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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Manusia yang hidup di dunia ini memiliki karakter dan kepribadian 

yang berbeda-beda, ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keluarga maupun 

lingkungan masyarakat tempat tinggal. Karakter dapat diartikan suatu 

kebiasaan yang dilakukan manusia dan melekat menjadi suatu  

kepribadian. Karakter yang dimiliki setiap manusia terbentuk dengan 

proses yang lama sejak manusia lahir hingga ia mati. Syarbini (2017: 30) 

menyatakan bahwa karakter adalah sifat yang mantap, stabil, dan khusus 

yang melekat dalam diri seseorang yang membuatnya bersikap dan 

bertindak secara otomatis, tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan, dan tanpa 

memerlukan pemikiran/ pertimbangan terlebih dahulu. Ruang lingkup  

pembentukan karakter salah satunya dilakukan dalam lingkup pendidikan 

di sekolah, menurut Kesuma, Triatna, dan Permana (2011: 5) pendidikan 

karakter dalam seting sekolah sebagai pembelajaran yang mengarah pada 

penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan 

pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah. 

Pendapat lain tentang pendidikan karatker juga dikemukakan oleh 

Saptono (2011: 23) adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk 

membangun karakter yang baik (good character) berdasarkan kebajikan-
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kebajikan inti (core virtues) yang secara objektif baik bagi individu  

maupun masyarakat. Samani & Haryanto (2012: 45) Pendidikan Karakter 

adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hari, pikir, raga, serta 

rasa dan karsa. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan 

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan 

keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja 

yang mengarah pada penguatan pembangunan perilaku anak secara utuh 

yang didasari pememberikan tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya dengan karakter yang baik berdasarkan kebajikan-

kebajikan inti yang secara objektif baik bagi dirinya sendiri dan 

masyarakat. 

2. Prinsip Pendidikan Karakter 

Dalam pendidikan karakter terdapat prinsip-prinsip yang harus 

diperhatikan oleh pendidik. Lickona, Schaps, dan Lewis (Yaumi, 2014: 

11) menyatakan bahwa dalam melaksanakan keberhasilan pendidikan 

karakter terdapat sebelas prinsip, diantaranya:  

(a). Komunitas sekolah mengembangkan nilai-nilai etika dan 

kemampuan inti sebagai landasan karakter yang baik; (b). Sekolah 

mendefinisikan karakter  secara komprehensif untuk memasukan 

pemikiran, perasaan, dan perbuatan; (c). Sekolah menggunakan 
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pendekatan komprehensif, sengaja, dan prodiktif untuk 

mengembangkan karakter; (d). Sekolah menciptakan masyarakat 

peduli karakter; (e) Sekolah memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk melakukan tindakan moral; (f). Sekolah 

menawarkan kurikulum akademik yang beararti dan menantang 

yang menghargai semua peserta didik mengembangkan karakter, 

dan membantu mereka untuk mencapai keberhasilan; (g). Sekolah 

mengembangkan motivasi dari peserta didik; (h). Staf sekolah 

adalah masyarakat belajar etika yang  membagi tanggung jawab 

untuk melaksanakan pendidikan karakter dan memasukan nilai-

nilai inti yang mengarahkan peserta didik; (i). Sekolah 

mengembangkan kepemimpinan bersama dan dukungan yang besar 

terhadap permulaan atau perbaikan pendidikan karakter; (j). 

Sekolah melibatkan anggota keluarga dan masyarakat sebagai mitra 

dalam upaya pembangunan karakter; (k). Sekolah secara teratur 

menilai dan mengukur budaya dan iklim, fiungsi-fingsi staf sebagai 

pendidik karakter serta sejauh mana peserta didik mampu 

memanifestasikan karakter yang baik dalam pergaulan sehari-hari. 

 

Saptono (2011: 25) juga menyatakan manakala sekolah akan 

melaksanakan pendidikan karakter, pertama-tama perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip pendidikan karakter. Terdapat sebelas prinsip pendidikan 

karakter meliputi: 

(a). Sekolah harus berkomitmen pada nilai-nilai etis inti; (b). 

Karakter harus dipahami secara utuh, mencakup pengetahuan atau 

pemikiran, perasaan, dan tindakan; (c). Sekolah harus bersikap 

proaktif dan bertindak sistematis dalam pembeajaraan karakter dan 

tidak sekedar menunggu datangnya kesempatan; (d). Sekolah harus 

membangun suasana saling memperhatikan satu sama lain dan 

menjadi dunia kecil (mikrokosmos) mengenai masyarakat yang 

saling peduli; (e). Kesempatan untuk mempaktikan tindakan 

mooral harus bervariasi dan tersedia untuk semua; (f) Studi 

akademis harus menjadi hal utama; (g). Sekolah perlu  

mengembangkan cara-cara meningkatkan motivsi intrinsik siswa 

yang mencakup nilai-nilai inti; (h). Sekolah perlu bekerja bersama 

dan mendialogkan norma mengenai pendidikan karakter ; (i). Guru 

dan siswa harus berbagi dalam kepemimpinan moral sekolah; (j). 

Orang tua dan masyarakat harus menjadi rekan kerja dalam 

pendidikan karakter disekolah; (k). Harus dilakukan evaluasi 

mengenai efektivitas pendidikan karakter di sekolah, terutama 

terhadap guru dan karyawan, serta siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, prinsip pendidikan karakter dapat 

disimpulkan bahwa terjadinya pendidikan karakter yang baik 

membutuhkan peran dan kerja sama semua kalangan baik perangkat 

sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan pengurus sekolah juga 

membutuhkan dukungan dari luar diantaranya dari masyarakat dan orang 

tua peserta didik. Prinsip yang harus dibangun dalam pendidikan karakter 

yang pertama yaitu mengembangkan nilai-nilai etika dan memaknai secara 

utuh mencakup pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang baik. 

Pembelajaran karakter di sekolah tidak hanya menunggu datangnya 

kesempatan, melainkan harus pro aktif dan bertindak sistematis dengan 

menggunakan pendekatan komprehensif. Untuk terlaksananya pendidikan 

karakter dengan maksimal sekolah harus benar-benar menyadarkan 

masyarakat peduli karakter serta menciptakan suasana saling 

memperhatikan satu sama lain.  

Pemberian pembelajaran pendidikan karakter tidak hanya 

memberikan teori-teori saja kepada peserta didiknya, namun yang lebih 

penting adalah memberikan langkah nyata dengan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan tindakan moral. 

Sekolah juga harus memberikan motivasi untuk membangun diri peserta 

didik, sehingga menjadi lebih bersemangat. Sekolah wajib melakukan 

evaluasi terhadap proses pembelajaran karakter supaya kekurangan dan 

faktor-faktor yang menghambat pembelajaran dapat diperbaiki dan 
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nantinya dapat meningkatkan pembelajaran karakter yang lebih baik di 

hari yang akan datang. 

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan karakter merupakan titik tuju yang hendak 

dicapai dalam pembelajaran karakter, sebelum pembelajaran karakter 

diberikan kepada peserta didik pendidik harus terlebih dahulu memahami 

apa tujuan yang ingin dicapai. Kemendiknas (2010: 7) tujuan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa diantaranya: 

a. Mengembangkan potensi kalbu/ nurani/ efektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa; 

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik  yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religious; 

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan bertanggung jawab peserta 

didik sebagai generasi penerus bangsa; 

d. Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, dan  

e. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan, serta 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity) 

 

Kesuma, Triatna, dan Permana (2011: 5) juga menjelaskan tujuan 

pendidikan karakter diantaraya, yaitu: 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/ 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang 

dikembangkan; 

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah; 

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerapkan tanggung jawab pendidikan karakter secara 

bersama. 
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari 

pendidikan karakter adalah  untuk menguatkan dan mengembangkan 
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potensi yang dimiliki peserta didik  sebagai warga negara yang berkarakter 

sehingga nantinya dapat tertanam dan menjadi kepribadian peserta didik. 

Karakter yang menjadi tujuan dalam pendidikan karakter yaitu 

kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik, sehingga nantinya dapat 

menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Tujuan 

lain dari pendidikan karakter yaitu untuk mengembangkan lingkungan 

sekolah sebagai lingkungan yang aman serta membangun koneksi yang 

harmoni dengan keluarga dan masyarakat untuk menerapkan pendidikan 

karakter bersama. 

 

B. Karakter Disiplin  

1. Pengertian Karakter Disiplin 

Peserta didik bukan hanya dituntut untuk menguasai materi dan 

pelajaran yang disampaikan oleh guru, namun disisi lain peserta didik juga 

harus memiliki karakter yang baik. Salah satu karakter yang harus dimiliki 

oleh peserta didik yaitu karakter disiplin. Karakter disiplin menurut Suyadi 

(2013: 8) yaitu suatu kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap 

segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

Pendapat lain tentang pengertian karakter disiplin di kemukakan 

Yaumi (2014: 92) bahwa karakter disiplin adalah tindakan yang 

menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. Elfindri, dkk (2012: 102) karakter disiplin adalah 

karakter yang menunjukan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan, 

waktu, serta tata tertib. 
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Berdasarkan pendapat para ahli tentang karakter disiplin dapat 

disimpulkan bahwa karakter disiplin yaitu suatu kebiasaan atau tindakan 

yang dilakukan secara konsisten yang menunjukan perilaku taat dan tertib 

terhadap peraturan yang berlaku. Pembentukan karakter disiplin 

membutuhkan waktu yang relatif lama, karena dalam proses 

pembentukannya membutuhkan pembiasaan untuk mematuhi aturan yang 

mungkin tidak sesuai dengan keinginan setiap individu. 

2. Ciri-ciri yang melambangkan karakter disiplin 

Pendidikan karakter disiplin memiliki ciri-ciri dalam 

pelaksanaannya, Yaumi (2014: 93) menjabarkan ciri-ciri karakter disiplin 

diantaranya yaitu: 

1) Menetapkan tujuan dan melakukan apa yang diperlukan untuk 

memperolehnya 

2) Mengontrol diri sehingga dorongan tidak mempengaruhi 

keseluruhan tujuan 

3) Menggambarkan apa yang akan terjadi jika telah mencapai tujuan  

4) Menghindari orang-orang yang mungkin mengalihkan perhatian dari 

apa yang ingin dicapai. 

5) Menetapkan rutinitas yang dapat membantu mengontrol perilaku 

 

3. Indikator keberhasilan sekolah dan kelas dalam pengembangan pendidikan 

budaya dan karakter bangsa 

Indikator keberhasilan  sekolah dan kelas dalam pengembangan 

pendidikan budaya karakter disiplin dapat dijadikan sebagai penanda yang 

digunakan kepala sekolah, dan guru dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi keberhasilan pendidikan karakter yang dilakukan di 

sekolah. Kemendiknas (2010: 26) menjabarkan indikator keberhasilan 

sekolah diantaranya: Memiliki catatan kehadiran, memberikan 
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penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin, memiliki tata tertib 

sekolah, membiasakan warga sekolah untuk berdisiplin, menegakan aturan 

dengan memberikan sanksi secara adil bagi pelanggar tata tertib sekolah. 

Indikator keberhasilan kelas diantaranya: Membiasakan hadir tepat waktu 

dan membiasakan mematuhi aturan. Indikator karakter disiplin juga di 

jelaskan  oleh Fitri (2017: 41) diantaranya : guru dan siswa hadir tepat 

waktu, menegakan prinsip dengan memberikan punishment bagi yang 

melanggar dan reward bagi yang berprestasi, menjalankan tata tertib 

sekolah. Indikator keberhasilan sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Memiliki catatan kehadiran 

Memiliki catatan kehadiran merupakan administrasi yang 

harus dimiliki sekolah dalam rangka mengecek kehadiran peserta 

didik dan guru setiap hari. Kedisiplinan dapat terbentuk dengan 

adanya catatan kehadiran, karena dengan catatan kehadiran dapat 

dijadian bahan evaluasi bagi kepala sekolah terhadap kedisiplinan 

guru dan pserta didik. Catatan kehadiran guru dapat dilakukan 

melalui finger print, sedangkan presensi peserta didik melalui 

absesnsi peserta didik. 

b. Memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang disiplin. 

Memberikan penghargaan atau hadiah dilakukan denga 

maksud  untuk memberikan apresiasi kepada warga sekolah yang 

memiliki sikap disiplin. Kedisiplinan harus diapresiasi sehingga 
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nantinya dapat  memotivasi warga sekolah yang lain, yang belum 

memiliki sikap disiplin. 

c. Memiliki tata tertib sekolah. 

Tata tertib sekolah merupakan seperangkat peraturan atau 

ketentuan yang dibuat sekolah dan mengikat seluruh warga sekolah 

untuk keterlaksanaan tujuan sekolah. Tata tertib wajib dimiliki 

setiap sekolah, dengan adanya tata tertib maka warga sekolah dapat 

diatur dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sekolah tidak 

memiliki tata tertib sekolah maka warga sekolah tidak akan 

memiliki rasa hormat terhadap aturan yang ada, sehingga sekolah 

tidak memiliki lingkungan yang kondusif dan harmonis 

d. Menegakan aturan dengan memberikan sanksi secara adil bagi 

pelanggar tata tertib sekolah.  

Sekolah memberikan sanksi kepada warga sekolah yang 

melanggar aturan sekolah. Pemberian sanksi dilakukan untuk 

memberikan efek jera kepada pelanggar aturan.  

Indikator keberhasilan kelas dalam menerapkan karakter disiplin 

menurut fitri dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Guru dan siswa hadir tepat waktu 

Hadir tepat waktu yaitu indikator keberhasilan kelas dengan 

datang sebelum bel berbunyi atau datang sebelum pembelajaran  

dimulai. Setiap sekolah memiliki aturan tersendiri berkaitan dengan 

batas maksimal keberangkatan.  
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b. Menegakan prinsip dengan memberikan punishment bagi yang 

melanggar dan reward bagi yang berprestasi. 

Selain di dalam indikator kedisiplinan sekolah di dalam 

indikator kedisiplinan kelas juga memiliki reward dan punishment. 

Guru memberikan Reward kepada peserta didik yang berperilaku 

baik atau positif, sedangkan punishment diberikan guru kepada 

peserta didik yang melanggar aturan sekolah atau berperilaku 

negatif. Pemberian reward tidak harus berupa barang, hanya 

dengan pujian ataupun ucapan terimakasih kepada peserta didik 

juga sudah merupakan reward. Punishment yang guru berikan 

dapat berupa nasehat kepada peserta didik dilakukan secara 

spontan. Sedangkan pelanggaran yang berat diberikan punishment 

yang berat juga sesuai ketentuan yang berlaku. 

c. Menjalankan tata tertib sekolah 

Sekolah memiliki aturan yang wajib dijalankan seluruh 

warga sekolah. Didalam indikator kedisiplinan kelas peserta didik 

dan guru wajib mematuhi aturan yang dibuat sekolah. dengan 

menjalankan tata tertib, maka akan tercipta lingkungan sekolah 

yang nyaman dan kondusif. 
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C. Karakter Tanggung Jawab 

1. Pengertian Karakter Tanggung Jawab 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita 

bangsa untuk menuju ke arah yang lebih baik. Pendidikan karakter 

didalamnya terdapat 18 karakter yang harus dimiliki peserta didik, salah 

satunya yaitu karakter tanggung jawab. Zubaedi (2013: 76) karakter 

tanggung jawab yaitu, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan, (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Yaumi (2014: 114) karakter 

tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau 

menyelesaikan tugas (ditugaskan oleh seseorang, atau diciptakan oleh janji 

sendiri atau keadaan) yang seseorang harus penuhi, dan yang mempunyai 

konsekuensi hukuman terhadap kegagalan. Elfindri, dkk (2012: 102) 

karakter tanggung jawab adalah sifat berani menanggung segala resiko 

akibat perilaku/ tindakan/ segala sesuatu yang dilakukan.  

Berdasarkan penjelasan para ahli tentang karakter tanggung jawab 

dapat disimpulkan bahwa karakter tanggung jawab merupakan suatu sikap 

dan perilaku seseorang untuk melakukan atau menyelesaikan kewajiban 

terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, Negara dan Tuhan Yang 

Maha Esa, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh orang lain 

maupun janji yang dibuat oleh diri sendiri. Sifatnya mengikat atau wajib 
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untuk dilaksanakan agar terbebas dari konsekuensi hukuman. Adapun jika 

melanggar, seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab harus siap 

menanggung resikonya. 

2. Pemahaman Umum tentang Tanggung Jawab 

Pembentukan pendidikan karakter tanggung jawab dalam 

penananamannya membutuhkan pemahaman tersendiri. Pemahaman 

umum tentang tanggung jawab dijelaskan oleh Rahman, dkk (Yaumi, 

2014: 114) di antaranya yaitu:  

1) tanggung jawab adalah mengerjakan tugas yang diberikan 

2) tanggung jawab adalah menjaga sesuatu 

3) tanggung jawab adalah menolong orang lain ketika mereka 

membuthkan pertolongan 

4) tanggung jawab adalah keadilan  

5) tanggung jawab adalah membantu membuat dunia menjadi lebih 

baik 

 

3. Sikap yang mencerminkan perilaku tanggung jawab  

Hidup bermasyarakat tidak terlepas dari tanggung jawab yang 

harus dimiliki oleh setiap individu/ masyarakat, begitu pula di lingkungan 

sekolah, peserta didik juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Sikap 

yang mencerminkan perilaku tanggung jawab dijelaskan oleh Sukiman 

(2016: 6) diantaranya: 

1) Bersunggh-sungguh dalam segala hal,  

2) berusaha melakukan yang terbaik,  

3) rela berkorban,  

4) disiplin,  

5) dapat dipercaya,  

6) tata aturan,  

7) jujur dalam bertindak,   

8) berani menanggung risiko  
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4. Indikator  keberhasilan sekolah dan kelas dalam pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa 

Indikator  keberhasilan sekolah dan kelas dalam pengembangan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan acuan atau nilai ukur 

keberhasilan pendidikan karakter tanggung jawab di sekolah. 

Kemendiknas (2010: 30) menjabarkan indikator keberhasilan sekolah 

dalam mengimplementasikan pendiaikan karakter tanggung jawab 

diantaranya: membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan dalam 

bentuk lisan maupun tertulis, melakukan tugas tanpa disuruh, menunjukan 

prakarsa untuk mengatasi masalah dalam lingkup terdekat, menghindarkan 

kecurangan dalam pelaksanaan tugas. Indikator kelas juga perlu 

diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan krakter tanggung 

jawab, diantaranya: pelaksanaan tugas piket secara teratur, peran serta 

aktif dalam kegiatan sekolah, mengajukan usul pemecahan masalah. 

Indikator karakter tanggung jawab juga di jelaskan  Fitri (2017: 41) 

diantaranya: mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik, 

bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan, melakukan piket sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan, mengerjakan tugas kelompok secara 

bersama-sama. Pernyataan Fitri di atas dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik  

Mengerjakan tugas dan pekerjaan rumah dengan baik dapat di 

artikan sebagai tanggung jawab yang harus dilakukan peserta didik di 

rumah setelah mendapat pembelajaran di sekolah. tugas dan tanggung 
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jawab yang harus di kerjakan dirumah diantaranya berupa tugas 

pekerjan rumah (PR) yang diberikan guru kepada peserta didik untuk 

mengulas pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah. Harapannya, 

dengan adanya tugas rumah peserta didik  menjadi lebih memahami 

materi yang sudah diajarkan di sekolah. 

b. Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan 

Bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan merupakan sikap 

tanggung jawab peserta didik ketika melakukan kesalahan. Semua 

perbuatan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggung jawabkan. 

Peserta didik harus berani menanggung segala resiko terhadap 

perbuatan yang telah peserta didik lakukan. Peserta didik yang 

bertanggung jawab adalah peserta didik yang tidak lari dari tanggung 

jawab walaupun peserta didik akan menerima hukuman dari kesalahan 

yang dilakukan. 

c. Melakukan piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

Piket sebagai kegiatan rutin merupakan suatu pembiasaan yang 

dilakukan secara terjadwal. Kegitan piket di dalam kelas harus 

dilaksanakan setiap peserta didik dan menjadi kewaajiban serta 

tanggung jawab semua peserta didik. Lingkungan kelas yang bersih 

nantinya dapat mendukung pembelajaran  kelas yang lebih kondusif. 

Piket didalam kelas dilakukan secara terjadwal untuk pelaksanaanya 

dengan adanya jadwal kegiatan piket kelas semua peserta didik akan 

melaksanakanya. 
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d. Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama 

Mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama merupakan 

indikator keberhasilan kelas terhadap pembentukan sikap tanggung 

jawab peserta didik yang dilakukan secara berkelompok. Guru 

memberikan tugas kepada peserta didik untuk dikerjakan secara 

bersama-sama dan menjadi tanggung jawab kelompok. Peserta didik di 

latih untuk memiliki sikap tanggung jawab dengan mengerjakan tugas 

secara bersama-sama, dengan membagi tugas secara adil daan tidak 

mengandalkan salah satu anak. Ketika di dalam kelompok memiliki 

kesalahan maka seluruh peserta didik di dalam kelompok harus berani 

mempertanggung jawabkan.  

 

D. Kajian Tentang Implementasi Pendidikan Karakter  

Implementsi pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah tidak 

lepas dari manajemen atau pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud 

yaitu cara sekolah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan  dan 

dikendalikan  dalam kegiatan pendidikan di sekolah secara memadai. 

Pengelolaan tersebut antara lain seperti nilai-nilai yang perlu ditanamkan, 

muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian, pendidik, dan tenaga 

kependidikan serta komponen yang terkait lainnya. Dengan demikian 

pengelolaan sekolah merupakan suatu hal yang sangat penting dan merupakan 

salah satu media yang efektif dalam mengaplikasikan pendidikan karakter di 

sekolah.   
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a. Perencanaan  

Perencanaan merupakan bagian paling awal dalam manajemen 

sekolah, menurut Yasin (2018: 34) perencanaan berasal dari kata rencana 

yaitu suatu cara yang dimaksudkan untuk membuat kegiatan dapat berjalan 

dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna 

memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilakukan 

sekolah dalam rangka mengimplementasikan pendidikan karakter dapat di 

integrasikan kedalam kurikulum sekolah. Implementasi pendidikan 

karakter juga dapat dilakukan dengan mengintgrasikan kedalam kurikulum 

sekolah. Mulyasa (2009: 54) bahwa dengan perubahan dan 

pengintegrasian kurikulum sekolah dapat menumbuhkan tanggung jawab, 

dan partisipasi peserta didik untuk belajar menilai dan mempengaruhi 

kebijakan umum (public policy), serta berperan serta dalam berbagai 

kegiatan, baik di sekolah maupun di masyarakat. 

b. Pelaksanaan 

Pendidikan karakter dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah baik 

kepala sekolah, guru, maupun tenaga kependidikan secara bersama-sama 

sebagai suatu komunitas pendidik. Kemendiknas (2010: 15) menyebutkan 

pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan mengintegrasikan 

ke dalam program pengembangan diri, mata pelajaran, dan budaya 

sekolah. 
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1) Integrasi dalam program pengembangan diri  

Dalam program pengembangan diri pelaksanaan pendidikan 

karakter dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan 

seharai-hari di sekolah. Kemendiknas (2010: 15) menjelaskan bahwa 

integrasi pendidikan karakter melalui pengembangan diri dapat 

dilakukan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan 

pengkondisian. 

a) Kegiatan Rutin Sekolah  

Kegiatan rutin menurut Wibowo (2017: 84) merupakan kegiatan 

yang dilakukan secara terus menerus dan konsisten setiap saat. 

Misalnya, upacara, beribadah bersama, berdoa sebelum dan 

sesudah pelajaran, mengucap salam.  

b) Kegiatan Spontan  

Kegiatan spontan menurut Wibowo (2017: 87) adalah kegiatan 

yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan pada saat guru atau tenaga kependidikan yang 

lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta 

didik, yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Misalnya, menegur 

anak didik yang membuang sampah tidak pada tempatnya, 

berteriak-teriak, berkelahi. Selain itu, memberikan pujian ketika 

anak didik memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, dan 

memperoleh prestasi. 

c) Keteladanan  
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Keteladanan menurut Wibowo (2017: 89)  adalah perilaku dan 

sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan 

contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik, sehingga 

diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk 

mencontohnya. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat waktu, 

bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian 

terhadap peserta didik, jujur, dan menjaga kebersihan. 

d) Pengkondisian 

Menurut Wibowo (2017: 90) Untuk mendukung keterlaksanaan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa maka sekolah harus 

dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus 

mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

yang diinginkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah 

ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, sekolah terlihat 

rapi dan alat belajar ditempatkan teratur. 

 

2) Integrasi dalam mata pelajaran 

Integrasi pendidikan karakter juga dapat dilkukan melalui 

integrasi dalam mata pelajaran. Kemendiknas (2010: 18)  

menjelaskan bahwa pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya 

dan karakater bangsa diintegrasikan dalam setiap pokok bahasan dari 

setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus 

dan RPP. Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh 

melalui cara-cara berikut ini: 
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a) mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) pada Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup 

di dalamnya; 

b) menggunakan tabel 1 yang memperlihatkan keterkaitan antara 

SK dan KD dengan nilai dan indikator untuk menentukan nilai 

yang akan dikembangkan; 

c) mencantumkankan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam 

tabel 1 itu ke dalam silabus; 

d) mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke 

dalam RPP; 

e) mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif 

yang memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan 

melakukan internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam 

perilaku yang sesuai; dan 

f)  memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang 

mengalami kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun 

untuk menunjukkannya dalam perilaku. 

 

3) Integrasi melalui budaya sekolah 

Setiap sekolah memiliki ciri dan kebudayaan yang berbeda-

beda. Kemendiknas (2010: 19) menjabarkan bahwa budaya sekolah 

cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, 

hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, 

proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial 

antar komponen di sekolah. Pengintegrasian melalui budaya sekolah 

dapat dilihat pada lingkungan kelas, sekolah dan luar sekolah, di 

antaranya sebagai berikut: 

a) Kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan 

yang dirancang sedemikian rupa. Setiap kegiatan belajar 

mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

b) Sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh 

peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga administrasi di 

sekolah itu, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan 

dimasukkan ke dalam kalender akademik dan yang dilakukan 

sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah.  

Implementasi Pendidikan Karakter…, Nandar Purbo Handoyo, FKIP UMP, 2019



 

 

29 

 

c) Luar Sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain 

yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang 

sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam 

kalender akademik  
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses mengimplementasikan pendidikan karakter disiplin dan 

tanggung jawab dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam 

program pengembangan diri, mata pelajaran, dan melalui budaya 

sekolah.  

c. Pengendalian/ evaluasi 

Pengendalian atau evaluasi merupakan suatu usaha untuk 

memperoleh berbgai informasi secara berkala, berkesinambungan, dan 

menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan 

dari pencapaian pendidikan karakter yang telah kuasai peserta didik. 

Tujuan dilakukannya evaluasi adalah untuk meningkatkan program 

pendidikan karakter pada masa mendatang, dengan dilakukan evaluasi 

warga sekolah dan masyarakat secara bersama-sama mencari 

kekurangan atau kendala dalam mengimplementasikan pendidikan 

karakter. Harapannya ketika sudah dilakukan evaluasi dan ditemukan 

kendala yang dapat menghambat, sekolah menemukan solasi untuk 

memperbaiki propram pendidikan karakter. Purwanto, (2010: 5) Fungsi 

evaluasi di dalam pendidikan tidak dapat terlepas dari tujuan evaluasi 

itu sendiri. Tujuan evaluasi evaluasi pendidikan adalah untuk mendapat 

data pembuktian yang akan menunjukan sampai dimana tingkat 

kemampuan dan keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan-

tujuan kurikuler 
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E. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian terkait dengan implementasi pendidikan karakter 

disiplin dan tanggung jawab diantaranya sebagai berikut: 

1. Nuzulul Anwar. 2016. Implementasi Nilai-Nilai Karakter Siswa Pada 

Pembelajaran PJOK di Madrasah Ibtidaiyah KH. A. Thohir Tumpang 

Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan 

oleh Nuzulul Anwar bertujuan untuk mengetahui implementasi, kendala, 

dan solusi nilai-nilai karakter siswa pada mata pelajaran PJOK di 

Madrasah Ibtidaiyah KH. A. Thohir Tumpang Malang. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi 

kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan proses pendidikan 

karakter  pembentukan karakter dalam membentuk ahlak di Madrasah 

Ibtidaiyah KH. A. Thohir Tumpang Malang dilakukan setiap hari dengan 

menggunakan metode tertentu, diantaranya dengan senam dan imam sholat 

serta senyum salam sapa. Kendala yang ditemukan yaitu tidak adanya 

dukungan dari orang tua dan lingkungan dalam pelaksanaan implementasi 

nilai-nilai karakter yang dilakukan sekolah. Solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang ada yaitu melakukan evaluasi setiap hari dengan guru 

lain setelah proses pembelajaran. 

2.  Sulis Sutiyono. 2014. Implementasi Pendidikan karakter Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas IV di MI Darul Ulum 

Wates Ngaliyan Semarang. IAIN Walisongo Semarang. Penelitian yang 

dilakukan Sulis Sutiyono bertujun untuk mengetahui perencanaan, 
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pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pendidikan karakter pada mata 

pelajaran pendidikan kewarganegaraan di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan 

Semarang.  Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan deskriptif 

kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu, dalam 

perencanaan pembelajaran guru  masih mengikuti panduan kurikulum 

yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter  ke dalam RPP. 

Pelaksanaan dan evaluasi pendidikan karakter pada mata pelajaran 

kewarganegaraan di MI Darul Ulum Wates Ngaliyan Semarang dirasa 

masih kurang maksimal. 

3. Bonita J. Senior-Gay. 2004. Character Education and Student Discipline 

in Selected Elementary Schools. Clark Atlanta University. Penelitian yang 

dilakukan oleh Senior-Gay meneliti tentang inklusi pendidikan karakter 

dan dampaknya terhadap disiplin siswa di distrik sekolah metro Atlanta. 

Pengaruh pendidikan karakter pada disiplin siswa dikaitkan dengan 

variabel yang menyertainya. Oleh karena itu, perlu untuk menguji 

hubungan antara pendidikan karakter, membangun kepemimpinan, peran 

guru, mata pelajaran, jumlah waktu, pengembangan, staf, status sosial 

ekonomi sekolah, keterlibatan orang tua, ras guru, dan disiplin siswa 

sambil mengendalikan demografi guru. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah dalam meningkatkan disiplin siswa sekolah harus mengintegrasikan 

ke dalam kurikulum pendidikan karakter atau mungkin dalam 

pembelajaran yang dilakukan di setiap harinya. Selain itu sekolah juga 

harus memantau dan mengevaluasi tingkat implementasi program 

Implementasi Pendidikan Karakter…, Nandar Purbo Handoyo, FKIP UMP, 2019



 

 

32 

 

pendidikan karakter dan menyediakan sumber daya yang diperlukan yang 

akan memungkinkan pendidikan dapat membantu peserta didik 

memperoleh rasa tanggung jawab sosial. 

4. Siti Syarifah Hasbiyah. 2016. UIN Maulana Malik Ibrahim. Penerapan 

Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan di SD N Merjosari 2 Malang 

Penelitian yang dilakukan oleh Harbiyah di SD N Merjosari 2 Malang 

memfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan penerapan pendidikan 

karakter  melalui pembiasaan, selain itu juga ingin mengetahui nilai-nilai 

yang di implementasikan para siswa di sana. Setelah dilakukannya 

penelitian didapatkan hasil untuk pembiasaan yang diterapkan di SD N 

Merjosari 2 Malang dilakukan dengan tiga cara diantaranya pembiasaan 

terprogram, pembiasaan rutin dan pembiasaan spontan. Sedangkan nilai-

nilai karakter yang di implementasikan para siswa ada tiga nilai 

diantaranya karakter religius, karakter disiplin dan karakter peduli 

lingkungan. Dari penelitian yang sudah dilakukan, Siti Syarifah Harbiyah 

menyimpulkan bahwa penerapan pembiasaan yang dilakukan di SD N 

Merjosari 2 malang berdampak positif bagi perkembangan karakter peserta 

didik. Dibuktikan dengan peserta didik yang bersekolah disana sebagian 

besar memiliki sikap sopan dan santun terhadap orang lain. Tabel 

persamaan dan perbedaan penelitian dapat dilihat pada tabel 2. 1 di bawah 

ini. 

Penelitian di atas secara keseluruhan membahas tentang 

implementasi Pendiikan karakter di Sekolah Dasar. Implementasi 
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pendidikan karakter yang dilakukan pada penelitian relevan di atas 

dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung program dan 

kebijakan sekolah. Pembahasan penelitian relevan di atas terkait program 

pendidikan karakter yang dilakukan sekolah pada mata pelajaran PJOK 

dapat dilakukan melalui pembiasaan senam dan memberikan contoh 

menjadi imam sholat. Pembentukan karaker disiplin juga dapat di terapkan 

dengan memasukan ke dalam kurikulum sekolah. Selain itu perlunya 

pembiasaan guna terciptanya pendidikan karakter yang berkalnjutan. 

Pembiasaan dapat dilakukan dengan tiga cara diantaranya pembiasaan 

terprogram, pembiasaan rutin dan pembiasaan spontan.  

Berdasarkan penelitian tersebut maka peneliti selain membahas 

tentang implementasi pendidikan karakter disiplin juga membahas karakter 

tanggung jawab. Pembahasan pada penelitian ini juga tidak terpatok pada 

mata pelajaran saja, namun akan membahas secara keseluruhan 

implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab yang ada di 

sekolah. Penelitian yang akan dilakukan juga nantinya membahas 

bagaimana program sekolah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi yang dilakukan.  
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F. Kerangka Pikir 

Sekolah merupakan lembaga formal yang dijadikan sebagai tempat 

untuk melakukan proses pendidikan. Pendidikan yang dilakukan di sekolah 

bukan hanya dilakukan dengan memberikan materi kepada peserta didik, 

namun selain itu juga harus memberikan  pembelajaran yang dapat 

menumbuhkan karakter yang baik pada peserta didik. Pembentukan karakter 

dapat di implementasikan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan 

ekstrakurikuler. Supaya lebih optimal dalam menanamkan pendidikan 

karakter pada peserta didik sekolah harus menggunakan program yang tepat. 

Proggram yang dibuat oleh sekolah setidaknya harus melalui tiga tahapan, 

diantaranya:  perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Perencanaan merupakan 

bagian awal yang dianggap penting bagi keberhasilan suatu program 

kedepannya, karena dengan perencanaan yang matang suatu prograam akan 

jauh lebih optimal dan arahnya juga lebih jelas di bandingkan dengan yang  

tidak ada perencanaan. Setelah perencanaan sudah benar-benar matang 

sekolah dapat mengimplementasikannya kepada peserta didik. Sedangkan 

untuk mengetahui keberhasilan program yang dilaksanakan sekolah harus 

melakukan evaluasi. Adapun alur dari kerangka pikir penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar 2. 1. 

 

 

 

 

Implementasi Pendidikan Karakter…, Nandar Purbo Handoyo, FKIP UMP, 2019



 

 

35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian  

 

 

 
 

Rendahnya pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab pada 

peserta didik 

 
 
 
 
 

Program pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab disekolah 

Implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung jawab di 

sekolah 

Sekolah menganalisis hasil implementasi pendidikan karakter disiplin 

dan tanggung jawab serta menemukan kendala dan solusi dari 

implementasi tersebut 
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