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Abstrak 

 

 Pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini. Strategi pembelajaran yang 

paling efektif bagi peserta didik di TK atau kelas-kelas rendah di sekolah dasar adalah 

pembiasaan (habituasi) dan  keteladanan (modeling). Pembiasaan perilaku yang baik dan 

santun diimplementasikan pada setiap kegiatan di sekolah dan di rumah, sedangkan 

keteladanan diterapkan oleh guru atau orang tua yang berperan sebagai “model” yang perlu 

diteladani dengan sifat-sifat yang baik melalui imitasi (peniruan). Di samping itu, strategi 

pembelajaran juga perlu pendekatan komprehensif dalam pembelajaran pendidikan karakter 

meliputi inkulkasi (inculcation), keteladanan (modelling), fasilitasi (facilitation), 

pengembangan keterampilan (skill-building) serta pendekatan yang bersifat penanaman 

(inkalkulatif) dan bukan indoktrinasi. 

 

Kata-kata kunci: strategi pembelajaran, pendidikan karakter, sekolah dasar.  

 

 

Abstract 

 

Character education needs to be instilled from an early age. The most effective 

learning strategies for learners in kindergarten or low grade in elementary school are 

habituation and modeling. Behavior of good behavior and polite is implemented in every 

activity at school and at home, while exemplary applied by teacher or parent who acts as 

"model" which need to imitate with good character by imitation (imitation). In addition, 

learning strategies also need a comprehensive approach in character education education 

including inculcation, modeling, facilitation, skill-building and planting (inckululative) rather 

than indoctrination approaches. 

 

Keywords: learning strategy, character education, elementary school. 
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PENDAHULUAN 

Dunia pendidikan dewasa ini dihadapkan pada tuntutan yang semakin berat, terutama 

untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi berbagai dinamika perubahan 

yang berkembang dengan sangat cepat, khususnya pergeseran aspek nilai dan moral dalam 

kehidupan masyarakat (Setyaningrum & Husamah, 2011). 

Manusia seharusnya bersifat human (humanis). Gejala yang tampak dalam kehidupan 

sehari-hari adalah terjadinya kecenderungan semakin terkikisnya sifat-sifat kemanusiaan 

manusia, yakni proses dehumanisasi yang demikian pesat dewasa ini. Akbar (2011) dalam 

pidato guru besarnya mengemukakan lima macam dehumanisasi, antara lain: (1) banyak 

manusia yang semakin jauh dengan Tuhannya, (2) banyak manusia yang merasa jauh dengan 

manusia lain, (3) banyak manusia yang merasa jauh dengan lingkungan alam tempat 

hidupnya, (4) banyak diantara manusia yang jauh dengan dirinya sendiri, dan (5) banyak di 

antara manusia Indonesia yang perilakunya menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. 

Sementara itu, menurut pengamatan Megawangi (2011) menarik untuk dicermati 

bahwa walaupun sejak usia TK, peserta didik memperoleh Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Moral Pancasila, tetapi masih banyak perilaku yang menyimpang, seperti gemar mencontek, 

kebiasaan bullying di sekolah, tawuran, termasuk perilaku orang dewasa yang senang dengan 

konflik dan kekerasan.  

Fenomena dekadensi moral dan dehumanisasi di atas, akhir-akhir ini menjadi trending 

topic dan dikajian menarik yang diwacanakan para pemerhati pendidikan dan mereka yang 

peduli pendidikan.  karakter yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan di berbagai forum 

akademisi dan sorotan yang kritis dari para pemerhati pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter mutlak harus ditanamkan sejak usia dini. Dekadensi moral dan karakter buruk yang 

ditunjukkan siswa merupakan contoh bagian yang tidak terpisahkan dalam dunia 

pendidikan. Selain per ilaku  kekerasan,  isu- isu moralitas di kalangan remaja seperti 

penggunaan narkotika, pornoaksi, tawuran pelajar, free sex, aborsi, perkosaan, perampasan, 

pencurian, pembunuhan, dan tindakan-tindakan amoral lainnya sudah menjadi masalah sosial 

yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas (Setyaningrum & Husamah, 2011). 

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena 

bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan 

karakter menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga siswa didik 

menjadi faham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan 

(domain afektif) nilai yang baik dan mau melakukannya (domain psikomotor) (Jenuri, 2010). 
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Pendidikan karakter  saat ini memang menjadi isu utama dalam bidang pendidikan, 

selain menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter juga 

diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025.  Di 

lingkungan Kemendiknas sendiri, pendidikan karakter menjadi fokus pendidikan di seluruh 

jenjang pendidikan yang dibinanya (Herdani, 2010; Karyono, 2015).   

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan  aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Pendidikan karakter 

merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para personil sekolah, bahkan yang 

dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota masyarakat, untuk membantu siswa 

agar menjadi atau memiliki sifat peduli, berpendirian, dan bertanggung jawab. 

Sebenarnya, pendidikan karakter bukan sesuatu yang baru. Penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter sudah berlangsung sejak dahulu kala. Akan tetapi, seiring dengan 

perubahan zaman, menuntut adanya penanaman kembali nilai-nilai tersebut ke dalam sebuah 

kegiatan pendidikan di setiap pengajaran. Penanaman nilai-nilai tersebut dimasukkan 

(embeded) ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dengan maksud agar dapat tercapai 

sebuah karakter yang selama ini semakin memudar.  

Pola pendidikan saat ini hanya menghasilkan siswa yang kehilangan kepekaan sosial 

(sence of social crisis) atau kehilangan kasadaran budi nurani manusia (social consciousness 

of men). Siswa hanya memiliki kemampuan teknis (skill) dan menjadi manusia “siap pakai” 

layaknya robot (Ghopur, 2010). Akibat yang ditimbulkan cukup serius dan tidak dapat lagi 

dianggap sebagai suatu persoalan sederhana (Dimyati, 2010). 

Setiap mata pelajaran mempunyai nilai-nilai tersendiri yang akan ditanamankan dalam 

diri anak didik. Hal ini disebabkan oleh adanya keutamaan fokus dari tiap mata pelajaran yang 

tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.   

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin mengglobal, sekolah tidak hanya 

melaksanakan  transformasi   budaya   kepada generasi muda namun juga membantu  

dalam menentukan cara hidup, nilai-nilai serta kemampuan dan keterampilan yang harus 

ditempuh dan  diperoleh  anak  didiknya.  Dengan  kata  lain  sekolah  membantu  anak  

didik  dalam menentukan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berfungsi sebagai wahana sosialisasi, 

membantu anak-anak dalam mempelajari cara-cara hidup dimana mereka dilahirkan. 

Sekolah berfungsi mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan, mengajarkan nilai-nilai 

kebudayaan dari generasi  tua ke generasi  muda. Sekolah  berfungsi  mentransformasi  
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budaya,  artinya  untuk mengubah bentuk kebudayaan agar tetap sesuai dengan masyarakat 

yang semakin maju dan komplek dengan tidak meninggalkan kultur kebudayaan kita. Oleh 

karena itu, nilai-nilai luhur yang telah diwariskan  oleh generasi tua ke generasi muda 

tidak boleh ditinggalkan,  maka sekolah mempunyai peranan besar dalam menjaga 

eksistensi nilai-nilai luhur tersebut. Sebab dalam kurun waktu yang bersamaan sekolah 

dituntut untuk menjawab tantangan kemajuan teknologi serta komunikasi global yang 

semakin canggih dan kompleks. 

Nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh generasi tua ke generasi muda sebagai bentuk 

kearifan local. Dengan demikian kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan atau nilai-

nilai, pandangan-padangan  setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, 

bernilai baik  yang  tertanam  dan  diikuti  oleh  anggota  masyarakatnya.  Untuk  

mengetahui  suatu kearifan lokal di suatu wilayah maka kita harus bisa memahami nilai-

nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal ini 

sebenarnya sudah diajarkan secara turun temurun oleh orang tua kepada anak-anaknya.  

Budaya gotong royong, saling menghormati dan tepa salira merupakan contoh kecil dari 

kearifan lokal. Sudah selayaknya, kita sebagai generasi muda mencoba untuk menggali 

kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada agar tidak hilang ditelan perkembangan jaman. 

Mengingat pentingnya pendidikan karakter, pemerintah melakukan beberapa 

kebijakan tentang pendidikan karakter. Pada awal tahun 2010, tepatnya 2 Mei 2010 

pemerintah cq Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Grand Design Pendidikan 

Karakter. Grand Design ini merumuskan tahapan pelaksanaan pendidikan karakter.  

 Pencanangan Pendidikan Karakter secara Nasional (2 Mei 2010). 

 Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter. 

 Penyiapan sumberdaya. 

 Implementasi RAN: 

Tahap I : 2010-2014 (Konsolidasi dan peletakan dasar-dasar) 

Tahap II : 2015-2019 (Pemantapan strategi implementasi) 

Tahap III : 2020-2024 (Pengembangan berkelanjutan) 

 Monitoring dan Evaluasi RAN. 

 Redesain untuk keberlanjutan. 

Pendidikan karakter bangsa yang kembali digalakkan oleh pemerintah dengan 

sentuhan Nawacita dari Presiden RI, yaitu adanya Revolusi Mental menjadi suatu keniscayaan 

dalam membangun kembali watak peradaban bangsa yang diamanatkan daam fungsi dan 
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tujuan pendidikan nasional Indonesia (Sukmayadi, 2017). Dalam Nawacita 8: Melakukan 

Revolusi Karakter Bangsa, antara lain mencakup: (1) membangun pendidikan 

kewarganegaraan (sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, 

semangat bela negara dan budi pekerti), (2) penataan kembali kurikulum pendidikan nasional, 

(3) mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, (4) jaminan hidup 

yang memadai bagi para guru khususnya di daerah terpencil, dan (5) memperbesar akses 

warga miskin untuk mendapatkan pendidikan (Budiman, 2017). 

Dalam tataran wacana, pendidikan karakter harus diterapkan sejak usia dini sampai 

perguruan tinggi. Sedangkan dalam tataran operasional, pendidikan karakter harus diterapkan 

sejak anak mengenal sekolah. Permasalahannya bagaimanakah sebaiknya strategi 

pembelajaran pendidikan karakter  yang dipandang efektif dilaksanakan pada jenjang 

pendidikan di TK dan Kelas-Kelas Rendah di Sekolah Dasar?. 

 

KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER 

Williams & Schnaps (1999) mendefinisi- kan pendidikan karakter sebagai “any delib- 

erate approach by which school personnel, often in conjunction with parents and community 

members, help children and youth become caring, principled and responsible”. Maknanya 

kurang lebih pendidikan karakter merupakan berbagai usaha yang dilakukan oleh para per 

sonil sekolah, bahkan yang dilakukan bersama-sama dengan orang tua dan anggota 

masyarakat, untuk membantu anak-anak dan remaja agar menjadi atau memiliki sifat peduli, 

berpendirian, dan bertanggung jawab. 

Megawangi & Williams (2007) merumuskan delapan karakter dasar yang menjadi tujuan 

pendidikan karakter. Delapan karakter tersebut adalah; (1) cinta kepada Tuhan dan semesta 

beserta isinya, (2) tanggung jawab, disiplin dan mandiri, (3) jujur, (4) hormat dan santun, (5) 

kasih sayang, peduli, dan kerja sama, (6) percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang 

menyerah, (7) keadilan dan kepemimpinan, baik dan rendah hati, dan (8) toleransi, cinta damai 

dan persatuan. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Lickona (2007) 

tanpa ketiga aspek ini, maka  pendidikan karakter tidak akan efektif, dan pelaksanaannya 

pun harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan pendidikan karakter, 

seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting 

dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena dengannya seseorang akan dapat 
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berhasil dalam menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil 

secara akademis. 

Sementara itu, dalam ekspos Pendidikan Karakter di SD-SMP dijelaskan bahwa 

pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku (karakter) kepada 

warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil 

(Kemendikbud, 2010).  

 Berdasarkan uraian singkat di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter 

merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu 

peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, 

tata krama, budaya, dan adat istiadat. Secara singkat, Lickona (2013) mengemukakan bahwa 

karakter adalah kepemilikan “hal-hal yang baik”. Sebagai orang tua dan pendidik, tugas kita 

adalah mengajar anak-anak dan karakter adalah apa yang termuat di dalam pengajaran kita. 

Para pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini memiliki sejumlah 

ciri khusus yang membedakannya dari pendidikan yang akan dialami anak pada tahap 

selanjutnya yaitu pendidikan dasar. Yang dimaksud ciri khusus tersebut antara lain: 

1) Menumbuhkembangkan seluruh segi kemanusiaan anak, dalam konteks kecerdasan ini 

berarti mengembangkan kecerdasan intelektual (IQ, Intelligence Quotient), kecerdasan 

emosional (EQ, Emotional Quotient), kecerdasan spiritual (SQ, Spiritual Quotient), 

kecerdasan majemuk, dan bentuk-bentuk kecerdasan lainnya. 

2) Mendahulukan aktivitas yang mendorong partisipasi aktif anak agar merasakan berbagai 

pengalaman yang melibatkan seluruh aspek kemanusiaannya, psikis dan fisik, jiwa raga 

dan seluruh indranya. 

3) Menjadikan bermain sebagai roh bagi proses pembelajaran karena bagi anak yang sedang 

tumbuh bermain = belajar. 

4) Menjadikan seni dan pendidikan fisik sebagai menu utama yang dilaksanakan dalam 

suasana penuh kegembiraan, menyenangkan dan bebas (Putra & Dwilestari, 2012).    

Guru mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kegiatan belajar mengajar di 

kelas. Secanggih apapun teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, peran guru 

di kelas sampai saat ini belum tergantikan. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran, guru 
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mempunyai peranan yang sangat penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Sanjaya (2008) 

guru dalam proses pembelajaran mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimanapun 

hebatnya kemajuan teknologi, peran guru akan tetap diperlukan. Teknologi yang konon bisa 

memudahkan manusia mencari dan mendapatkan informasi dan pengetahuan, tidak mungkin 

dapat mengganti peran guru. 

Sementara itu, dalam menerapkan pendidikan karakter di sekolah, guru dipandang 

sebagai sosok atau profil yang paling dominan untuk mengajarkan nilai-nilai yang baik. Oleh 

karena itu, sosok profil guru haruslah identik dengan guru yang baik. Hart (dalam Afifudin, 

dkk., 1988) yang melakukan riset terhadap sifat-sifat guru yang mendorong minat belajar dan 

sekaligus membentuk pribadi anak yang baik, antara lain dapat diidentifikasi sifat-sifat 

sebagai berikut: (1) suka membantu tugas sekolah, (2) memberikan tugas dan pelajaran 

dengan jelas dan memberikan contoh-contoh, (3) memiliki rasa humor, raing dan gembira, (4) 

dekat dengan anak didik, (5) memahami keadaan murid di dalam dan di luar sekolah, (6) 

membuat pelajaran itu merupakan sesuatu yang menyenangkan, (7) tegas, mampu menjamin 

ketenangan kelas, (8) bijaksana, tidak mempunyai anak emas, (9) tidak suka marah, tidak suka 

mencela, tidak kasar, dan (10) berkepribadian menarik.  

Dalam mengkaji peran guru dalam menanamkan pendidikan karakter, ada pernyataan 

menarik dari seorang guru, Sri Rossyanti (dalam Munir, 2009) yang mengemukakan bahwa 

“mengajarkan baca tulis itu mudah, yang paling sulit adalah mengajarkan budi pekerti”.  

Pendidikan karakter penting untuk diajarkan kepada semua orang. Institusi yang 

dianggap paling efektif untuk mengajarkan pendidikan karakter adalah sekolah.  Sedangkan di 

sekolah guru mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai figur yang langsung 

berhadapan dengan peserta didik.  

Penanaman pendidikan karakter di sekolah tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama 

dengan orang tua. Sebagaimana dikemukakan oleh Lickona (2008) bahwa meski sekolah – 

dan bukti menunjukkan bahwa sekolah memang bisa – namun sangat mungkin dampak yang 

mampu bertahan lama pada karakter anak akan lenyap apabila nilai-nilai yang diajarkan 

sekolah tidak didukung dari rumah.  

Samani & Hariyanto (2011) mengemukakan bahwa pada tahap pelaksanaan 

(implementasi) dkembangkan pengalaman belajar (learning experinces) dan proses 

pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini 

berlangsung dalam tiga pilar pendidikan, yakni di sekolah, keluarga dan masyarakat. Di setiap 

pilar pendidikan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui intervensi dan 
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habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi pembelajaran yang dirancang 

untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dengan penerapan pengalaman belajar 

terstruktur (structured learning experience). Dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi 

(persistence life situation) yang memungkinkan para siswa di mana saja membiasakan diri 

berperilaku sesuai nilai yang telah menjadi karakter dirinya, karena telah diinternalisasi 

melalui proses intervensi.       

Sebagaimana kita ketahui waku belajar peserta didik di sekolah sangat terbatas. 

Terutama peserta didik di TK. Dalam rentang waktu 24 jam aktivitas peserta didik, waktu 

belajar di sekolah hanya sekitar 4 jam (jika siswa masuk ke sekolah jam 07.00 s.d 10.00). 

Dengan demikian logis apabila waktu yang terbanyak aktivitas siswa adalah di rumah. Oleh 

karena itu, agar ada kesinambungan terhadap penanaman pendidikan karakter di sekolah yang 

telah diterima siswa dengan penanaman pendidikan karakter di rumah, maka perlu ada jalinan 

kerjasama. Bentuk kerjasama antara sekolah dan di rumah dalam penanaman pendidikan 

karakter, adalah sebuah keniscayaan. Tentang peran keluarga, Lipton (2010) menegaskan 

orang tua memang berperan dalam tumbuh kembang anak. Berperan sangat besar. Sementara 

itu, Putra & Dwilestari (2012) memberikan alasan yang rasional dalam konteks peran 

keluarga, dikemukakannya bahwa sudah barang tentu stimulasi dan intervensi yang pertama 

didapatkan dan dirasakan serta dihayati anak-anak berasal dari lingkungan terdekatnya yaitu 

keluarga, terutama orang tua. Dikemukakan lebih lanjut bahwa interaksi yang intens, 

mendalam dan bermakna dengan orang tua dan orang dewasa lain yang memiliki hubungan 

khusus dengan kanak-kanak sungguh memberikan pengaruh yang positif yang sangat 

signifikan bagi tumbuh kembang anak dalam segala dimensinya. 

Keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak, mereka berada 

dalam keluarga sejak dalam kandungan sampai menjelang pernikahan. Oleh karena itu, 

peranan keluarga sangat penting dalam perjalanan seorang anak.Pendekatan pendidikan 

holistik berbasis parenting pada anak usia dini di TK dalam upaya pembentukan manusia 

holistik yang berkarakter unggul, harus didukung dengan perencanaan program jelas dan 

berkualitas yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kegiatan yang utuh dan terintegrasi, guru 

yang berkualitas, sarana prasarana yang memadai, jadwal kegiatan dan dokumen perencanaan 

pembelajaran yang lengkap, terutama dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam 

perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan pendekatan pendidikan holistik berbasis parenting 

pada anak usia dini di TK dapat meningkatkan kemampuan anak dalam seluruh aspek 

perkembangan dan karakternya melalui praktik pendidikan yang dapat mengintegrasikan 
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pendidikan agama, pendidikan karakter pada pendidikan yang mengoptimalkan seluruh 

potensi peserta didik secara holistik. 

Lickona (2008) mengemukakan beberapa tip atau kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh 

para guru guna memperoleh akses pelibatan orang tua dalam penanaman pendidikan karakter 

di rumah. Kiat-kiat pelibatan orang tua dalam penanaman pendidikan karakter, antara lain 

dengan cara: (1) mengirim salinan rencana disiplin kelas kepada orang tua, (2) membangun 

hubungan positif dengan orang tua dengan memberi kabar baik di awal tahun ajaran, (3) 

memberitahukan persoalan kedisiplinan pada orang tua jika guru merasa benar-benar 

membutuhkan bantuan dan akan lebih baik jika dilakukan dengan cara yang positif ketimbang 

punitif (menghukum), (4) bertemu langsung dengan orang tua, bukan hanya menelpon, jika 

Anda menilai akan berbahaya jika orang tua bereaksi keras terhadap pemberitaan lewat 

telepon, dan (5) jika dipandang perlu, terapkan rencana kerjasama sekolah-rumah untuk 

memperbaiki perilaku anak.     

Dalam konsep pembinaan keluarga, pendidikan pertama bermula dari orangtua di 

lingkungan keluarga. Menurut Muhammad (2011) apabila pendidikan anak di lingkungan 

keluarga berhasil, pendidikan anak di sekolah diharapkan juga akan berhasil. Pendidikan anak 

di sekolah, sesungguhnya adalah perluasan dan peningkatan dari pendidikan anak di 

lingkungan keluarga. Bahkan dapat dikatakan, bahwa pendidikan orang tua kepada anak di 

lingkungan keluarga merupakan titik awal dari pendidikan guru terhadap murid di sekolah. 

Dengan kata lain, guru di sekolah adalah perpanjangan dari orang tua di lingkungan keluarga. 

Oleh karena itu, orang tua dengan guru di sekolah harus bersinergi untuk memberikan 

pendidikan karakter dengan tetap mengacu pada peran masing-masing secara proporsional. 

Yang perlu ditekakan disini adalah bahwa pendidikan karakter bukanlah materi yang 

hanya bisa dicatat dan dihafalkan serta tidak dapat dievaluasi dalam jangka waktu yang 

pendek, tetapi pendidikan karakter merupakan sebuah pembelajaran yang teraplikasi dalam 

semua kegiatan siswa baik di sekolah, lingkungan  masyarakat dan di lingkungan di rumah 

melalui proses pembiasaan, keteladanan, dan dilakukan secara berkesinambungan. Oleh 

karena itu, tentu tidak ada alat evaluasi yang tepat dan serta merta dapat menunjukkan 

keberhasilan pendidikan karakter (Ainiyah, 2013).   

Sekolah sebagai lembaga kedua setelah keluarga, berperan penting dalam 

menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada individu. Pendidikan karakter anak usia sekolah 

dasar sangat efektif dilakukan di sekolah. Lingkungan sekolah (guru dan siswa) memiliki 

peran yang kuat dalam membentuk karakter anak (Mulyatiningsih, 2011). Di sekolah, 
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individu diajarkan bagaimana nilai-nilai kehidupan tersebut harus direalisasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sekolah juga sebagai tempat pertemuan berbagai macam suku bangsa 

dan berbagai macam kebudayaan yang berbeda. Peserta didik lebih banyak menghabiskan  

waktunya di sekolah dari pada di tempat lain, oleh sebab itu sekolah menjadi tempat 

pembentukan karakter bagi para peserta didik. Pendidikan karakter di sekolah tidak hanya 

diberikan ketika proses belajar mengajar saja. Pendidikan karakter di sekolah juga dapat 

diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, seperti membentuk vokal grup yang dilatih untuk 

menyanyikan lagu-lagu nasional (Emiasih, 2011). 

Menurut Suyanto (2010) pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital 

agar generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar yang tidak saja 

mampu menjadikan lifelong learners sebagai salah satu karakter penting untuk hidup di era 

informasi yang bersifat global, tetapi juga mampu berfungsi dengan peran serta yang positif 

baik secara pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, maupun warga dunia. 

Oleh karena itu, harus dilakukan upaya-upaya instrumental untuk meningkatkan keefektifan 

proses pembelajarannya disertai pengembangan luhur yang positif. Sekolah dasar menjadi 

basis pengembangan karakter pada jenjang pendidikan formal, oleh karena itu sangat 

diperlukan model pendidikan karakter yang efektif. 

Pendidikan karakter di sekolah dapat dilakukan dengan berbagai model, antara lain: 

pembiasaan dan keteladanan, pembinaan disiplin, pemberian hadiah dan hukuman, 

pembelajaran CTL, bermain peran dan pembelajaran partisipatif. Temuan penelitian Zuchdi, 

dkk. (2012) menyimpulkan bahwa model pendidikan karakter yang efektif adalah yang 

menggunakan pendekatan komprehensif. Pembelajarannya tidak hanya melalui bidang studi 

tertentu, tetapi diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi. Metode dan strategi yang 

digunakan bervariasi yang sedapat mungkin mencakup inkulkasi (lawan indoktrinasi), 

keteladanan, fasilitasi nilai, dan pengembangan soft skill (antara lain berpikir kritis, kreatif, 

berkomunikasi efektif, dan dapat mengatasi masalah).  

Pendidikan karakter menjadi perhatian serius untuk diimplementasikan di sekolah. 

Fenomena menunjukkan bahwa banyak keluhan masyarakat tentang menurunnya tata krama, 

etika dan kreativitas siswa, karena melemahnya pendidikan budaya dan karakter bangsa.  

Sebagai langkah awal pendidikan karakter harus dimulai sejak dini, yakni pada 

jenjang pendidikan sekolah dasar. Forrest & Hass (2010) mengemukakan “in our sample, 

elementary schools with solid character education programs showed positive relationship 

between the extent of character education implementation and academic achievement not only 
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in a single year but also across the next two years.” Pada jenjang sekolah dasar, ini porsinya 

mencapai 60 persen dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Menurut Wamendiknas 

telah terdapat 5 dari 8 potensi peserta didik yang implementasinya sangat lekat dengan tujuan 

pembentukan karakter. Kelekatan inilah yang menjadi dasar hukum begitu pentingnya 

pelaksanaan pendidikan karakter. Pendidikan budaya dan karakter bangsa ini memang harus 

dipraktekkan, titik beratnya bukan pada teori. Pendidikan budaya dan karakter bangsa seperti 

kurikulum yang tersembunyi. Bukan berarti akan diterapkan secara teoritis, tetapi menjadi 

penguat kurikulum yang sudah ada, yaitu dengan mengimplementasikanya dalam mata 

pelajaran dan keseharian peserta didik.   

Dalam konteks pendidikan, penerapan pendidikan karakter sebaiknya dilaksanakan 

sejak peserta didik duduk di sekolah dasar. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 

Muhammad Nuh mengatakan bahwa pendidikan karakter harus dimulai sejak dini yakni dari 

pendidikan SD. Dijelaskan lebih lanjut oleh Muhammad Nuh, pada jenjang SD ini porsinya 

mencapai 60 persen dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya. Hal ini agar lebih 

mudah diajarkan dan melekat dijiwa anak-anak itu hingga kelak ia dewasa (Mahatma, 2010). 

Oleh karena itu, pendidikan karakter harus ditumbuhkembangkan sejak dini dan 

berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga lingkungan masyarakat luas 

(Kosim, 2011). Disamping itu, pada usia dini 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 

80%. Pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak 

melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa yang dimana perkembangan fisik, mental maupun 

spiritual anak akan mulai terbentuk. Oleh karena itu, banyak yang menyebut masa tersebut 

sebagai masa-masa emas anak (golden age).(Chou, Yan & Huang, 2014).  

Pendapat lainnya tentang porsi pendidikan karakter bagi peserta didik di sekolah 

dasar, dikemukakan oleh Aman & Isa (2014) bahwa karakter terbentuk karena pembiasaan 

sikap terpuji dan kiranya sangat tepat jika porsi ditetapkan standarnya, misalnya: untuk 

PAUD/TK, pembiasaan 90% dan pengetahuan 10%; untuk SD/MI, pembiasaan 80% dan 

pengetahuan 20%; untuk SMP/MTs, pembiasaan 60% dan pengetahuan 40%; untuk 

SMA/MA/SMK, pembiasaan 20% dan pengetahuan 80%; dan untuk Perguruan Tinggi, 

pembiasaan 10% dan pengetahuan 90%. 

Para pakar psikologi dan sosiologi berpendapat bahwa pembelajaran yang potensial 

untuk memuat anak tersebut menjadi makhluk sosial, ialah dengan belajarnya anak-anak itu 

dengan mengamati apa yang diperbuat orang lain, terutama orang tua. Teladan atau modeling 

adalah berhubungan dengan contoh teladan dari orang tua untuk anak-anak, dengan perbuatan 
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dan tindakan-tindakannya sehari-hari. Anak-anak adalah peniru yang terbesar di dunia ini. 

Mereka terus-menerus meniru apa yang dilihat dan menyimpan apa yang mereka dengar. 

Contoh keteladanan dapat lebih efektif dari bahasa sendiri, karena teladan itu menyediakan 

isyarat-isyarat nonverbal yang berarti, yang menyediakan suatu contoh yang jelas untuk ditiru 

(Schaefer, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1 Contoh Peserta Didik Menirukan (Imitation) Gerakan yang Ditunjuk-kan Guru di Depan 

Kelas, gambar sebelah Kiri dalam Posisi Berdoa, dan gambar Sebelah Kanan pada Posisi 

Penghormatan kepada Bendera Merah Putih (Sumber: Lokasi penelitian SDN 3 

Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang) 

 

Salah satu pembentukan sikap yang perlu dilatih dan menjadi kebiasaan (habituasi) 

bagi peserta didik usia TK dan Kelas-kelas Rendah di Sekolah Dasar adalah kemandirian. 

Kemandirian adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Bagi peserta didik usia TK, yang baru masuk sekolah untuk 

pertama kali, tingkat  ketergantungan terhadap orang dewasa sangat tinggi. Ketergantungan 

tersebut baik terhadap orang tuanya sendiri maupun gurunya di sekolah. Ketika anak TK 

pertama kali masuk sekolah, mereka didampingi oleh orang tuanya atau pengasuhnya. 

Pendampingan kepada anak di sekolah ini akan berlanjut, bahkan sampai berbulan-bulan. 

Mereka (peserta didik) masih asing dengan lingkungannya. Lingkungan sekolah yang baru 

maupun lingkungan teman-temannya sebaya yang juga baru dikenal. Oleh karena itu, mereka 

(peserta didik) masih banyak dibantu, diberikan contoh-contoh mengenai sikap dan perilaku 

mereka untuk secara bertahap bisa mandiri dalam melakukan kegiatan-kegiatan sederhana 

sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Sebagaimana lazimnya kegiatan belajar 

mengajar di TK, maka kegiatannya banyak yang identik dengan bermain. Oleh karena di TK, 

proses belajar mengajarnya adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. 

Demikian pula pengenalan Sementara itu, Lewis (2004)  menekankan perlunya membangun 

karakter anak melalui aktivitas nyata dan permainan. 
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Gambar 2 Peserta Didik di TK yang Dilatih Bekerja Mandiri 

 

Melalui bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, anak dibimbing untuk 

bisa memahami berbagai macam hal dan melakukan kegiatan sehari – hari secara mandiri. 

Karakter yang baik juga akan bisa terbangun pada program ini. Dengan semua proses belajar 

mengajar yang dilaksanakan, anak akan bisa memiliki karakter yang baik dan percaya diri. 

Menurut Kirschenbaum (1995) dan Pearson & Nicholson (2000) “inclucating value 

and morality, modeling value and morality, facilitating value, and morality, skills for value 

development, and moral literacy.” Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pendekatan 

komprehensif meliputi inkulkasi (inculcation), keteladanan (modelling), fasilitasi 

(facilitation), dan pengembangan keterampilan (skill-building).  

Inkulkasi atau penanaman nilai memiliki ciri-ciri (1) mengkomunikasikan 

kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya, (2) memperlakukan orang secara adil, (3) 

menghargai pandangan orang lain, (4) mengemukakan keragu-raguan atau perasaan tidak 

percaya disertai dengan alasan, dan dengan rasa hormat, (5) tidak sepenuhnya mengontrol 

lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki, dan 

mencegah kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang tidak dikehendaki, (6) menciptakan 

pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai-nilai yang dikehendaki secara ekstrem, (7) 

membuat aturan, memberikan penghargaan, dan memberikan konsekuensi disertai alasan, (8) 

tetap membuka komunikasi dengan pihak yang tidak setuju, dan (9) memberikan kebebasan 

bagi adanya perilaku yang berbeda-beda, apabila sampai pada tingkat yang tidak dapat 

diterima, diarahkan untuk memberikan kemungkinan berubah. 

Sifat pendidikan karakter adalah multidimensi dan multidisiplin, sehingga diperlukan 

pendekatan yang komprehensif, utuh, interkonektif antar berbagai disiplin ilmu, dan tidak 

sektoral-parsial. Pendidikan karakter mengasumsikan keterkaitan erat antara dimensi moral, 

sosial, ekonomi, politik, hukum, agama, budaya, dan estetika (Abdullah, 2010; Koesoemo, 
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2010). Pendekatan komprehensif juga meliputi inkulkasi (inculcation), keteladanan 

(modelling), fasilitasi (facilitation), dan pengembangan keterampilan (skill-building).  

Nawaji (2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa: (a) pengembangan 

pendidikan karakter di sekolah dasar menghasilkan perangkat pendidikan karakter di sekolah 

dasar berupa perencanaan pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter untuk menerapkan 

nilai-nilai karakter: dapat dipercaya (trustworhines), rasa hormat dan perhatian (respect), 

tekun (dilligence), tanggung jawab (responsibility), berani (courage), integritas (integrity), 

peduli (caring), jujur (fairness) dan kewarganegaraan (citizenship); (b) produk pengembangan 

pendidikan karakter  yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah 

berupa perencanaan pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter di sekolah dasar yang 

disusun oleh pengembang dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan terhadap Siswa Kelas VI di SDN Lawang 5 dan SDK ST 

Fransiskus di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; (c) perencanaan pembelajaran yang 

dikembangkan sebagai pendidikan karakter ini terdiri atas komponen-komponen sebagai 

berikut: (1) Standar Kompetensi, (2) Kompetensi Dasar, (3) Tujuan Pembelajaran, (4) 

Karakter Siswa yang Diharapkan, (5) Materi Ajar, (6) Metode Pembelajaran, (7) Langkah-

langkah Kegiatan, (8) Sumber/Bahan Belajar, dan (9) Penilaian; (d) produk pengembangan 

pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam suatu perangkat perencanaan pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas VI di Sekolah Dasar yang berupa 

RPP yang dikembangkan dengan pendekatan yang komprehensif, seperti penugasan, tugas 

kelompok, penggunaan gambar-gambar, klipping koran, dsbnya; dan (e) pelaksanaan 

pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh guru dan diintegrasikan dalam pembelajaran 

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah didukung oleh iklim yang kondusif di 

kedua sekolah dasar lokasi penelitian dengan menerapkan disiplin, ekstra kurikuler, kantin 

kejujuran, kegiatan Hari-hari Besar Keagamaan serta pendekatan yang bersifat penanaman 

(inkalkulatif) dan bukan indoktrinasi. 

Pendidikan karakter bukanlah berupa materi yang hanya bisa dicatat dan dihafal-kan 

serta tidak dapat dievaluasi dalam jangka waktu yang pendek, tetapi pendidikan karakter 

merupakan sebuah pembelajaran yang teraplikasi dalam semua kegiatan siswa baik di 

sekolah, lingkungan masyarakat dan di lingkungan di rumah melalui proses pembiasaan, 

keteladanan, dan dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, keberhasilan 

pendidikan karakter ini menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan 

orangtua. 
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Evaluasi dari keberhasilan pendidikan karakter ini tentunya tidak dapat dinilai dengan 

tes formatif atau sumatif yang dinyatakan dalam skor. Tetapi tolok ukur dari keberhasilan 

pendidikan karakter adalah terbentuknya peserta didik yang berkarakter, berakhlak, 

berbudaya, santun, religius, kreatif, inovatif yang teraplikasi dalam kehidupan disepanjang 

hayatnya. Oleh karena itu, tentu tidak ada alat evaluasi yang tepat dan serta merta dapat 

menunjukkan keberhasilan pendidikan karakter (Ainiyah, 2013).   

Berangkat dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa guru sebagai entitas strategis 

sangat diperlukan paranannya dalam upaya membentuk karakter bangsa yang memiliki jati 

diri dan bermartabat di tengah-tengah bangsa lainnya. Peran guru sangat penting dalam 

membentuk karakter siswa (Sanjaya, 2008; Suyatno, 2010). Guru merupakan personalia 

penting dalam pendidikan karakter di sekolah karena sebagian besar interaksi yang terjadi di 

sekolah, adalah interaksi siswa dengan guru baik melalui proses pembelajaran akademik 

kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstra-kurikuler (Triatmanto, 2010). Kondisi ini menegaskan 

bahwa para guru yang mengajar mata pelajaran apapun harus memiliki perhatian dan 

menekankan pentingnya pendidikan moral dan karakter pada para peserta didik. 

Terkait dengan pendidikan karakter, peran guru pada  intinya adalah  sebagai 

masyarakat yang belajar dan bermoral. Lickona, et al. (2007) menguraikan beberapa pemikiran 

tentang peran guru, di antaranya: (1) guru perlu terlibat dalam proses pembelajaran, diskusi, 

dan mengambil inisiatif sebagai upaya membangun pendidikan karakter, (2) guru 

bertanggung jawab untuk menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan memanfaatkan 

kesempatan untuk mem- pengaruhi siswa-siswanya. Artinya guru di lingkungan sekolah 

hendaklah mampu menjadi uswah hasanah yang hidup bagi setiap peserta didik. Mereka juga 

harus terbuka dan siap untuk berdiskusi dengan peserta didik tentang berbagai nilai-nilai yang 

baik tersebut, (3) guru perlu memberikan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh melalui 

kerjasama dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan, (4) guru perlu melakukan refleksi 

atas masalah moral berupa pertanyaan-pertanyaan rutin untuk memastikan bahwa siswa-

siswanya mengalami perkembangan karakter, dan (5) guru perlu  menjelaskan atau  

mengklarifikasikan kepada peserta didik secara terus-menerus tentang berbagai nilai baik dan 

buruk. 
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SIMPULAN   

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 

pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini, (2) strategi pembelajaran yang paling 

efektif bagi peserta didik di TK atau kelas-kelas rendah di sekolah dasar adalah pembiasaan 

(habituasi) dan  keteladanan (modelling), (3) pembiasaan perilaku yang baik dan santun 

diimplementasikan pada setiap kegiatan di sekolah dan di rumah, (4) keteladanan diterapkan 

dengan guru atau orang tua yang berperan sebagai “model” yang perlu diteladani dengan 

sifat-sifat yang baik melalui imitasi (peniruan), (5) pendekatan komprehensif dalam 

pembelajaran pendidikan karakter meliputi inkulkasi (inculcation), keteladanan (modelling), 

fasilitasi (facilitation), dan pengembangan keterampilan (skill-building), (6) pendekatan yang 

bersifat penanaman (inkalkulatif) dan bukan indoktrinasi, dan (7) sekolah dan orang tua 

bekerjasama secara sinergis untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman 

pendidikan karakter bagi peserta peserta didik.  
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