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KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Efektifitas 

Secara teoritis dan praktis, pengertian efektifitas mengalami perubahan sesuai 

perkembangan teori serta pengenalan dan persepsi masyarakat menurut zamannya. 

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat tentang 

pengertian efektivitas sebagai berikut: efektivitas dapat diartikan berhasil dalam 

pengertian tepat guna dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan atau 

sesuai yang akan dicapai.
5
 

Menurut W.J.S. Poerwodarminto bahwa “efektivitas berasal dari kata efektif 

yang berarti ada efek akibatnya, pengaruh adalah kesannya.
6
 Belajar yang dilakukan 

secara efektif dapat membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai. 

Pengertian selanjutnya untuk efektivitas adalah berikut: efektivitas adalah hasil 

yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan dan sebagainya dapat 

dicapai dalam proses pembelajaran dengan tidak mengabaikan peraturan yang 

telah ditetapkan sehubungan dengan penetapan tujuan yang diharapkan.
7
 

 

 Berbicara tentang efektivitas berarti membahas tentang pencapaian hasil 

dalam suatu kegiatan, apakah sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah 

ditetapkan atau tidak. Efektivitas dalam suatu kegiatan tergantung dari rencana dan 

implementasi di lapangan. 
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Michel West menjelaskan lebih lanjut tentang efektivitas  sebagai berikut: 

“Efektivitas adalah keberdayaan sesuatu usaha. Sistem rencana adalah kegiatan yang 

telah dilakukan dalam suatu kondisi atau jangka waktu tertentu bagi kepentingan 

tertentu”.
8
 Dari pendapat yang telah tertera penulis menyimpulkan bahwa efektivitas 

adalah usaha yang dilakukan secara efektif yang telah dilakukan dengan cara 

merencanakan sesuatu, yang kemudian dalam proses pelaksanaannya tidak 

mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan untu mencapai tujuan yang diharapkan 

dalam waktu tertentu. Ada tiga komponen dalam pencapaian efektivitas yaitu: 

1. Efektivitas adalah suatu tingkat dimana berhasil meraih hal-hal yang 

berhubungan dengan tujuan tugas. 

2. Kesehatan mental diartikan sebagai kesejahteraan pertumbuhan, 

perkembangan para pelaksana tugas. 

3. Keberlangsungan adalah memungkinkan tujuan yang diraih dapat berlangsung 

terus menerus bekerja dan berfungsi efektif.
9
 

Jika kata efektifitas dikaitkan dengan kata kegiatan ekstrakurikuler berarti 

membahas tentang bagaimana pencapaian hasil dari kegiatan ekstrakurikuler, yang 

berupa efek atau akibat yang dikehendaki dari kegiatan ekstrakurikuler yang  
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dilakukan. Karena kegiatan ekstrakurikuler yang efektivitas dapat membantu siswa 

untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai. 

Konsep efektivitas organisasi bergantung pada teori sistem. Dua kesimpulan 

utama dari teori sistem adalah: (1) kriteria efektivitas harus merefleksikan 

keseluruhan siklus input-proses-output, bukan hanya output, dan (2) kriteria 

efektivitas harus merefleksikan hubungan antara organisasi dan lingkungan 

luarnya. Oleh karena itu, efektivitas merupakan suatu konsep menyeluruh yang 

menyertakan sejumlah konsep komponen.
10

 

Berdasarkan rujukan di atas, penulis memiliki pandangan bahwa pelaksanaan 

efektivitas kegiatan ekstrakurikuler tidak terlepas dari input, yakni upaya dalam 

mengajak para peminat yang ingin bergabung dalam wadah kegiatan ekstrakurikulr 

yang dimaksudkan. Proses adalah kegiatan yang dimulai dari perencanaan dan 

pengorganisasian kemudian dilakukannya proses belajar dan evaluasi dari proses 

yang dilakukan. Output adalah hasil dari proses yang telah dilaksanakan apakah 

memiliki perbedaan atau perubahan apabila seorang peserta didik sudah mengikuti 

rangkaian kegiatan ekstrakurikuler secara efektivitas yang kemudian dapat 

mengabdikan ilmunya di lingkungan sekitarnya. 

B. Deskripsi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

1. Pengertian Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurkuler dalam pendidikan dimaksudkan sebagai jawaban atas 

tuntutan dari kebutuhan para siswa, sehingga membantu mereka untuk memperkaya 

lingkungan belajar serta memberikan stimulasi kepada para siswa  
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agar lebih kreatif. Kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa banyak kegiatan 

pendidikan yang tidak selalu dapat dilakukan dalam jam pelajaran yang telah diatur 

oleh pihak sekolah dengan waktu yang  terbatas. Sehingga para peserta didik 

melakukan perkumpulan diluar jam sekolah, hal ini dianggap dapat menampung dan 

memenuhi kebutuhan serta minat belajar para peserta didik. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar mata 

pelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler 

juga merupakan kegiatan pengembangan diri bagi para siswa, kegiatan 

pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler setidaknya memiliki gambaran 

antara lain: 

a. Jenis pilihan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam  

b. Memberikan rasional bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan bagian 

dari pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah 

c. Memberikan keterangan bahwa kegiatan ekstrakurikuler sudah memperhat

ikan sumber daya yang ada di sekolah 

d. Memberikan penjelasan bahwa pengembangan diri yang ada di sekolah 

termasuk dalam tujuan yang dipersyaratkan dalam standar nasional yaitu 

bakat, minat, kreativitas, kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan, 

kemampuan kehidupan beragama, kemampuan sosial, kemampuan belajar, 

wawasan dan perencanaan kerier, kemampuan pemecahan masalah, dan 

kemandirian. 

e. Memiliki persyaratan terhadap peserta yang akan mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler. 



 

 

f. Memberikan target terhadap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
11

 

 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu komponen dari kegiatan 

pengembangan diri yang terprogram. Artinya kegiatan tersebut sudah direncanakan 

secara khusus dan diikuti oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

pribadinya. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar jam mata pelajaran 

untuk membantu mengembangkan peserta didik sesuai dengan bakat, potensi, minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

berkewengan diri, sosial, dan persiapan karir siswa melalui prinsip: pilihan, 

keterlibatan aktif, etos kerja dan kemanfaatan sosial.
12

 

Kegiatan ekstrakurikuler pada dasarnya berasal dari rangkaian tiga kata 

yaitu kegiatan, ekstra dan kurikuler. Menurut bahasa, kata ekstra mempunyai 

arti tambahan di luar yang resmi. Sedangkan kata kurikuler, mempunyai arti 

bersangkutan dengan kurikulum.
13

 

 Kegiatan ekstrakurikuler dapat diartikan sebagai kegiatan pendidikan yang 

dilakukan diluar jam pelajaran sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler biasa dilakukan di 

dalam atau diluar lingkungan sekolah, yang tujuannya untuk meningkatkan 

keterampilan, memperluas wawasan pengetahuan, serta menginternalisasikan nilai-

nilai agama dan norma-norma sosial baik lokal, nasional, maupun global guna 

membentuk insan yang berakhlak mulia dan bijaksana. Bahasa lainnya kegiatan 

ekstrakurikuler adalah kegiatan yang membantu memenuhi kebutuhan akademis serta 

pembinaan akhlak para peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat serta 
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minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus dilaksanakan oleh pihak 

pendidikan yang berada di sekolah. 

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tujuannya 

adalah untuk menggali dan memotivasi siswa dalam bidang tertentu. Olehnya itu 

aktivitas ekstrakurikuler disesuaikan dengan minat dan hobi serta kondisi para peserta 

didik, sehingga dengan adanya kegiatan ini siswa dapat memperjelas jati diri mereka. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah harus memiliki tujuan untuk 

membangkitkan semangat siswa, dinamika sosial serta para siswa menjadi lebih 

optimis sehingga para peserta didik memiliki kecintaan dan rasa bangga terhadap 

sekolahnya. 

2. Deskripsi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan 

 Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dalam dunia sekolah 

ditujukan untuk menggali dan memotivasi siswa daam bidang tertentu. Olehnya itu, 

aktivitas ekstrakurikuler mesti disesuaikan dengan hobi serta kondisi 

siswa sehinggadengan adanya kegiatan tersebut, siswa dapat memperjelas identitas 

diri. Kegiatan itupun bertujuan untuk membangkitkan semangat, dinamika dan 

optimisme siswa, sehingga mereka mencintai sekolahnya dan menyadari posisinya 

ditengah-tengah masyarakat. Kegiatan esktrakurikuer dalam dunia pendidikan 

dimaksudkan sebagai jawaban atas tuntutan dari kebutuhan anak  

 



 

 

didik, membantu mereka yang kurang serta memperkaya lingkungan belajar dan 

memberikan stimulasi kepada peserta didik agar lebih kreatif.  

Agama adalah sistem keyakinan atas adanya yang mutlak di luar manusia atau 

sistem ritus (tanpa peribadatan) manusia yang dianggapnya yang mutlak itu, 

serta satu sistem norma (Tata kaidah)  yang mengatur hubungan manusia 

dengan sesama manusia dan dengan alam lainya.
14

 

Berikut ini adalah definisi agama yang dikemukakan oleh para ulama  

islam: 

a)  Mahmud Syaltut Agama adalah ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan 

kepada nabinya untuk menjadi pedoman hidup manusia. 

b) Syaikh Muhammad Abdullah Badran agama adalah hubungan antara dua 

pihak dimana yang pertama yang lebih tinggi dari pada yang kedua. 

c) Menurut Al-Syiheistaniy agama adalah keataatan serta kepatuhan dan 

terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan terhadap amal 

perbuatan diakhirat. 

d) Menurut Djarnawi Hadikusumo agama adalah tuntutan Allah kepada 

manusia untuk berbakti dan menyembah kepada Tuhan serta berbuat 

kebajikan di atas dunia.
15

 

 Menurut Nurcholis Madjid, ada beberapa nilai-nilai keagamaan mendasar 

yang harus ditanamakan pada anak dan kegiatan menanamkan nilai-nilai pendidikan 

inilah yang sesungguhnya menjadi inti dari pendidikan keagamaan. Nilai-nilai yang 

sangat mendasar itu antara lain adalah: 
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1) Iman, sikap batin yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. 

2) Islam, yaitu Istislam ( sikap berserah diri) yang membawa kedamaian 

kesejahteraan (as-salam) dan dilandasi jiwa yang ikhlas. 

3) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah senantiasa 

hadir bersama kita dimana saja berada sehingga kita senantiasa 

terawasi. 

4) Taqwa, yaitu sikap sadar bahwa Allah selalu menguasai kita sehingga 

kita hanya berbuat sesuatu yang diridhoi Allah dan senantiasa menjaga 

diri dari perbuatan yang tidak diridhoi-nya. 

5) Ikhsan, yaitu sikap murni dalam tingkah laku dan perbuatan semata-

mata demi memperoleh ridho Allah. 

6) Tawakkal, yaitu keteguhan hati dan keyakinan, bahwa semua perkara 

bergantung di genggaman Allah. 

7) Syukur, yaitu sikap penuh terima kasih dan penghargaan atas segala 

nikmat dan karunia yang terbilang tidak banyak. 

8) Sabar, yaitu menahan jiwa dalam ketaatan dan senantiasa menjaganya, 

memupuknya dengan keikhlasan dan mengasihinya dengan ilmu.
16

 

Harun Nasution merunut pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu al-

Din, religi (relegere, religare)  dan agama. Al-Din (Semit) berarti undang-undang 

atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, 
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menundukan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangan(kan dari kata religi (latin) 

atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian relegare berarti 

mengikat. Adapun kata agama terdiri a=tidak; gam=pergi) .
17

 

Dilihat dari beberapa definisi agama yang dikemukakan oleh para ahli penulis 

dapat menyimpulkan bahwa agama adalah aturan dan peraturan yang harus dipatuhi, 

yang kemudian dengan mematuhinya dapat melahirkan sikap murni dalam bertingkah 

laku dengan keteguhan hati yang penuh keyakinan. Menahan jiwa dalam kebatilan 

dan senantiasa menjaga ketaatan dan saling mengasishi sesama makhluk yang 

kemudian akan mendapat pengharagaan atas segala perbuatan yang dilakukan dalam 

agama. 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas penulis menyimpulkan 

bahwa pengertian kegiatan ekstrakurikuler keagamaan secara global yakni berbagai 

kegiatan yang tertulis dalm kurikulum yang dilaksanakan di luar jam sekolah dimana 

dalam kegiatan keagamaan seperti membaca shalawat, lantunan ayta suci Al-Qur’an 

serta kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan. Kegiatan ekstrakurikuler 

keagamaan diselenggarakan dalam rangka memberikan jalur bagi peserta didik untuk 

dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pelajaran pendidikan agama Islam, 

mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya melalui kegiatan belajar di kelas, serta 

untuk mendorong pembentukan pribadi peserta didik sesuai dengan nilai-nilai agama 

yang belum mereka dapatkan. Olehnya itu para peserta didik selain dibimbing untuk 
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menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, mereka juga dibimbing untuk menjadi 

manusia yang mampu menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi 

larangannya. 

  Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler keagamaan adalah berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan di luar jam pelajaran, dengan mengarahkan peserta didik untuk 

mengamalkan ajaran agama yang diperolehnya serta mendorong penanaman nilai-

nilai akhlakul karimah siswa. Dalam bahasa lain tujuan dasarnya adalah untuk 

membentuk manusia terpelajar dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 

  Dalam hal ini kegiatan ekstrakurikuer keagamaan meliputi aktivitas shalat 

dzuhur berjamaah dan shalat jum’at di mushola sekolah sebagai pusat kegiatannya, 

tilawah Al-qur’an sebelum adzan, tausiyah atau kultum setiap selesai dzuhur serta 

kegiatan sosial keagamaan lainnya. 

3. Deskripsi Ekstrakurikuler Semai Intelektual Muda 

 Bahwa sesungguhnya ilmu itu merupakan salah satu karunia Tuhan Yang 

Maha Esa yang harus diamalkan untuk membawa manusia ke arah kebahagiaan 

hidup. 

 Bahwa Indonesia dengan kemerdekaannya telah memperoleh kesempatan dan 

waktu yang seluas-luasnya untuk mencari, menggali, dan mendalami ilmu pendidikan 

menuju masyarakat yang adil dan makmur. 

 Sekolah sebagai lembaga pendidikan mempunyai kewajiban dan 

tanggungjawab mendidik, membina, melatih dan membekali para siswa sebagai 



 

 

generasi penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dalam usaha menuju 

tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. 

 Bahwa para siswa sebagai kader penerus perjuanga bangsa dan pembangunan 

nasional, sadar akan kewajiban, peranan dan tanggungjawabnya terhadap dirinya 

sendiri, keluarga, bangsa dan negara, dalam rangka pengabdian kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Diwujudkan dalam sebuah oganisasi peduli pembangunan karekter anak 

bangsa dengan tiga penguatan subtansi karakter yakni “ibadah taat, prestasi hebat, 

serta organisasi mantap” dalam organisasi yang bernama Semai Intelektual Muda 

(SIM) Konawe Selatan 

a. Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan 

1) Organisasi ini bernama Semai Inteletual Muda Al-Izzah disebut dengan 

SIM Al-Izzah 

2) Organisasi ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan 

3) Semai Intelektual Muda (SIM) Al-Izzah berkedudukan di SMA Negeri 11 

Konawe Selatan Jalan Poros Kendari-Motaha Kecamatan Landono 

Kabupaten/Kotamadya Konawe Selatan..  

b. Dasar azas dan tujuan serta visi, misi organisasi 

1) Dasar dan Azas  

a) Organisasi ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

dan asas Religius 

b) Organisasi ini berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan 



 

 

2) Tujuan 

a) Mempersiapkan siswa kader penerus perjuangan bangsa dan 

pembangunan nasional dengan memberikan bekal keterampilan, 

kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian dan Karakter 

budi luhur dgn IESQ Kompetensis (Ibadah Taat, Prestasi hebat, 

organisasi mantap)  

b) Melibatkan siswa dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara serta 

pelaksanaan pembangunan nasional 

c) Membina siswa berorganisasi untuk membangun Karakter kepemimpinan 

3) Visi dan Misi organisasi 

a)  Visi Organisasi 

  Ibadah Taat, Prestasi Hebat, Organisasi Mantap 

b)  Misi Organisasi 

1) Mendorong dan menumbuhkan semangat beragama kepada Tuhan 

Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari 

2) Mendorong generasi muda untuk mengenal jati diri dan pengembangan 

potensi 

3) Melahirkan generasi muda yang berprestasi hebat dari sisi akademis 

yang yang tetap berpegang pada nilai-nilai religius dan moral 



 

 

4) Melatih dan mengoptimalkan semangat berorganisasi serta 

bersosialisasi yang baik pada masyarakat 

5) Memadukan nilai religius, prestasi dan nilai-nilai organisasi dalam 

menjawab tantangan zaman  

c)      Kegiatan Mencapai Tujuan, Visi Dan Misi  

1) Kegiatan rutin Training jati diri siswa sekaligus sebagai ajang rekrutan 

anggota baru 

2) Kegiatan pembinaan mingguan/pertemuan pekanan bagi anggota 

3) Out bond/rihlah/tadabbur alam pengurus dan anggota baru sekaligus 

pelantikan anggota baru.  

4) MABIT (Malam Bina Iman Dan Takwa) berupa kegiatan suplemen 

dalam rangka menilai keseriusan anggota dalam implementasi ibadah.  

5) Training gabungan antar anggota kecamatan pada jenjang keanggotaan 

tertentu  

6) Perhelatan siswa cerdas berupa lomba mata pelajaran dan tekhnologi 

yang diperuntukkan bagi seluruh anggota, siswa atau segmen yang 

ditentukan.  

7) Kegiatan-kegiatan insidental yang namanya akan disesuaikan dengan 

moment dan kebutuhan pengembangan diri pengurus, anggota dan 

peserta  

8) Kerjasama kegiatan dengan sekolah dalam pengembangan diri dan 

pembinaan mental spiritual siswa di sekolah 



 

 

9) Evaluasi pengembangan diri Pribadi secara berkala bagi anggota 

dengan jenjang purna sampai anggota terbina 

c. Organisasi dan Keorganisasian Serta Keanggotaan  

1.  Sifat organisasi 

Organisasi ini bersifat lembaga Training Pengembangan Diri merupakan mitra 

sekolah/Kampus dan wadah yang menampung kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler 

sekolah/Kampus yang menunjang keberhasilan pendidikan dan pengajaran di 

sekolah/Kampus. 

2. Bentuk Organisasi 

              Organisasi ini berbentuk Lembaga 

3. Perangkat Organisasi 

      Perangkat Organisasi terdiri dari : 

a) Dewan Penasehat, Dewan pembina, Dewan Pengurus.     

b) Dewan Pengurus terdiri dari Direktur, Manajer kesekretariatan, Man. SDM, 

Man. Keuangan, Manajer Wilayah, ditambah Divisi-divisi. 

4. Struktur Dewan Pengurus SIM 

a) SIM dipimpin oleh seorang Direktur dengan dibantu oleh Beberapa Manajer 

dan Divisi  

b) Manajer dalam struktur kepengurusan terdiri atas manajer diklat, manajer 

kesektariatan, manajer wilayah, manejer keuangan. 

c) Divisi akan ditetapkan selajutnya berdasarkan kebutuhan Manajer untuk 

pengelolaan organisasi 



 

 

d) Struktur pengurus SIM dikecamatan diketuai oleh seorang koordinator 

kecamatan dibantu sekertaris, bendahara dan beberapa bidang.
18

 

C. Deskripsi Pendidikan  Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan dimaknai segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak 

untuk memimpi perkembangan jasmani dan rohaninya kearah dewasa.
19

 Dalam islam 

istilah pendidikan umunya terkandung pada istilah al-tarbiyah (proses pengasuhan 

pada fase permulaan pertumbuhan manusia), al-talim (pengetahuan teoritis, 

mengulang kaji secara lisan dan meyusul melaksanakan pengetahuan itu), dan al-

ta’dib (tidak sekedar transfer ilmu, tetapi juga pengaktualisasiannya dalam bukti),
20

 

diantara ketiga istilah tersebut yang lebih populer adalah al-tarbiyah sedangkan yang 

dua lainnya jarang digunakan.  

Tentang perbedaan tiga istilah dengan pengertian yang sama tersebut. Hasan 

Langgulung, mengutip pendapatnya Al-Attas, bahwa kata ta’lim hanya berarti 

pengajaran, sedangkan kata tarbiyah kaitannya lebih luas, sebab itu berlaku bagi 

seluuh makhluk dengan pengertian memelihara atau membela dan lain-lain lagi. 

Padahal kata pendidikan yang diambil dari kata education itu hanya untuk manusia 

saja, sedangkan kata ta’dib lebih tepat sebab tidak terlalu sempit (tidak sekedar 

mengajar) dan tidak meliputi makhluk-makhluk lain selain manusial. Jadi kata ta’dib 
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sudah meliputi kta ta’lim dan  tarbiyah. Selain ta’dib lebih erat hubungannya dengan 

kondisi ilmu dalam islam yang termasuk dalam isi pendidikan.
21

   

Ngalim Purwanto mengutip pendapat Mortiner J. Adler tentang pengertian 

pendidikan yang diterjemahkan  dalam bukunya sebagaimana berikut: 

Pendidikan adalah proses dimana semua kemampuan manusia (bakat dan 

kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, 

disempurnakan dengan kebiasaan yang baik melalui sarana yang artistik dibuat 

dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri 

mencapai tujuan yang ditetapkannya, yaitu kebiasaan yang baik.
22

 

Merujuk pada beberapa pengertian yang telah diuraikan, dapat dipahami 

bahwa pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan penuh kesadaran, terkonsep 

dan terencana untuk memberi pengajaran dan pembinaan para peserta didik, yang 

mana pengajaran dan pembinaan tidak hanya  berfokus pada ranah kognitif para 

peserta didik saja, namun juga pada aspek emosional dan spritualnya. Dengan adanya 

pengajaran dan pembinaan yang dilakukan secara intensif, para peserta didik akan 

dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang. 

Terlihat jelas bahwa pendidikan merupakan rangkaian usaha membimbing, 

mengarahkan potensi manusia yang berupa kemampuan-kemapuan dasar serta 

kemampuan belajar, yang kemudian akan menjadi perubahan positif dalam kehidupan 

pribadinya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta dalam hubungannya 

dengan alam sekitarnya. Proses tersebut selalu senantiasa membersamai nilai-nilai 
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yang melahirkan al-akhlaq al-kaimaah dan juga menanamkannya, sehingga dengan 

pendidikan  dapat akan ada manusia yang berbudi pekerti dan berpripadi luhur serta 

menjadi peserta didik yang meimiliki karakter yang baik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dalam dunia akademik disiplin keilmuan yang mempelajari watak seseorang 

berdasarkan tingkah laku disebut dengan ilmu karakterologi, karakter atau watak 

dapat dikembangkan oleh faktor bawaan dan faktor eksogen semisal alam sekitar, 

pendidikan, pengalaman dan pengaruh dari luar pada umumnya. Para ahli 

menjelaskan tentang karakter sebagaiman berikut: 

Karakter (character) adalah watak, perangai, sifat dasar yang khas, satu   sifat 

atau kualitas yang tetap terus menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk 

mengidentifikasi seorang pribadi. Ia disebabkan oleh bakat pembawaan dan 

sifat-sifat hereditas sejak lahir dan sebagian disebabkan oleh pengaruh 

lingkungan. Ia berkemungkinan untuk dapat dididik. Elemen karakter terdiri 

atas dorongan-dorongan, insting, refleksi-refleksi, kebiasaan-kebiasaan, 

kecenderungan-kecenderungan, organ perasaan, sentimen, minat, kebajikan dan 

dosa serta kemauan.
23

 

Merujuk pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa karakter adalah 

keadaan jiwa, yang dengan keadaan ini seseorang bertindak tanpa pikir atau 

dipertimbangkan terlebih dahulu. Biasanya hal ini terjadi secara alamiah dan bertolak 

dari watak. Semisal seseorang mudah sekali marah karena hal yang sangat sepele, 

kemudian  juga suatu hal yang terciptanya melalui kebiasaan dan latihan serta 

pengalaman. Awal mulanya hal ini terjadi karena adanya pertimbangan dan difikirkan 

terlebih dahulu. Karena sudah dilakukan berulang kali, sehingga menjadi karakter. 

Dalam beberapa literatur hal ini sama dengan  
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pengertian akhlak, karena dari beberapa versi hampir sama dinyatakan bahwa akhlak 

dan karakter sama-sama melekat dalam jiwa dan dilakukan tanpa pertimbangan. 

Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa Yunani, charasein, yang artinya 

mengukir. Dari bahasa ini yang dimaksud sifat utama ukiran adalah melekat 

kuat di atas benda yang diukir. Tidaak mudah usang ditelan oleh waktu atau 

terkena gesekan. Menghilang ukiran sama saja dengan menghilangkan benda 

yang diukir itu ini berbeda dengan gambar atau tulisan tinta yang hanya 

disapukan di atas permukaan benda. Karena itulah, sifatnya juga berbeda 

dengan ukiran, terutama dalam hal ketahanan dan kekuatanya dalam 

menghadapi tantangan waktu.
24

 

Dilihat dari beberapa pengertian karakter yang telah terurai di atas, maka 

definisi karakter terbagi menjadi dua versi yang sedikit berbeda. Satu pandangan 

menyatakan bahwa karakter adalah watak atau perangai (sifat), dan yang lain 

mengungkapkan bahwa karakter adalah sama dengan akhlak, yakni sesuatu hyang 

melekat pada jiwa yang diwujudkan dengan perilaku yang dilakukan tanpa 

pertimbangan.
25

 Namun jika kedua pendapat tersebut dipersempit maka memiliki 

makna bahwa sesuatu yang terdapat pada diri manusia yang dapat menjadikan ciri 

khas bagi seseorang. Karakter identik dengan kepribadian, jika dilihat dari sudut 

pandang yang berlainan. Istilah karakter dipandang dari sudut penilaian baik atau 

buruk senang atau benci, menerima atau menolak, suatu tingkah laku berdsarkan 

norma yang dianut. 

   Dari uraian di atas, penulis mendapat pemahaman bahwa pendidikan  karakter 

adalah proses pendidikan untuk membentuk pola sifat atau karakter baik, mulai dari 

usia dini agar karakter baik dapat tertanam dan mengakar pada jiwa seorang anak 

sebagai individu terdidik. Hal ini disebabkan karena pendidikan karakter adalah 
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proses pendidikan yang tidak hanya mengutamakan atau berorientasi pada aspek 

kognitif (pengetahuan) semata, melainkan proses pendidikan ini lebih berorientasi 

pada pengembanagan potensi yang ada dalam diri peserta didik. Potensa yang ada 

dalam diri peserta didik dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat yang baik 

seperti penanaman nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat serta pengajaran 

karakter yang baik. Dalam setiap proses pembinaan karakter, setiap individu 

dibiasakan untuk tetap memelihara sifat baik dalam dirinya (fitrah), yang kemudian 

dengan pembiasaan itu karakter akan dapat tertanam dan mengakar dalam diri 

individu atau peserta didik sehingga nantinya akan terbentuk akhlakul kharimah. 

   Dalam pendidkan karakter, tidak hanya memiliki satu tujuan sebagaimana 

memenuhi kebutuhan otak dengan ilmu pengetahuan dan teori saja, akan tetapi 

melibatkan emosional dan spritual, mendidik akhlak peserta didik untuk menjadikan 

anggota masyarakat yang memiliki kepedulian serta rasa tanggung jawab yang tinggi 

terhadap lingkungan di sekitanya. Pernyataan lebih sederhana dikemukakan oleh 

Damiyati Suchdi sebagaimana berikut: 

Pendidikan karakter adalah salah satu hal yang paling sederhana, karena kata 

karakter adlaha semua pengembangan diri siswa dalam interaksi belajar dari 

awal dan berakhirnya prosese pembelajaran bisa tercapaipembentukan siswa 

yang berkarakter.
26

 

   Berdasarkan beberapa pendapat tentang karakter, penulis menyimpulkan 

bahwa pendidikan karakter adalah suatau prosese atau sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 
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kemauan serta tindakan untuk meaksanakan nilai-nilai tersebut, dan mengajarkan 

kepada peserta didik cara berfikir dan berprilaku yang kemudian membantu 

seseorang untuk hidup dan bekerja sama sebagai keluarga, masyarakat dan bangsa 

sehingga dapat tercapai pembentukan peserta didik yang berkarakter. 

2. Landasan dan Prinsip Pendidikan Karakter 

Pembentukan akhlak mulia manusia dan pribadi luhurnya adalah hasil dari 

orientasi Pendidikan karakter. Oleh sebab itu landasan dasar pendidikan karrakter 

adalah sesuai dengan UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003 yakni: 

Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuata spritual. Keagamaann, pemgenallan 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
27

 

 Pendidikan karakter berorientasi pada UU Sisdiknas karena dalam uraian 

undang-undang tersebut salah satu tujuan dari pendidikan yakni dapat 

mengembangkan potensi manusia, yang mana arah dari pengembangan potensi 

tersebut adalah terwujudnya akhlak mulia, hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan 

dari pendidikan karakter selain itu, pendidikan karakter juga sesuai dengan Q.S. 

Luqman:13 

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم    ِِۖ إِنَّ الشِّ  َوإِْذ قَاَل لُْقَماُن ِِلْبنِِه َوهَُو يَِعظُهُ يَابُنَيَّ َِل تُْشِرْك بِاهللَّ
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Terjemahnya. 

 Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi 

 pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan 

 Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

 kezaliman yang besar".
28

 

 Berdasarkan ayat tersebut, nasehat yang diberikan Lukman kepada putranya 

merupakan sebuah nasehat yang bijak, nasehat tersebut tidak menuduh, karena orang 

tua tidak menginginkan bagi anaknya melainkan kebaikan, dan orang tua menjadi 

penasehat untuk anaknya. Larangan untuk berbuat syirik merupakan langkah tepat 

yang dilakukan oleh Luqman, karena ia juga menjelaskan bahwa kemusyrikan itu 

adalah dosa besar, dan hal tersebut adalah adalah perkara tauhid. 

 Ayat tersebut mengisyaratkan tentang pendidikan karakter dalam hal 

pendidikan aqidah kepada peserta didik. Bagaimana peran orang tua yang kemudian 

juga sebagai pendidik mengajarkan anak atau peserta didik kepada Allah dalam hal 

ini yang di contohkan oleh Luqman Al-hakim. Seorang anak atau pserta didik 

dijarkan untuk tidak menyekutukan Allah, karena  jika hal tersebut dilakukan sama 

halnya dengan berbuat kedzaliman. 

 Dari ayat ini dapat dilihat bahwa pendidikan secara langsung telah 

mengajarkan inti dari aqidah seorang muslim, yakni hanya menyembah kepada Allah 

dengan tidak ada sekutu baginya. Hal ini merupakan suatu pelajarn peting dalam 

tahap pendidikan karakter peserta didik. 
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 Pendidikan karakter dengan penanaman nilai-nilai kebaikan tidak terjadi 

begitu saja namun melalui proses yang tidak sebentar, dengan demikian sebagai 

pendidik hal ini penting untuk dilaksanakan agar tetap sabar dan mengikuti proses 

yang ada setiap tahapannya. Pendidikan karakter didasarkan pada prinsip-prinsip 

berikut: 

a) Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter 

b) Mengidentifikasikan karakter secara komprehensif supaya mencangkup 

pemikiran, perasaan dan perilaku. 

c) Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif  dan efektif untuk membangun 

karakter. 

d) Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. 

e) Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukan perilaku yang 

baik 

f) Memilik kecakupan dalam kurikulum yang bermakna dan menantang yang 

menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka dan membantu 

mereka untuk sukses. 

g) Mengusahakan tumbuhnya motivasi dari para peserta didik. 

h) Memfungsikan seluruh staff sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. 

i) Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra untuk 

membangun karakter 



 

 

j) Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staff sekolah sebagai guru-guru 

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam khidupan peserta didik.
29

 

 Pendidikan karakter yang dilakukan secara terpadu dalam pembelajaran 

adalah pengenalan nilai-nilai serta kesadaran akan pentingnya nilai-nilai dan 

internalisasi kedalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui poses 

pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas. 

 3. Tujuan Pendidikan Karakter 

 Dalam pendidikan karakter tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya 

merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional yang tertulis dalam UU no. 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3, yaitu: 

 Berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

 dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

 berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

 serta bertanggung jawab.
30

 

 Dilihat dari tujuan sisdiknas, pendidikan di Indonesia tidak hanya ingin 

membentuk insan yang cerdas dalam bidang keilmuan saja tetapi juga menginginkan 

para peserta didik indonesia memiliki kepribadian yang baik serta memiliki karkter. 

Sehingga kedepannya akan tumbuh generasi bangsa yang menjunjung nilai-nilai 

bangsa serta agama. Sebab seorang pelaku pendidikan yang belum memiliki 

kepribadian atau karakter positif adalah yang di dalam dirinya masih kering dari nilai-

nilai luhur bangsa dan agama. 
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4. Jenis-jenis Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter yang selama ini dikenal dalam proses pendidikan 

memiliki empat jenis, berikut adalah jenis-jenis pendidikan karakter tersebut: 

a. Pendidikan karakter berbasis nilai religious, yang merupakan kebenaran 

wahyu Tuhan (konservasi ,moral). 

b. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa budi 

pekerti, Pancasila, apresiasi sastra, serta keteladanan tokoh-tokoh sejarah 

dan para pemimpin bangsa (konservasi lingkungan). 

c. Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan). 

d. Pendidikan karakter berbasis potensi diri; yaitu sikap pribadi, hasil proses 

kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan (konservasi humanis). 

 Pendidikan karakter berbasis potensi diri adalah proses kegiatan yang 

dilakukan dengan segala daya upaya secara sadar dan terencana untuk mengarahkan 

anak didik agar mereka mampu mengatasi diri melalui kebebasan dan penalaran serta 

mengembangkan segala potensi diri yang dimiliki anak didik. 

 Pendidikan karakter berbasis potensi diri memiliki beberapa kelebihan. 

Berikut beberapa kelebihan tersebut. 

1) Proses kegiatan pendidikan karakter berbasis potensi dilakukan 

dengan segala daya upaya. Artinya, dalam proses pendidikan karakter 

berbasi potensi diri, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang 

menyampaikan materi pengajaran, tetapi ia juga bertindak sebagai 

inspirator, inisiator, fasilitatir, mediator, supervisor, evaluator, teman 



 

 

(friend) sekaligus pembimbing (counselor), lebih matang (older), 

otoritas akademik (authority in field), pengasuh (nurturer), dan 

sepenuh hati dengan cinta dan kasih saying (devoted). 

2) Anak didik mampu mengatasi diri. Artinya, ia mampu bersikap 

mandiri, mampu mengatasi segala problem keuangan, perkuliahan, 

kesehatan, pribadi (emosi), keluarga, pengisian waktu senggang, 

agama dan akhlak, perkembangan pribadi dan sosial, memilih 

pekerjaan, serta persiapan untuk keluarga melalui kebebasan dan 

penalaran. 

3) Kebebasan merupakan suatu kondisi dan situasi merdeka. Tidak ada 

tekanan dari siapa pun dan dari pihak mana pun. Bebas menyatakan 

pendapat, menentukan pilihan, berpikir, melakukan aktivitas, 

berkreasi, dan berkeyakinan bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, 

masyarakat, bangsa dan Negara, serta tidak merugikan siapapun. 

4) Penalaran. Ini merupakan kemampuan untuk berpikir yang benar dan 

teruji kebenarannya, yaitu kemampuan berpikir logis dan anlitis. 

Berpikir logis merupakan kemampuan menggeneralisasikan 

pernyataan-pernyataan khusus (logika induktif melalui pengamatan 

empiris) atau menyimpulkan pernyataan umum atau khusus (logika 

deduktif melalui cara berpikir rasional). 

5) Segala potensi anak didik artinya, setiap anak didik bersifat unik. 

Mereka memiliki potensi terpendam. Dalam proses pendidikan 



 

 

karakter, semua potensi yang dimiliki anak didik digali dan 

diberdayakan untuk bekal hidup mereka. Potensi diri dimiliki oleh 

setiap manusia normal. Potensi diri sangat banyak, yang antara lain 

etos belajar, idealisme pendidikan, mind mapping (penataan informasi 

agar mudah diakses), multiple intelligence (kecerdasan ganda), public 

speaking (keterampilan berbicara di depan umum), effective thinking 

(pola berpikir efektif), editing (penyuntingan karangan), 

brainstorming, pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tipe 

komprehensif (MPKTK), sinergi pemberdayaan potensi mahasiswa, 

lesson study (pengamatan pembelajaran di kelas), serta information 

and communication technology (ICT).
31

 

  Jenis-jenis pendidikan karakter ini menjadikan pendidikan senantiasa hidup di 

level individu, sosial, lingkungan, peradaban, dan agama. Keempat level ini akan 

menyempuranakan individu ke jalur yang lebih positif. Olehnya itu, pilar-pilar 

pendidikan karakter ini harus didayagunakan secara keseluruhan. Pengembangan 

pendidikan karakter perlu dikembangkan karena hal ini sangat penting untuk menjadi 

langkah awal dalam pendidikan karakter di sekolah. Tujuan dari pendidikan karakter 

adalah untuk mendorong lahirnya generasi yang baik dengan tumbuh dan 

berkembangnya karakter yang baik, akan mendorong peserta didik tumbuh dengan 

kemampuan dan komitmenuntuk melakukan hal baik serta melakukan segalanya 

dengan benar.selain sekolah sebagai tempat belajar spara peserta didik secara formal, 
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masyarakat juga memiliki peran dalam mendidik karakter anak melalui orang tua dan 

lingkungannya. 

 5. Nilai Karakter dalam Pendidikan Karakter 

No  Nilai Karakter Deskripsi Prilaku 

1 Religius Ketaatan dan kepatuahan dalam memahami dan 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang 

dianut, termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) 

lain, serta hidup rukun dan berdampingan. 

2 Jujur Sikap dan perilaku yang menceminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mengetahui apa 

yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan 

yang benar) sehingga menjadikan orang yang 

bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. 

3 Toleransi  Sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan 

terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, 

adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta 

dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. 

4 Disiplin Kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala 

bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

5 Kerja Keras Perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-

sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam 

menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, 

dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam 

berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga 

selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil 

baru yang lebih baik dari sebelumnya. 

7 Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. 

Namun hal ini bukan berarti tidak boleh bekerjasama 

secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan 

tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. 



 

 

8 Demokratis  Sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan 

hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya 

dengan orang lain. 

9 Rasa Ingin 

Tahu 

Cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan 

penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang 

dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. 

10 Semangat 

Kebangsaan 

atau 

Nasionalisme 

Sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan 

bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau 

individu dan golongan. 

11 Cinta tanah air Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, 

setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, budaya, ekomoni, politik, dan sebagainya, 

sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain 

yang dapat merugikan bangsa sendiri. 

12 Menghargai 

prestasi 

Sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui 

kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat 

berprestasi yang lebih tinggi. 

13 Komunikatif, 

senang 

bersahabat atau 

proaktif 

Sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui 

komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja sama 

secara kolaboratif dengan baik. 

14 Cinta damai Sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai, 

aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam 

komunitas atau masyarakat tertentu. 

 

15 Gemar 

membaca 

Kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan 

waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, 

baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, 

sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. 

16 Peduli 

lingkungan 

Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan 

sekitar 

17 Peduli Sosial Sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian 

terhadap orang lain maupun masyarakat yang 

membutuhkannya. 

 



 

 

18 Tanggung 

jawab,  

Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri 

sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun 

agama. 

 

 Demikian 18 Nilai Dalam Pendidikan Karakter Versi Kemendiknas dalam 

upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan di sekolah atau madrasah.
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  6. Nilai-nilai karakter yang di kembangkan di sekolah 

Tabel 2.1 

Nilai-nilai karakter yang di kembangkan di sekolah 

No  Nilai Karakter yang 

Dikembangkan 

Deskripsi Prilaku 

1. Nilai karakter dalam 

hubunganya dengan Tuhan 

Yang Maha Esa (Religius) 

Berkaitan dengn nilai ini, pikiran, 

perkataan, dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada 

nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran 

agamanya. 

2. Nilai karakter yang 

hubungannya dengan diri 

sendiri yang meliputi; 

 

 a. Jujur  Merupakan perilaku yang didasarkan 

pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang dapat selalu dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik 

terhadap diri dan pihak lain. 

 b. Bertanggung jawab Merupakan sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya sebagaimana yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri 

sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam, 

sosial, dan budaya), negara dan Tuhan 

YME. 

 c. Bergaya hidup sehat Segala upaya untuk menerapkan 

kebiasaan yang baik dalam menciptakan 

hidup yang sehat dan menghindarkan 

kebiasaan buruk yang dapat mengganggu 

kesehatan. 
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 d. Disiplin Merupakan suatu tindakan yang 

menunjukan perilaku tertib dan patuh 

pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

 e. Kerja keras Merupakan suatu perilaku yang 

menunjukan upaya sungguh-sungguh 

dalam mengatasi berbagai hambatan 

guna menyelesaikan tugas 

(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-

baiknya. 

 f. Percaya diri Merupakan sikap yakin akan 

kemampuan diri sendiri terhadap 

pemenuhan tercapainya setiap keinginan 

dan harapannya. 

 g. Berjiwa wirausaha Sikap dan perilaku yang mandiri dan 

pandai atau berbakat mengenai produk 

baru, menyusun operasi untuk pengadaan 

produk baru, memasarkannya, serta 

mengatur pemodalan operasinya. 

 h. Berfikir logis, kritis, kreatif, 

dan inovatif 

Berfikir dan melakukan sesuatu secara 

kenyataan atau logika untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dan 

termutakhir daridari apa yang telah 

dimiliki. 

 i. Mandiri Suatu sikap dan perilaku yang tidak 

mudah bergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas-tugas  

 j. Ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari apa yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

 k. Cinta ilmu Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap 

pengetahuan. 

3 Nilai karakter dalam 

hubungannya dengan sesama 

 

 a. Sadar akan hak dan 

kewajiban diri dan orang lain 

 

Sikap tahu dan mengertiserta 

melaksanakan apa yang menjadi 

milik/hak diri sendiri dan orang lain serta 

tugas/kewajiban diri sendri serta orang 

lain 



 

 

 b. patuh pada aturan-aturan 

sosial 

Sikap menurut dan taatterhadap aturan-

aturan berkenaan dengan masyarakat dan 

kepentingan umum 

 c. Menghargai karya dan 

prestasi orang lain 

Sikap dan tindakan yang mendorong 

dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang 

berguna bagi masyarakat, dan mengakui 

dan menghormatikeberhasilan orang lain 

 d. santun  Sifat yang halus dan baik dari sudut 

pandang tata bahasa maupun tata 

perilakunya kesemua orang. 

 e. Demokratis Cara berfikir, bersikap dan bertindak 

yang menilai samahak dan kewajiban 

dirinya dan orang lain. 

4. Nilai karakter dalam 

hubunganya dengan 

lingkungan 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam di sekitarnya, dan mengembangkan 

upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi dan 

selalu ingin memberi bantan bagi orang 

lain dan masyarakat yang 

membutuhkannya. 

5. Nilai kebangsaan Cara berpikir, bertindak dari wawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa 

dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelomponya. 

 Nasionalis  Cara bberifikir, bersikap dan berbuat 

yang menunjukan kesetiaan, kepedulian, 

dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik bangsanya. 

 Menghargai keberagaaman Sikap memberikan respek/hormat 

terhadapberbagai macam hal baik yang 

berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, 

dan agama. 
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  7. Indikator Keberhasilan Pendidikan Karakter 

 Pada umumnya kreteria dari pencapaian pendidikan karakter adalah dengan 

terbentuknya budaya sekolah yakni prilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-

simbol yang dipraktikan oleh semua atau sebagian besar warga sekolah harus 

didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku. Dari indikator ini dapat menjadi ukuran 

sukses atau tidaknya lembaga sekolah dalm menyelenggarakan pendidikan karakter, 

jika sudah sukses bisa dikembangkan secara dinamis. Sedangan jika belum, maka 

langkah selanjutnya adalah harus lebih cermat, selektif dan konsisten dalam 

menjalankan program dan evaluasi. 

 Sementara itu keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui 

melalui pencapaian beberapa indikator berikut: 

a) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan 

remaja. 

b) Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri 

c) Menunjukan sikap percaya diri. 

d) Mematuhi aturan-aturan sosialyang blaku dalam lingkungan yang lebih luas. 

e) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras dan golongan sosial. 

f) Menunjukan kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif dan inovatif. 

g) Meunjukan kemampuan belajar yang mandiri sesuai dengan potensi yang 

dimiliknya 

                                                                                                                                                                      
 



 

 

h) Menunjukan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-harinya. 

i) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan 

dimasyarakat, menghargai adanya perbedaan pendapat.
34

 

D. Hasil Penelitian Relevan 

  Pada beberapa perguruan tinggi telah ada yang melakukan penelitian, oleh 

karenanya beberapa penelitian yang telah ada menjadi sebuah referensi dan juga 

menjadi salah satu rujukan bagi peneliti dalam melengkapi kajian teori dan sekaligus 

guna melihat kedudukan posisi penelitian yang dilakukan peneliti. 

  Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk 

diungkapkan karena dapat dipakai sebagi sumber informasidan bahan acuan yang 

sangat berguna bagi penulis. Pertama kajian skripsi yang ditulis oleh saudara Febri 

Agung, NIM1211010233, mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung 

berjudul: 

 “Efektivitas Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan  (ROHIS) Dalam 

Meningkatkan Hasil Belajar PAI Pada Siswa Di SMP Wiyatama Bandar 

Lampung". Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan ekstrakurikuler 

sudah efektif sebagai penunjang terhadap proses belajar mengajar Pendidikan 

Agama Islam. Kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dan guru sebagai usaha yan dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar PAI 

di SMP Wiyatama Bandar Lampung dengan pengajara baca dan tulis Al-

Qur’an, sholat berjamaah di masjid dan grup dan salawat.
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Dari penelitan yang dilakukan oleh saudara Febri Agung, peneliti mencermati 

bahwa adanya persamaan penelitian denan peneliti yakni sama-sama mengkaji 

efektivitas kegiatan ekstraurikuler keagamaan. Namun dari sisi lain ada orientasi yang 

berbeda dari penelitian tersebut, bila peneliti amati perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh saudara Febri Agung perbedaan yang sangat terlihat adalah peniliti 

memilih objek penelitian pada jenjang pendidikan pada tingkat SMA sementara 

peneliti sebelumnya meneliti pada tingkat SLTP. 

Selanjutnya karya yang cukup penting untuk diungkap di sini yaitu skripsi 

yang berjudul; 

Skripsi Eshi Ismayaningrum NIM11101244032 Universitas Negeri 

Yogyakarta: “Efektivitas Kegiatan Estrakurikuler Kepramukaan Dalam 

Menanamkan Pendidikan Karakter Di SMK Negeri 1 Bukateja, Kecamatan 

Bukateja Kabupaten Prubalingga”. Hasil dari penelitian ini membahas 

tentang nilai-nilai karakter yang ditanamkan dalam kegiatan ekstrakurikuler, 

selain itu metode pengajaran yang variatif dan mencakup penerapan nilai-nilai 

karakter. Penanaman nilai-nilai karakter yang dilaksanakan diperoleh  dari 

hasil ukuran efektivitas yakni, ketepatan sasaran program, pelaksanaan 

program dan pemantauan program.
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   Bila peneliti cermati dari penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Eshi 

Ismayaningrum NIM11101244032 Universitas Negeri Yogyakarta, ada kesamaan 

dari beberapa aspek yakni saudari Eshi membahas tentang efektivitas kegiatan 

ekstrakurikuler serta pendidikan karakter pada jenjang pendidikan SLTA. Sementara 

jika di lihat dari sisi yang berbeda maka peneliti mendapati perbedaan yakni pada 

penelitian ini saudari Eshi membahas tentang gerakan pramua sebagai media dalam 

pendidikan karakter sementara disini peneliti meneliti kegiatan esktrakurikuler 

keagamaan dalam pendidikan karakter. 
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