistem pena - naman nilai -nilai karakter kepada peserta didik yang 

meliputi komponen-komponen kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang 

tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. 

 “…pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti 

kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) , dan tubuh anak. Bagian- bagian itu tidak boleh 

dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak anak kita..” (Ki Hajar 

Dewantoro) 

David Elkind dalam Zubaedi yang menyatakan bahwa character education is the 

deliberate effort to help people understand, care about, act upon core ethical value. When we 

think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be 

able to judge what is right, even in the face of pressure from without and temptation from 

within. 

Sementara, Raharjo memaknai pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan 

secara holistis yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam kehidupan 

peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya generasi yang berkualitas. Generasi kualitas 

ditandai dengan kemampuanya untuk hidup mandiri serta memiliki prinsip suatu kebenaran 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara nilai. Zubaedi lebih menegaskan bahwa 

pendidikan karakter sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pendidik, untuk 

mempengaruhi peserta didik. Guru menfasilitasi pembentukan watak peserta didik. Upaya 

dalam menfasilitasi tersebut dapat berupa keteladanan perilaku guru, cara guru dalam 
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berbicara dan menyampaikan materi, cara guru bertoleransi dan lain sebagainya. Segala 

upaya yang dilakukan dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana, bukan sebuah upaya 

kebetulan atau tiba-tiba. Atas dasar sebagaimana diterangkan di atas maka Zubaedi 

menyatakan bahwa pendidikan karakter meruapakan usaha sungguh-sungguh untuk 

memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika baik untuk diri pribadi ataupun untuk 

orang lain. 

Doni Kusuma (2007, hlm.194} mengemukakan pendidikan karakter adalah usaha 

yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif 

bagi pertumbuhan kebebasan individu anak. Pendidikan karakter merupakan dinamika 

pengembangan kemampuan yang berkesinambungan dalam diri manusia untuk 

menginternalisasikan nilai sehingga menghasilkan disposisi aktif dan stabil dalam 

individu. 

Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan kualitas peserta didik mempunyai tingkat kemanusian yang baik 

berdasarkan pada prinsif-prinsif adiluhung atau yang berharga (moral), sehingga peserta didik 

secara sadar mempunyai watak dan prinsif yang teguh untuk menghadapi tantangan 

kehidupan di masa sekarang dan masa akan datang. Pada kontek persekolahan dapat 

dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah usaha secara sadar dan terencana untuk 

menyiapkan peserta didik mempunyai kecakapan matang berdasarkan pada nilai-nilai luhur 

bangsa dalam lingkup sekolah. Konsekwensi dari konsep pendidikan karakter tersebut 

mensyaratkan adanya proses, keteladanan, pembiasaan dan atau pembudayaan dalam 

lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga atau lingkungan masyarakat. 

 

 Ruang Lingkup Pendidikan Karakter  

Ruang lingkup pendidikan karakter merupakan cakupan pembahasan pendidikan 

karakter yang didasarkan kepada nilai luhur universal manusia. Cakupan pendidikan karakter 

mendasarkan kepada sebuah semua tindakan yang selalu bertalian dengan nilai luhur 

universal, dimana nilai luhur tersebut dijabarkan kedalam beberapa nilai yang harus 

diketahui, dicintai dan pada akhirnya dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-

hari peserta didik secara teratur dan berkelanjutan. Pendidikan karakter mempunyai cakupan 

yang sangat luas, tidak hanya berdasar kepada agama tertentu, lebih dari itu, ia berdasar pada 

nilai yang dianggap berharga pada suatu masyarakat tertentu yang dirasa bisa terwakili secara 

universal. Ratna Megawangi dalam Zubaedi menyatakan bahwa ada 9 pilar nilai yang perlu 

diajarkan kepada anak yaitu;17 1. Cinta Tuhan dan kebenaran (love Allah, trust, reverence, 



 

  

loyalty) 2. Tanggungjawab kedisiplinan dan kemandirian (responsibility, excellent, 

selfreliance, discipline, orderliness) 3. Amanah (trustworthiness, reliability, honesty) 4. 

Hormat dan Santun ( respect, courtesy, obedience) 5. Kasih saying, kepedulian dan kerja 

sama (love, compassion, caring, emphaty, generosity, moderation, cooperation) 6. Percaya 

diri, kreatif dan pantang menyerah (confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, 

courage, determination, and enthusiasm) 7. Keadilan dan kepemimpinan ( justice, fairness, 

mercy, leadership) 8. Baik dan rendah hati (kindness, friendliness, humility, modesty) 9. 

Toleransi dan cinta damai (tolerance, flexibility, peacefulness, unity). Menurut Dirjen 

Pembinaan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional nilai pendidikan karakter dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa kelompok perbidang ilmu yang ada yaitu; perpaduan dari 

pengembangan olah hati (spiritual and emotional development), olah pikir (intellectual 

development), olah raga (physical and kinesthetic development), serta olah rasa dan karsa 

(affective and creativity development. Menurut Lickona (1999) terdapat 10 nilai kebajikan 

(virtues) yang dapat dijadikan dasar membentuk karakter seseorang, yaitu: (1) kebijaksanaan 

(wisdom); (2) keadilan (justice); (3) keteguhan (fortitude); (4) kontrol diri (self-control); (5) 

cinta dan kasih sayang (love); (6) perilaku positif (positive attitude); (7) kerja keras (hard 

work) dan kemampuan mengembangkan potensi (resourcefulness); (8) Integritas (integrity); 

(9) rasa terimakasih (gratitude); (10) kerendahan hati (humility). 18 Diantara butir-butir nilai 

tersebut di atas, enam butir dipilih sebagai nilai-nilai pokok sebagai pangkal tolak 

pengembangan, yaitu: 1. Kereligiusan 2. Kejujuran 3. Kecerdasan 4. Ketangguhan 5. 

Kedemokratisan 6. Kepedulian Keenam butir nilai tersebut ditanamkan melalui semua mata 

pelajaran dengan intensitas penanaman lebih dibandingkan penanaman nilai-nilai lainnya. 

Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 

mengetengahkan dan memeras/meringkas beberapa nilai karakter yang jumlahnya lebih dari 

20 kedalam 18 nilai yang harus dikuasai oleh peserta didik yaitu; 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

2 Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 



 

  

5 Kerja keras Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

nyelesaikan tugas-tugas. 

8 Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

9 Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10 Semangat 

Kebangsaan Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. 

11 Cinta Tanah Air  

Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan 

politik bangsa. 

12 Menghargai Prestasi  

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat/ Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang 

dan aman atas kehadiran dirinya. 

15 Gemar 

Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

16 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. 

17 Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 



 

  

18 Tanggungjawab 

Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

 

CIRI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER 

Segala sesuatu mempunya cir i dasar yang dapat membedakan sesuatu dengan yang 

lain. Foerster (Muslich 2011:127) mengemukakan empat ciri das ar pendidikan karakter . 

Pertama, k eteraturan inte - rior, dimana setia p tindakan diukur ber - dasarkan h ierarkhi 

nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan . Kedua,koherensi yang memberi 

keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang -ambing pada 

situasi baru atau takut resiko. Ketiga, otonomi, di situ seseorang menginternalisasikan aturan 

dari luar sampai menjadi bilai nilai bagi pribadi. Keempat, keteguhan dan kesetiaan. 

Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna menginginkan apa yang di pandang baik, 

dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atau komitmen yang dipilih. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan 

kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca 

dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada 

empat ciri utama yang penulis perlu perhatikan diantaranya : Pertama, bahwa penulis atau 

peneliti berhadapan langsung dengan teks (nash) atau data angka, bukan dengan pengetahuan 

langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peniliti tidak 

terjung langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang 

ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam 

arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinil 

dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang 

dan waktu. Berdasarkan dengan hal tersebut diatas, maka pengumpulan data dalam penelitian 

dilakukan dengan menelaah dan/atau mengekplorasi beberapa Jurnal, buku, dan dokumen-

dokumen (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik) serta sumber-sumber data dan atau 

informasi lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian atau kajian. 

 

 



 

  

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan kualitas peserta didik mempunyai tingkat kemanusian yang baik 

berdasarkan pada prinsif-prinsif adiluhung atau yang berharga (moral), sehingga peserta 

didik secara sadar mempunyai watak dan prinsip yang teguh untuk menghadapi tantangan 

kehidupan di masa sekarang dan masa akan datang. Pada kontek persekolahan dapat 

dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah usaha secara sadar dan terencana untuk 

menyiapkan peserta didik mempunyai kecakapan matang berdasarkan pada nilai-nilai luhur 

bangsa dalam lingkup sekolah. Konsekwensi dari konsep pendidikan karakter tersebut 

mensyaratkan adanya proses, keteladanan, pembiasaan dan atau pembudayaan dalam 

lingkungan peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga atau lingkungan masyarakat. 
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