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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Implementasi Pendidikan Karakter 

Implemetasi pendidikan karakter di sekolah menjadi program nasional 

yang diagendakan sejak tahun 2010. Pembangunan dan pembentukan karakter 

yang baik seharusnya menjadi bagian yang integral, melalui orientasi 

pembelajaran, di sekolah lebih ditekankan pada keteladanan dalam nilai pada 

kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di wilayah publik. 

Noor Rochman Hadjam, menjelaskan mendidikan karakter tidak 

hanya mengenalkan nilai-nilai secara kognitif tetapi juga melalui penghayatan 

secara afektif dan mengamalkan nilai-nilai tersebut secara nyata dalam 

kehidupan sehari-hari. Kegiatan siswa seperti pramuka, upacara bendera, 

palang merah remaja, teater, praktek kerja lapangan, menjadi relawan 

bencana alam, atau pertandingan olahraga dan seni adalah cara-cara efektif 

menanamkan nilai-nilai karakter yang baik pada siswa. Ia menekankan 

pendidikan berbasis karakter bukan merupakan mata pelajaran tersendiri 

melainkan dampak pengiring yang diharapkan tercapai.  

Sementara itu Kemendiknas menyebutkan beberapa prinsip 

pengembangan pendidikan karakter dan budaya bangsa di sekolah, yaitu: 

1. Keberlanjutan ; yaitu bahwa  proses pengembangan nilai-nilai karakter 

dan budaya bangsa dimualai dari awal peserta didik masuk hingga selesai 

dari satuan pendidikan.  

2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah.  

3.  Nilai-nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; yaitu bahwa nilai-nilai 

karakter bukan merupakan pokok bahasan yang harus diajarkan, 
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sebaliknya mata pelajaran dijadikan sebagai bahan atau media 

mengembangkan nilai-nilai karakter. 

4.  Proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan. 

 

Dengan demikian pengembangan  pendidikan karakter dapat melalui 

mata pelajaran (terintegrasi), kegiatan pengembangan diri dan budaya 

sekolah.  Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter di sekolah dapat 

terwujud dengan menumbuhkan sikap religius dan mengembangkan akhlak 

mulia serta budi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari.  

 

B. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan siswa, 

sehingga mereka memiliki system berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang 

diwariskan masyarakat dan mengembangkan warisan tersebut kearah yang 

sesuai untuk kehidupan masa kini dan masa mendatang. 

Pendidikan juga merupakan proses enkulturasi, berfungsi mewariskan 

nilai - nilai dan prestasi masa lalu ke generasi mendatang .Nilai-nilai dan 

prestasi itu merupakan kebanggan bangsa dan menjadikan bangsa itu di kenal 

oleh bangsa- bangsa lain. Selain itu pendidikan juga berfungsi unttuk 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu untuk menjadi 

nilai- nilai budaya bangsa yang sesuai dengan budaya masa kini dan masa 

yang akan datang, serta mengembangkan prestasi baru yang akan menjadi 

karakter baru bangsa. 

Budaya diartikan keseluruhan sistem berfikir , nilai, moral, norma dan 

keyakinan (belief) manusia yang akan dihasilkan masyarakat. Sistem berfikir, 
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nilai, moral dan keyakinan adalah hasil dari interaksi manusia dengan 

sesamanya dan lingkungan alamnya.Sistem berfikir, nilai, moral, norma dan 

keyakinan itu di  gunakan masyarakat.( Pendidikan karakter puskur 2010 ) 

Gordon Allport dalam Endah Sulistiyowati (2012:20) mendefinisikan 

karakter manusia sebagai kumpulan atau kristalisasi dari kebiasaan-

kebiasaan seorang individu. Sedangkan Chaplin mendefisikanya 

kualitas kepribadian yang berulang secara tetap dalam seorang 

individu.  

 

Dari sudut proses pembentukanya, ada ahli yang mengatakan bahwa 

karakter manusia itu adalah turuna (hereditas). Sebagian lain lagi mengatakan 

lingkungan yang membentuk karakter kepribadian seseorang, kedua faktor di 

atas sangat berperan dalam pembentukan karakter kepribadian manusia. Tapi 

yang paling penting untuk diperhatikan adalah bahwa kebiasan manusia 

satiap hari itulah yang akan membentuk karakter seseorang manusia. 

Menurut Tadkiroatum Musfiroh (UNY, 2008), karakter mengacu kepada 

serangkaian sikap, perilaku, motivasi dan keterampilan . Karakter berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti ―to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku. 

Dalam konteks khusus, karakter juga dapat diartikan sebagai watak, 

tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. Kebajikan 

terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, 

dapat dipercaya dan hormat kepada orang lain. Interaksi seseorang dengan 
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orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa 

(pendidikan karakter, pusbuk 2011). 

Kehidupan yang penuh kebajikan (the virtuous life) menurut Lincona 

(1992) dalam Endah Sulistyowati, dibagi dua kategori yakni kebajikan 

terhadap diri sendiri (self-oriented virtuous) seperti pengendalian diri 

(selfcontrol) dan kesabaran (moderation); dan kebajikan kepada orang lain 

(other-orientedvirtuous), seperti kesedihan berbagi (generousity) dan 

merasakan kebaikan (compassion). 

Dari uraian diatas bahwa pendidikan budaya dan karakter bagsa memiliki 

tiga pengertian secara umum, secara progamatik dan secara teknis. 

Pengertian secara umum merupakan pendidikan yang mengembangakan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri siswa, sehingga mereka 

memiliki dan menerapakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya dan 

sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang religius, produktif dan 

kreatif. 

Secara programatik diartikan sebagai usaha bersama semua guru dan 

pimpinan sekolah, melalui mata pelajaran dan budaya sekolah dalm membina 

dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kerekter bangsa pada siswa 

melalui proses aktif siswa dalam proses pembelajaran. 

Secara teknis memiliki makna sebagai proses internalisai serta 

penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang di lakukan siswa 

secara aktif dibawah bimbbiingan guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan 

dalam kehhidupan di kelas, sekolah dan masyarakat. 
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Menurut T.Ramli dalam Endah Sulistyowati (2012:23), pendidikan 

karakter memilki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan 

pendidikan akhlak, tujuanya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia, masyarakat, dan warga negara yang baik bagi suatusuatau 

masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai social tertentu yang 

banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. 

Pengembangan karakter dan bangsa hanya dapat dilakukan melalui 

pengembangan karakter seseorang.  Akan tetapi, karena manusia hidup dalam 

lingkungan social dan budaya tertentu, maka pengembangan karakter indivdu 

seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang 

bersangkutan, artinya pengembangan budaya dan karakter bangsa hanya 

dapat dilakukan dalam suatu proses pendididkan yang tidak melepas siswa 

dari lingkungan sosial, budaya masyarakat dan bangsa.Lingkungan sosial dan 

budaya bangsa adalah Pancasila.Dengan kata lain, memndididk karakter 

bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai pancasila pada diri siswa melalui 

pendidikan hati , otak, dan fisik. Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 

(habituation) tentang hal yan baik sehingga siswa menjadi paham (kognitif) 

tentang mana yangbenar dan mana yang salah, mampu merasakan (afektif) 

nilai yang baik dan bisa melakukanya (psikomotor). Dengan kata lain 

pendidikan karakter yan 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 (moral action). 
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Proses pendidikan budaya dan karakter bangsa disekolah adalah 

bagaimana secara aktif mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses 

internalisasi dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian merekaa dalam 

bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih 

sejahtera, serta mengembanngkan kehidupan bangsa yang bermartabat. 

1. Pentingnya pendidikan karakter disekolah 

Pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi yang sangat luas 

dan bersifat multidimensional. Sangat luas karena terkait dengan 

pengembangan multiaspek potensi-potensi keunggulan bangsa. Bersifat 

multidimensional karena mencakup dimensi-dimensi kebangsaan yang 

hingga saat ini sedang dalam proses menjadi bangsa yang besar dan 

tangguh. Menurut Endah Sulistyowati (2012:5) ada beberapa alasan 

penting pendidikan karakter di sekolah, diantaranya : 

a.  Karakter merupakan hal yang esensial dalam berbangsa dan 

bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilagnya generasi 

penerus bangsa. Karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan 

sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. 

b. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan 

dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. 

 

Banyak faktor yang menyebabkan pendidikan karakter menjadi 

acuan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Faktor utama yang menjadi 

permasalahan bangsa Indonesia dalam pembentukan karakter bangsa, di 

antaranya: 

a. Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah  

dilaksanakan selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. 
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Namun, banyak juga dijumpai dampak negative,terutam terjadinya 

pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Pergeseran system nilai ini sangat tampak dalam 

kehidupan masyarakat saat ini. Beberapa contoh di antaranya 

penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa, solidaritas sosial, 

musyawarah mufakat, kekeluargaan, sopan santun, rasa malu dan 

rasa cinta tanah air dirasakan semakin memudar. 

b. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai Budaya Bangsa 

Pesatnya bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini, 

telah membawa perubahan besar di berbagai sector kehidupan 

manusia. Hal ini juga berdampak pada prgeseran nilai dan perilaku 

kehidupan bermasyarakat. Arus pertukaran dan persebaran informasi 

yang cepat melalui dunia maya (internet), serta pemberitaan media 

yang bebas dan cenderung tidak tersaring dengan baik, telah 

membawa dampak terhadap perilaku hidup seseorang. 

Globalisasi membawa perubahan pola berfikir dan bertidak 

msayarakat bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang 

cenderung mudah terpengaruh oleh nilai-nilai budaya luar yang tidak 

sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. 

Untuk itu, diperlukan upaya dan strategi yang tepat agar 

masyarakat Indonesia tetap menjaga nilai-nilai budaya dan jati diri 

bangsa. Di sinilah peran sekolah sebagai tulang punggung strategi 

pembentukan karakter bangsa. 
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2. Ruang lingkup pendidikan karakter 

Menurut Endah Sulistiyowati (2012:33) bahwa ruang lingkup 

pendidikan karakter meliputi: 

a. Olah Hati / Kholbu (Spiritual And Emotional Development) yaitu 

mengembangkan asset yang berkaitan dengan nilai religi (Ke 

Tuhanan, Hablumminalloh) sehingga bisa bekerja dan berbuat 

dengan ikhlas. 

b. Olah Rasa / Karsa (Affective and Creativity  Develomment) yaitu 

mengembangkan asset yang berhubungan dengan  sesama  manusia. 

(Hablumminanas), sehingga mampu menjalin cinta kasih terhadap 

sesama baik secara pribadi, social maupun bermasyarakat. 

c. Olah Pikir/Dzikir (Intellectual Development) yaitu mengembangkan 

asset yang berhubungan dengan akal, sehingga dapat berpikir dengan 

jernih dan cerdas. 

d. Olah Raga dan Kinestetik (Physical and Kinestetic Development) 

yaitu mengembangkan asset  fisik agar selalu sehat dan mampu 

bekerja dengan keras. Dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter 

menjadi tanggung jawab semu elemen bangsa, terutama guru sebagai 

pengawal garda terdepan dalam pendidikan.  

Keempat rujukan diatas tidak akan ada gunanya apabila tidak 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dalam pelaksaaan 

pendidikan karakter siswa harus dapat mengimplementasikannya dalam 

beberapa hal diantaranya melalui kegiatan belajar mengajar, 
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pengembangan budaya, kegiatan keorganisasian dan ekstra kurikuler, dan 

kegiatan keseharian dirumah dan dimasyarakat.   

3. Konsep Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter berpijak pada karakter dasar manusia dari nilai 

moral universal yang bersumber dari agama. Menurut ahli psikologi, 

karakter dasar tersebut adalah cinta kepada Allah dan ciptaanNya, 

tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, peduli, kerjasama, percaya 

diri, kreatif, kerja keras, dan lain-lain. 

Menurut Doni A. Koesoema (2007:104), pendidikan karakter 

merupakan dinamika pengembangan kemampuan yang 

bersinambungan dalam diri manusia untuk mengadakan internalisasi 

nilai dan unsur ini menjadi dimensi yang menjiwai proses formasi 

setiap individu.  

 

Selanjutnya kemendiknas menjelaskan bahwa nilai-nilai karakter 

yang dikembangkan dalam dunia pendidikan didasarkan pada 4 sumber, 

yaitu; Agama, Pancasila, budaya bangsa dan tujuan pendidikan nasional 

itu sendiri. Dari keempat sumber tersebut merumuskan 18 nilai-nilai 

karakter umum yaitu : Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. 

4. Strategi Pendidikan Karakter 

Menurut T. Raka Joni (1996 : 13) Strategi adalah menunjuk ilmu 

dan kiat dalam memanfaatkan segala sumber yang dimiliki dan atau yang 

dapat dikerahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Menurut A. Kosasih Jahiri (1995: 1) Strategi adalah kajian tentang 

cara atau teknik melaksanakan atau mencapai sesuatu secara baik dan 

sukses. Dengan demikian jelaslah bahwa strategi adalah kajian tentang 

bagaimana caranya kita memilih dan melaksanakan model pembelajaran 

untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. 

Ada beberapa Stategi Pendidikan Karakter, diantaranya :  

1. Diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. 

Terutama pada Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut A. Kosasih 

Djahiri (2002: 23) bahwa fungsi dan tujuan PKn adalah: 

Memberdayakan nilai, moral, dan norma luhur budaya bangsa 

Indonesia sebagai jati diri dalam kehidupannya, serta membinanya 

menjadi warga Negara Indonesia yang baik, fungsional, modern, 

melek politik dan hukum, dengan memiliki kemampuan untuk studi 

lanjutan dan belajar sepanjang hayat. 

2. Pengembangan melalui  pendidikan formal, informal, dan 

nonformal. 

3. Pembudayaan berkarakter dibina dan dikuatkan dengan penanaman 

nilai -nilai kehidupan agar menjadi budaya yang positif. 

5. Landasan pedagogis, Fungsi dan Tujuan pendidikan budaya 

karakter. 

a. Landasan pedagogis pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Landasan pedagodis pendidikan karakter adalah penyesuaian 

dan pengembangan nilai-nilai warisan menjadi nilai budaya dan 
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karakter bangsa. Kita paham bahwa pendidikan merupakan suatu 

upaya sadar untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal. 

Usaha sadar itu tidak boleh dilepasakan dari lingkungan siswa 

berada, terutama lingkungan budayanya. Karena siswa hidup tak 

terpisahkan dalam lingkunganya dan bertindak sesuai dengan 

kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh 

prinsip itu, akan menyebabkan siswa tercabut dari akar budayanya. 

Ketika hal ini terjadi, mereka tidak akan mengenal budayanya 

dengan baik sehingga menjadi orang ―asing‖ dalam lingkungan 

budayanya. Selain menjadi orang asing, yang mengkhawatirkan 

adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya 

(pendidikan karakter, pusbuk 2011) Endah (2012:24-25). 

b. Fungsi pendidikan karakter 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi umum yaitu 

pengembangan, parbaikan dan penyaringan. Fungsi pertama 

berperan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi pribadi 

berperilaku baik; ini bagi siswa yang telah memiliki sikap dan 

perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Fungsi 

perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi siswa yang lebih 

bermartabat; dan fungsi penyaringan untuk menyaring budaya 

bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. 

(pendidikan karakter, pusbuk 2011) Endah (2012:27) 
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c. Tujuan pendidikan karakter 

Dalam Endah (2012:27 ) ada berapa tujuan pendidikan karakter,  

di antaranya: 

1) Mengembangan potensi kalbu/ nurani/ afektif siswa sebagai 

manusai dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya 

dankarakter bangsa; 

2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan 

sejalan dengan nial-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religious; 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa 

sebagai generasi penerus bangsa; 

4) Mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan dan; 

5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuatan. (pengembangan pendidikan dan karakter 

bangsa, 2010). 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam puncak peringatan 

Hari Pendidikan Nasional dan Hari Kebangkitan Nasional tahun 

2011, menyatakan bahwa tujuan gerakan nasional pendidikan 

karakter adalah; 
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1) Manusia Indonesia harus bermoral, berakhlak, dan berperilaku 

baik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau menjadi masyarakat 

yang religious yang anti kekerasan. 

2) Bangsa Indonesia menjadi bnagsa yang cerdas dan rasional. 

Berpengetahuan dan memiliki daya nalar yang tinggi. 

3) Bagsa Indonesia menjadi bangsa yan inovatif dan mengejar 

kemajuan serta bekerja keras mengubah keadaan. 

4) Memperkuat semangat harus bisa. Seberat apa pun masalah 

yang dihadapi, jawabanya selalu ada. 

5) Manusia Indonesia harus menjadi patriot sejati yang mencintai 

bangsa dan negara serta tanah airnya. 

 

C. Nilai-Nilai yang Dikembangkan dalam Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa. 

Dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai yang 

dikembangkan diidentifikasi dari empat sumber, yakni agama, Pancasila, 

budaya dan tujuan pendidikan nasional. Dari sisi agama, masyarakat 

Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, 

masyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. 

Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang 

berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai dan kaidah 

yang berasal dari agama. 

Sumber kedua yaitu Pancasila.Negara Kesatuan Republik Indonesia 

ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang 

Implementasi Pendidikan Karakter..., Indra Lukita, FKIP UMP, 2013



21  

disebut Pancasila.Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan 

dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 

1945.Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai 

yang mengatur kehidupan politik, hokum, ekonimi, kemasyarakatan, budaya, 

dan seni.Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan 

siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang 

memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupannya sebagai warga negara. 

Dari sisi budaya, dapat diketahui bahwa budaya sebagai suatu kebenaran. 

Tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-

nilai budaya yang diakui masyarakat itu.Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar 

dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 

antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian, penting dalam 

kehidupan masyarakat, mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Sumber yang ketiga adalah tujuan pendidikan nasional.Tujuan 

pemdidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaaan yang harus 

dimiliki warga negara Indonesia.  Oleh karena itu,tujuan pendidikan nasional 

adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa. 

Menurut Endah Sulistyowati (2012:30-32), teridentifikasi 18 nilai 

yang dapat dikembangkan melalui pendidikan budaya dan karakter bangsa 

yaitu; 
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1. 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. 

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 . 

4. Disiplin 

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5. Kerja keras 

Perilaku yang menunjukan 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 menyelesaikan tugas-tugas. 
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8. Demokratis  

Cara berpikir, bersikap,dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9. Rasa ingin tahu  

Sikap dan tindakan yang selalu brupaya untuk mengetahuilebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan 

didengar. 

10. Semangat kebangsaan  

Cara berpikir, bertindak, berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara diats kepentingan diri dan kelompoknya. 

11. Cinta tanah air 

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan 

fisik, sosial, ekonomi, dan poitik 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. 
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15. Gemar membaca 

Kebiasaan menyediaka waktu untuk membaca berbagai bacaan yang 

memberikan kebijakan bagi dirinya. 

16. Peduli lingkungan 

Siakp dan tindakn yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam dan sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yan sudah terjadi. 

17. Peduli sosial 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung jawab 

Sikap dan perilaku sesorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajiban yang seharusya dia lakukan terhadap diri sendiri, msyarakat 

lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

D. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

Salah satu keunggulan demokrasi Amerika adalah ia didukung oleh 

kultur, nilai dan  karakter warga negara yang memungkinkan proses-proses 

demokrasi dapat terus dikembangkan. Warga Amerika menyadari bahwa civic 

education merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mempertahankan 

kelangsungan demokrasi konstitusional. Kesadaran ini lahir dari keyakinan 

etos demokrasi yang tidak diwariskan, tetapi harus dipelajari menurut Alexis 

de Toqueville dalam Margaret (1999:vi), setiap generasi adalah manusia baru 
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yang harus memperoleh pengetahuan, mempelajari kemampuan dan 

mengembangkan karakter atau watak publik maupun privat yang sejalan 

dengan demokrasi konstitusional. Karakter itu harus ditanamkan dan 

dibiasakan melalui kata-kata, pengajaran, dan keteladanan. Demokrasi bukan 

―mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya‖ tetapi harus selalu secara 

sadar direproduksi, dari generasi ke generasi. 

Dengan demikian, akar kemajuan demokrasi Amerika tidak saja 

didukung oleh suatu sistem politik yang demokrasi, tetapi juga oleh kultur 

dan kesadaran politik warga yang sangat kritis, termasuk kesadaran 

berkonstitusi yang sangat tinggi. Melalui program civic education, baik yang 

dijalnkan secara formal maupun secara informal, Amerika bisa membentuk 

karakter dan keperpihakan warganya kepada nilai-nilai demokrasi dan 

sekaligus membentuk kecakapan mereka untuk memahami dan berpartisipasi 

dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. 

Masyarakat sangat menambakan generasi mudanya dipersiaokan 

untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berpartisipasi dalam 

kehidupan kemasyarakatan dan negara. Keinginan itu lebih tepat disebut 

sebagai perhatian atau kepedulian yang tumbuh terus menerus , khusunya 

dalam masyarakat demokratis. Rakyat Amerika menyadari bahwa civic 

education sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan demokratis 

konstisusional. Ini penting karena etos demokratis memang memang tidak 

diwariskan. Sebagaimana ditegaskan oleh Alexis de Toqueville, setiap 

generasi adalah masyarakat yang baru yang harus memperoleh pengetahuan, 
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mempelajarai keahlian, dan mengembangkan karakter atau watak public 

maupun privat yang sejalan dengan demokrasi konstisusional. Sikap mental 

ini harus diperhatikan dan dipupuk melalui perkataan dan pengajaran serta 

kekuatan keteladanan. Demokrasi bukanlah ―mesin yang akan berfungsi 

dengan sendiriya‖, tetapi harus selalu sadar direproduksi dari suatu generasi 

ke generasi berikutnya. 

Oleh karena itu, civic education seharusnya menjadi perhatian utama. 

Tidak ada tugas yang lebih penting  dari pengembangan arga negara yang 

bertanggung jawab, efektif dan terdidik. Demokrasi dipelihara oleh warga 

negara yang mempunyai pengetahuan, kemampuan dan karakter yang 

dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang benar dari arga negara terhadap 

nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka masyarakat yang terbuka dan 

beba, tidak akan terwujud. Oleh karena itu, tugas bagi para pendidik, pembuat 

kebijakan, dan anggota civil society  lainya, adalah mengkampanyekan 

kepada seluruh lapisan masyarakat dan semua tingkat instalasi dan jajaran 

pemerintahan.   

1. Komponen Dasar Civic Education 

Apa komponen-komponen utama civic education yang cocok 

dalam masyarakat demokratis? Pertanyaanya itulah yang coba dijawab 

dalam masa pembentukan The National Standards For Civics and 

Government (Center For Civic Education, 1994). Lebih dari 3000 

individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam pengembangan dan 

atau proses review standar nasional ini. Standar-standar yang telah di 
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terima dengan baik dan ditanggapi secara kritis, bukan hanya di negara 

asalnya, tetapi juga di negara-negara lain, telah mengidentifikasi tiga 

komponen utama: pengetahuan(civic knowledge), kecakapan 

kewarganegaraan (civic skills), watak-atak kewarganegaraan (civic 

dispositions). (Margaret, 1999:9), yaitu:  

a. Kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan 

kewarganegaraan (Civic Knowledge) yang terkait dengan materi inti 

Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) antara lain 

demokrasi, hak asasi manusia dan masyarakat madani (Civil Society)   

b. Kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan 

kewarganegaraan (Civil Skills) seperti kemampuan berpartisipasi 

dalam proses pembuatan kebijakan publik, kemampuan melakukan 

kontrol terhadap penyelenggara negara dan pemerintah dan. 

c. Kecakapan dan kemampuan sikap kewarganegaraan (Civic     

Dispositions) antara lain pengakuan kesetaraan, toleransi, 

kebersamaan, pengakuan keragaman, kepekaan terhadap masalah 

warga negara antara lain masalah demokrasi dan hak asasi manusia. 

2. Tujuan Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic     

Education)  

Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti No. 43 /DIKTI/Kep/2006, 

tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi dan 

misi dalam kompetensi sebagai berikut: 

Implementasi Pendidikan Karakter..., Indra Lukita, FKIP UMP, 2013



28  

a.   Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah 

merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembanan dan 

penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa 

menetapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini 

berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah 

sebagai generasi bangsa yang harus memililki visi intelektual, 

religius, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta yanah air dan 

bangsanya. 

b.    Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk 

membantu mahasiwa memantapkan kepribadiannya, agar secara 

konsisten  mampu mewujudkan nilai nilai dasar pancasila, rasa 

kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan 

mengenbankan ilmu pengetahuan , teknologi dan seni dengan rasa 

tanggung jawab dan bermoral. 

3. Manfaat Civic Education  

Manfaat yang bisa diperoleh dari mempelajari Civic Education 

adalah:  

a.  Civic Education tidak hanya sekadar melayani kebutuhan-kebutuhan 

warga dalam memahami masalah-masalah sosial politik yang terjadi, 

tetapi lebih dari itu. Ia pun memberikan informasi dan wawasan 

tentang berbagai hal menyangkut cara-cara penyelesaian masalah. 

dalam kontek ini, civic education juga menjanjikan civic knowledge 

yang tidak saja menawarkan solusi alternatif, tetapi juga sangat 

terbuka dengan kritik (kontruktif). 
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b. Kedua, Civic education dirasakan sebagai sebuah kebutuhan 

mendesak karena merupakan sebuah proses yang mempersiapkan 

partisipasi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara secara demokratis. Pendidikan yang 

bersifat demokratis, harus memiliki tujuan menghasilkan lulusan 

yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu 

mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik. Dengan 

kata lain, pendidikan harus mampu menanamkan kesadaran dan 

membekali pengetahuana akan peran warga dalam masyarakat 

demokratis. Guna membangun masyarakat yang demokratis 

diperlukan pendidikan agar warganya dapat mengkritisi dan 

memahami permasalahan yang ada.  

4. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan 

a.   Landasan Ilmiah 

1) Dasar Pemikiran Kewarganegaraan 

Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna 

dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu 

mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. 

Untuk itu diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni (IPTEKS) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, 

moral, kemanusiaan dan budaya bangsa. Nilai-nilai dasar 

tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup bagi 

setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi 
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hubungan antara warga negara dan negara, serta pendidikan 

pendahuluan bela negara yang semua ini berpijak pada nilai-

nilai budaya serta dasar filosofis bangsa. Tujuan utama 

Pendidikan Kewarganegaraan ialah menumbuhkan wawasan dan 

kesadaran bernegara, serta membentuk sikap dan prilaku cinta 

tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa 

Pancasila. 

Sebagai suatu pebandingan, di berbagai negara juga 

dikembangkan materi Pendidikan Umum (General 

Education/Humanities) sebagai pembekalan nilai-nilai yang 

mendasari sikap dan prilaku warga negaranya.        

a. Amerika Serikat : History, Humanity dan Philosophy 

b.  Jepang : Japanese History, Ethics dan Philosophy 

c.  Filipina : Philipino, Family Planning, Taxation and Land 

Perform, The Philiphine New Constitution dan Study of 

Human Rights 

Di beberapa negara dikembangkan juga bidang studi yang 

sejenis dengan pendidikan kewarganegaraan, yaitu yang dikenal 

dengan sebutan Civics Education. 

b. Landasan Hukum 

1). UUD 1945 

a). Pembukaan UUD 1945, khususnya pada alinea kedua dan 

keempat, yang memuat cita-cita tujuan dan aspirasi bangsa 

Indonesia tentang kemerdekaanya. 
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b). Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa ―segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya‖. 

c). Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa ―tiap-tiap warga 

negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaaan 

negara ―. 

d). Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa ― Tiap-tiapn warga 

negara berhak mendapatkan pengajaran. 

2). Ketentuan MPR No. II/MPR/1999 tentang Garis- garis besar 

haluan Negara. 

3). Undang – undang No. 20 tahun 1982 tentang ketentuan-

ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik 

Indonesia (Jo. UU No.  1 tahun 1988) 

a). Dalam pasal 18 (a) disebutkan bahwa hak dan kewajiban 

warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertakan 

melalui pendidikan pendahuluan Bela Negara sebagai 

bagian yang tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan 

Nasional. 

b). Dalam pasal 19 (2) sebutkan bahwa pendidikan 

Pendahuluan Bela  Negara wajib diikuti oleh setiap warga 

negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada 

tingkat pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah 
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ada dalam gerakan kewiraan Pramuka. Tahap lanjutan pada 

tingkat pendidikan tinggi ada dalam bentuk pendidikan. 

4). Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan 

Nasional dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusuan 

kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian Hasil belajar 

Mahasiswa dan Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum inti 

pendidikan Tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan Agama, 

pendidikan bahasa dan pendidikan kewarganegaraan merupakan 

kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, yang wajib 

diberikan dalam kurikulum setiap program studi/kelompok 

program studi.  

5). Adapun pelaksanaannya berdasarkan surat Keputusan Direktur 

jendral  Pendidikan Tinggi Dapartemen Pendidikan Nasional 

Nomor 43/DIKTI/2006, yang memuat rambu – rambu 

pelaksanaan kelompok Mata kuliah Pengembangan Kepribadan 

di Pserguruan Tinggi. 

5. Rumpun Keilmuan 

Pendidikan kewarganegaraan dapat disejajarkan dengan civic 

education yang dikenal diberbagai negara. Sebagai bidang studi ilmiah , 

pendidikan kewarganegaraan bersifat antardisipliner (antar bidang ) 

hukum monodisipliner, karena kumpulan ilmu yang membangun ilmu 

kewarganegaraan ini di ambil dari berbagai disiplin ilmu.Oleh karena itu, 
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upaya pembahasan dan pengembangannya memerlukan sumbangan dari 

berbagai disiplin ilmu yang meliputi ilmu politik, hukum filspat, sosilogi, 

administrasi negara, ekonomi pembangunan , sejarah perjuangan bangsa 

dan ilmu budaya. 

6. Objek Pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan 

Setiap ilmu harus memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu mempunyai 

objek, metode, sistem dan bersifat universal. Objek pembahasan setiap 

ilmu harus jelas, baik objek material maupun objek formalnya. Objek 

material ialah bidang sasaran yang dibahas dan dikaji ulang oleh suatu 

bidang atau cabang ilmu. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang 

tertentu yang dipilih untuk membahas objek material tersebut. Adapun 

objek material dari pendidikan kewarganegaraan adalah segala hal yang 

berkaitan dengan warga negara baik yang bersifat empirik maupun non-

empirik, yang meliputi wawasan, sikap dan perilaku warga negara dalam 

kesatuan bangsa dan negara. Sebagai objek formalnya mencakup dua 

segi, yaitu segi hubungan antara warga negara dan negara (termasuk 

hubungan antar warga negara ) dan segi pembelaan negara. Dalam hal ini 

pembahasan Pendidikan Kewarganegaraan terarah pada warga negara 

Indonesia dalam hubungannya dengan negara Indonesia dan pada upaya 

pembelaan Negara Indonesia. 

Objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan menurut keputusan 

Dirjen pendidikan tinggi No.43/DIKTI/Kep/2006 dijabarkan lebih rinci 

yang meliputi pokok-pokok bahasan sebagaimana dikemukakan dalam 
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tinjauan mata kuliah (terdiri dari 8 modul ) substansi kajian pendidikan 

kewarganegaraan mencakup :  

a. Filsafat Pancasila 

b. Identitas nasionl 

c. Negara dan konstitusi 

d. Demokrasi Indonesia 

e. Rule of Law dan HAM 

f. Hak dan Kewajiban Warganegara serta Negara 

g. Geopolitik Indonesia 

h. Geostrategi Indonesia 

 

Dengan demikian isi pembelajaran Pendidikan Kewargaan ( Civic 

Education) diarahkan untuk national and character building bangsa 

Indonesia yang relevan dalam memasuki era demokratisasi 

7. Hubungan antara civic education dengan pendidikan karakter 

Keterkaitan antara pendidikan karakter dengan civic education bukan 

hal yang baru di Amerika. Keduanya telah lama berjalan seiring. 

Sebenarnya alasan mendasar untuk mendirikan dan 

mensosialisasikansekolah umum adalah dalam rangka memupuk karakter 

publik dan privat yang diperlukan dalam mensukseskan eksperimen besar 

kita menuju pemerintah otonom. 

 Pada hari-hari pertama republik kita, sekolah-sekolah diharapkan 

membina para siswa agar berbudi pekerti. Secara khusus lagi berbudi 

pekerti disini berarti bahwa seseorang hendaknya dapat mengendalikan 

tingkah lakunya, menghargai hak serta pendapat orang lain, dan memiliki 

pertimbangan yang matang atas akibat atau konsekuensi jangka panjang 

dan tindakanya. 
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Adanya budi pekerti ini pada para diri individu kemudian di pandang 

sebagai masalah public yang penting. ―Kepribadian utamat tidak dapat 

muncul di tengah-tengah rakyatsuatu bangsa tanpa adanya (keluhuran) 

pribadi…,‖ kata John adams dalam Margaret, (1999:52). Jefferson dalam 

Margaret, (1999:52) pun sependapat dengan mangatakan bahwa, ― 

Kepribadian utama pada suatu masyarakat adalah satu-satunya fondasi 

bagi Republik. Harus ada hasrat positif demi kebaikan bersama, 

kepentingan umum…yang ditumbuhkan dibenak masyarakat, atau takkan 

ada pemerintaha Republik, kebebasan sejati‖. Sungguh menarik untuk 

disimak bahwa keprihatinan Adams ini dikumandangkan kembali pada 

pernyataan yang dikeluarkan oleh National Council for the Social 

Studies(NCSS, 1996) yang berjudul ―Memupuk Budi Pekerti Mulia 

Kemasyarakatan: Pernyataan yang tegas dan tertulis rapi ini merangkum 

kata-kata berikut Margaret (1999:52-53): 

Para guru ilmu-ilmu sosial memiliki tanggung jawab dan tugas untuk 

memfokuskan kembali kelas kelas mereka pada pengajaran karakter 

dan kebajikan kemasyarakatan. Mereka hendaknya jangan malu atau 

ragu untuk mengupayakan tujuan-tujuan ini. Nasib dari eksperimen 

Amerika dalam menjalankan pemerintah otonom menghendaki 

seluruh potensi kepribadian utama kemasyarakatan yang ada pada 

diri masyarakat Amarika. Profesi ilmu-ilmu sosial tentang bangsa ini 

memiliki kepribadian utama kemasyarakatan tetap mengalir.  

 

Mesikipun demikian karakter bukablah suatu ―paket jadi‖. 

Pembentukan karakter memerlukan proses yang panjang dan kompleks. 

Dan sebagaimana yang dikatakan oleh James Q. Wilson (Wilson, 1995) 

dalam Margaret (1999:53) ― kita tidak tau bagaiman karakter terbentuk 

secara alamiah‖. Namun demikian tersedia melimpah data-data anekdot 
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dan penelitian yang dapat diambil. Berdasarkan pengamatan-pengamatan 

dan penelitian tadi kita jadi tahu bahwa bidang-bidang studi yang 

diajarkan secara tradisional seperti ilmu pemerintahan, ilmu 

kearganegaraan, sejarah, dan sastra, bila diajarkan denga tepat dapat 

menjadi kerangka berpikir yang sangat berguna bagi pendidikan karakter. 

Lebih jauh, bidang-bidang studi tradisional tadi menyediakan suatu 

konteks untuk menelaah sifat-sifat karakter public dan privat yang 

merupakan hal penting bagi pemeliharaan yang serta peningkatan mutu 

cara hidup demokratis. Akhirnya, kita ketahui bahwa suatu gaya dinamis 

yang dengannya para individu memiliki sifat-sifat karakter public dan 

privat yang dikehendaki mengungkapkan model-model perilaku yang 

menarik. Mungkin taka da orang yang mengungkapkan gaya dinamis ini 

sebaik apa yang dikatakan Robert Coles di dalam The Moral Intellgence 

of children( Coles, 1997). Coles dalam Margaret (1999:54) mengatakan 

bahwa: 

―Pada pokoknya, karakter adalah kepada siapa kita mengekspresikan 

perbuatan kita, bagaimana kita hidup, apa yang kita kerjakan dan 

demikianlah anak-anak disekitar kita mengetahuinya, merekapun 

kemudian mereka menyerap dan menyimpan hasil pengamatan 

mereka, yaitu kita-kita para orang dewasaini hidup untuk melakukan 

sesuatu dengan sepirit tertentu, bergaul satu sama lain dengan 

berbagai cara. Anak-anak kitpun menambahi, meniru, mereka apa 

yang telah diamati dan kemudian karena saking seringnya berjejer-

jejer dengan nasehat-nasehat moral tertentu yang tanpa disengaja 

atau disadari kita jajalkan kaepada mereka…‖. 

 

Oleh karena Amerika Serikat adalah demokrasi tertua di dunia, 

terkadang mudah terlupa bahwa pemerintah Amerika kita adalah sebuah 

eksperimen. Dan ini merupakan eksperimen yangmemerlukan 
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sebagaimana dikatakanoleh para perancang Federalist Papers suatu 

tingkat budi pekerti mulia yang lebih tinggi pada para warganegaranya 

dibandingkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lain. Karakter privat 

seperti tanggung jawab moral, kedisiplinan pribadi, dan penghargaan atas 

harkat dan martabat manusia sangat penting untuk menjaga kelangsungan 

keberadabanya. Kendati demikian, demokrasi konstitusional Amerika 

tidak dapat mencapai tujuannya jika para warganegara tidak tergerak 

untuk  berpartisipasi serius dalam urusan-urusan public. Karakter public 

seperti semangat kemasyarakatan, sopan-santun, ketaatan pada hokum, 

berperan kristis serta kemauan untuk berorganisasi dan berkompromi 

sangat diperlukan untuk kelangsungan keberhasilan eksperimen besar 

bangsa Amerika dalam menjalankan pemerintahan otonom. 

Bagaimana civic education dapat memperkuat dan melengkapi 

perkembangan karakter? Tanggung jawab utama dalam menanamkan 

perilaku etnis dan pengembangan karakter privat, termasuk karakter 

moral, berada di pundak keluarga, institusi-institusi keagamaan, tempat 

kerja, dan bagian lain dari civil society. Meskipun demikian, sekolah 

dapat dan memang seharusnya memainkan peran utama secara 

menyeluruh dalam perkembangan karakter siswa. Program-program civic 

education yang efektif hendaknya memberikan banyak peluang kepada 

para siswa untuk mengembangkan karakter public dan privat yang 

diinginkan. Mempelajari kegiatan-kegiatan seperti yang dibawah ini akan 

mengarahkan peningkatan karakter yang diperlukan agar dapat 

berpartisipasi secara efektif.  
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Contoh : 

a. Sopan santun, keperwiraan, disiplin pribadi, ketekunan, kepedulian 

terhadap kepentingan umum, menghormati orang lain, dan sifat-sifat 

lain yang berhubungan dengan kewarganegaraan dapat 

dikembangkan melalui kegiatan belajar yang kooperatif dan di dalam 

pertemuan-pertemuan kelas (class meeting), dewan pelajar (student 

council), simulasi dengar pendapat public, simulasi pemilu, simulasi 

siding pengadilan, dan mahkamah pelajar. 

b. Disiplin pribadi, menghormati orang lain, sopan santun, tepat waktu, 

tanggung jawab pribadi, dan karakter-karakter lainya dapat dipupuk 

di sekolah dan proyek-proyek belajar pelayanan masyarakat, seperti 

membantu mengajari siswa yang lebih muda, merawat lingkungan 

sekolah, dan partisipasi di dalam kepanitiaan pemilu. 

c. Pengenalan terhadap nilai-nilai bersama serta kepedulian terhadap 

masyarakat sekitar dapat didorong melalui pertanyaan hari-hari libur 

Nasional dan negara bagian, serta perayaan atas prestasi yang telah 

dicapai oleh teman sekelas atau warga setempat di sekitarnya. 

d. Kepedulian terhadap urusan-urusan public dapat didorong melalui 

diskusi-diskusi teratur mengenai pentingnya kejadian-kejadian actual 

yng sedang berlangsung. 

e. Perenungan mengenai masalah-masalah etis dapat terjadi manakala 

siswa diminta untuk mengevaluasi, mengambil atau 

mempertahankan suatu pendapat tentang hal-hal yang melibatkan 

Implementasi Pendidikan Karakter..., Indra Lukita, FKIP UMP, 2013



39  

pertimbangan-pertimbangan etis, yakni isu-isu mengenai baik-buruk, 

benar salah. 

f. Kepekaan kewarganegaraan dapat ditingkatkan jika ekolah-sekolah 

bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, 

mengundang para pemuka masyarakat masuk ke kelas untuk 

mendiskusikan isu-isu yang sedang berkembang dengan para siswa, 

serta menyediakan peluang bagi  siswa untuk mengamati langsung 

dan/atau berpartisipasi di dalam organisasi-organisasi. 

 

E. Hasil Penelitian Terdahulu  

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu 

―pendidikan karakter menyemai moralitas agama dan kenegarawanan‖, 

menurut Samsuri (2011) meskipun sudah dilaksanakan sosialisasi terkait 

penyelengaraan pendidikan karakter disemua satuan pendidikan, ternyata 

masih banyak pihak, terutama guru yang mengalami kebingungan. Sebagian 

mengira, pendidikan karakter menjadi mata pelajaran dengan kurikulum 

tersendiri sebagai mana Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan pendidikan 

Agama, pola pendidikan karakter yang akan mengikuti pola semacam 

penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) di masa 

lalu, yang oleh sebagian besar kalangan dianggap gagal. Pada praktek 

penghayatan/pembentukan watak Pancasilais bangsa cenderung indoktrinatif. 

Dominasi  pembangunan ―kesetiaan semu‖ guna mendukung rejim kekuasaan 

yang ada, minimnya keteladanan, kurangnya  membangun pembelajaran yang 

bermakna (meaningful learning) 
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