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Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pengarang untuk mengu-1. 
mumkan atau memperbanyak ciptaannya yang ti mbul secara otomati s setelah 
suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-udangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 27

Barangsiapa dengan sangaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana 1. 
dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (2) dipidana dengan pidana 
penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling 
sedikit Rp 1.000.000,oo (satu juta rupiah); atau pidana penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,oo (lima miliar 
rupiah).
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau 2. 
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000,oo 
(lima ratus juta rupiah).
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Pendidikan dan karakter adalah dua hal yang tidak terpisahkan. 
Pendidikan, dengan metode dan cara apa pun dilaksanakan, 
berorientasi pada pengembangan karakter. Para pedagog 

sepakat bahwa pembentukan karakter adalah bagian inheren dalam 
proses pendidikan. Namun para pedagog juga sepakat, membangun 
karakter bukan pekerjaan ringan.

Membangun karakter bukan persoalan sederhana, sebab melibatkan 
banyak variabel dalam diri manusia. Karakter berkaitan dengan hal-
hal psikologis, sosiologis, juga spiritual. Pembentukan karakter kerap 
semakin rumit karena sifatnya yang dinamis. Oleh karena itu, kajian 
terhadap pendidikan karakter harus terus dilakukan. Melalui buku ini, 
Prof Maman menyumbangkan gagasan yang berharga.

Buku Padepokan Karakter: Lokus Pembangun Karakter yang ditulis 
oleh Prof Maman Rachman, Aris Munandar, dan Tijan ini merupakan 
sumbangan yang bersumber dari hasil penelitian. Ketiga peneliti 
memiliki perhatian dan rekam jejak panjang dalam pengembangan 
pendidikan kewarganegaraan. Gagasan yang disajikan, tentu saja, 
patut dipercaya – sekalipun harus terus diuji dengan perkembangan 
zaman.

Hasil penelitian ini menjadi semacam petunjuk bagi dosen, guru, 
dan orang tua dalam mengembangkan pendidikan karakter di kelas-
kelasnya. Sebagai petunjuk, buku ini bersifat umum. Oleh karena itu, 

PENGANTAR REKTOR
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diperlukan improvisasi agar materi pada buku ini dapat terimplementasi 
pada lingkungan yang tepat.

Strategi yang dikemukanan para penulis terasa amat berharga di 
tengah tantangan zaman kita saat ini. Bagi orang tua, misalnya, strategi 
dalam buku ini dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk memantau 
perkembangan putra/putrinya. Dengan memanfaatkan strategi dalam 
buku ini orang tua dapat bertindak proaktif, mendorong putra/putrinya 
mengembangkan karakter positif yang dimilikinya.

Bagi guru, strategi pengembangan karakter bukan hanya penting, 
tetapi wajib.  Salah satu tantangan para pendidik adalah berinovasi 
merancang dan mengimplementasikan pendidikan. Pada titik itu, 
perhatian guru terhadap karakter siswa mutlak diperlukan.

Bagi Unnes, gagasan para penulis tentang padepokan karakter 
diperlukan untuk mengukuhkan perannya sebagai lembaga pendidikan 
tenaga kependidikan (LPTK). Salah satu kewajiban sosial LPTK 
adalah menyiapkan guru berkarakter, melalui asrama mahasiswa. 
Diperlukan konsep yang matang, agar asrama berfungsi sempurna 
mengembangkan karakter calon guru.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat 
membaca.

Prof Dr Fathur Rokhman MHum
Rektor Universitas Negeri Semarang
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PRAKATA

Rasa syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT 
karena atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-
Nya, kami mempunyai kemampuan dan kekuatan 

menyajikan buku ini ke hadapan para pembaca dan 
pemerhati pendidikan, khususnya pendidikan karakter. 
Buku ini merupakan hasil penelitian “Padepokan Karakter: 
Lokus Model Pembangunan Karakter dan Pembangunan 
Bangsa”. 

Berdasar penelitian itu, kami menghasilkan tiga 
perangkat produk. Pertama, Buku Panduan Pembangunan 
Karakter dan Pembangunan Bangsa. Kedua, Buku Ajar 
Pembangunan Karakter dan Pembangunan Bangsa. ketiga, 
Cakram Padat (Compact Disc) Pembangunan Karakter 
dan Pembangunan Bangsa. Buku ini merupakan gabungan 
ketiga perangkat tersebut. Karena itu, materi dalam buku 
ini kami sajikan secara kronologis sesuai dengan ketiga 
perangkat tersebut. 

Sepatutnya kami mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah secara langsung dan tidak langsung 
membantu penyelesaian buku ini. Terima kasih kepada 
Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof. Dr. 
Fathur Rokhman, M.Hum., Ketua Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat Unnes, Dekan 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Unnes, para dosen, para guru, 
para mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan 
FIS Unnes, dan para siswa tingkat satuan pendidikan Kota 
Semarang. 
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Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh 
pihak yang membantu proses penelitian dan penulisan buku 
ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhirnya, semoga buku ini bermanfaat, meski sebatas 
karya terbatas dari keluasan ilmu yang sangat luas.

    
Semarang, 2 Mei 2014

                 

Penulis
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BAGIAN I

PANDUAN 
PEMBANGUNAN 

KARAKTER

Pendahuluan
Buku Padepokan Karakter: Lokus Pembangunan Karakter ini 

disusun  mengacu kepada Undang-Undang No. 30 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 32/2013 
yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan-Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013. 

Buku ini dimaksudkan memberi arahan kepada para guru, instruktur 
dan pengguna, serta para siswa/mahasiswa dalam membangun 
karakter sebagai mana tertuang pada Panduan Pembangunan Karakter 
(Bab I). Pemahaman terhadap Panduan tersebut, diharapkan para 
pengguna memperoleh gambaran cara menggunakan Buku  ini. 
Harapan lebih lanjut adalah para pengguna dapat mengembangkan 
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kreasi inovatif dalam cara membangun karakter seperti yang tertuang 
pada Buku Ajar Pembangunan Karakter (Bab II). Selain itu, dalam 
Buku  ini  dijelaskan latar belakang pentingnya dan perlunya wadah 
pembangunanan pendidikan karakter  yang disebut Padepokan 
Karakter; Pengertian, Sifat, Fungsi, dan Ruang Lingkup Padepokan 
Karakter; Perangkat Pembangunan Karakter; Tahapan Pembangunan 
Karakter; serta Monitoring dan Evaluasi.

Disadari bahwa Buku Ajar yang menyertai Buku ini masih bersifat 
elementer yang masih perlu ditambah, dikembangkan, dan  dimodifi kasi 
sehingga sesuai dengan situasi dan kondisi para pengguna. 

Latar Belakang
Slogan awal dekade kemerdekaan negara kesatuan Republik 

Indonesia adalah nation and character building, pembangunan 
bangsa dan pembangunan karakter. Pancasila sebagai falsafah negara 
dan dasar negara merupakan acuan dasar. Jadi Pancasila diidealkan 
menjadi basis bagi pembangunan bangsa dan negara yang merdeka, 
berdaulat, adil, dan makmur. Pancasila mengandung makna ideologi 
yang memuat cita-cita dan tujuan negara kesatuan Republik Indonesia. 
Ideologi Pancasila merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, serta 
keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia secara normatif perlu 
diwujudkan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara untuk 
mewujudkan ketercapaian suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia.

Namun dalam perjalanan dekade berikutnya Pancasila sebagai 
ideologi nasional dan acuan nation and character building meredup. 
Karakter Pancasila kehilangan roh sejatinya, apalagi ditunjang oleh 
arus teknologi dan informasi terbuka yang vulger, tanpa batas, dan 
tak terkendali. Itu semua berpotensi mengganggu pencapaian tujuan 
negara kesatuan Repunblik Indonesia.

Di sisi lain, pertama, generasi muda perlu mewarisi nilai-nilai 
karakter luhur dari orang dewasa yang menaruh perhatian kepada 
mereka. Kedua, generasi muda juga memerlukan teladan dari 
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orang dewasa mengenai nilai-nilai karakter luhur untuk mencapai  
kepribadian agung dan kebahagiaan hidup. Karena itu, mereka perlu 
memperoleh kesempatan yang mendorong untuk memikirkan diri dan 
mempelajari keterampilan yang mengarahkan kehidupan mereka. 
Ketiga, dalam dunia pendidikan, pendidikan karakter hendaknya terjadi 
dalam keseluruhan proses pendidikan, seperti di kelas, dalam kegiatan 
ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan, dan dalam 
semua aspek kehidupan. Keempat, pendidikan karakter hendaknya 
terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat, keluarga, lembaga 
keagamaan, aparat penegak hukum, dan organisasi kemasyarakatan.

Upaya bangsa dan negara Indonesia mencapai tujuan nasional, 
khususnya dalam dunia pendidikan, telah banyak dilakukan. Upaya-
upaya yang dilakukan dalam pembentukan karakter antara lain dengan 
mengerubah dalam label mata kuliah atau mata pelajaran, mengubah 
kurikulum, pertemuan para tokoh pendidikan, dan pendekatan 
pendidikan karakter. Satu hal, boleh jadi yang perlu dilakukan, 
adalah pembentukan wadah oleh institusi atau lembaga pendidikan, 
khususnya yang dapat dijadikan ajang mendiskusikan, mengkaji, dan 
menerapkan model-model pembangunan bangsa dan pembangunan 
karakter. Dalam wadah tersebut, khalayak sasaran dapat secara 
mendalam dengan penuh kesadaran memahami, menginternalisasi 
nilai-nilai karakter ke dalam jiwa mereka secara utuh. Wadah itu 
dapat berupa sasana, laboratorium, galeri, dan sejenisnya. Dalam 
buku panduan ini, wadah itu adalah padepokan karakter sebagai lokus 
pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.

Pengertian, Sifat, Fungsi, dan Ruang Lingkup 
Padepokan Karakter

Padepokan adalah tempat para pemuda-pemuda ndepok (berguru) 
untuk menimba ilmu dan berlatih keterampilan pada guru yang 
dipercaya memiliki ilmu  dan keterampilan tinggi tentang sesuatu hal. 
Padepokan karakter berada di Jurusan Politik dan Kewarganegaraan 
Fakultas Ilmu Sosial Unnes. Di tempat itu para dosen atau guru, 
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mahasiswa, dan siswa melakukan proses belajar-mengajar atau interaksi 
secara komprehensif berkait dengan karakter yang dibangun.

Ada lima fungsi padepokan karakter. Pertama, sebagai pusat 
informasi, pendidikan, penyajian, dan promosi berbagai hal yang 
menyangkut tujuan padepokan karakter. Kedua, pusat berbagai 
kegiatan yang berhubungan dengan upaya pelestarian, pengembangan, 
penyebaran, dan peningkatan tindakan karakter dan nilai-nilai Unnes 
sebagai Universitas Konservasi. Ketiga, sarana memperkukuh 
persatuan dan kesatuan sivitas akademika Unnes dan masyarakat 
sesuai dengan tujuan padepokan. Keempat, sarana mempererat 
persahabatan antareksponen masyarakat padepokan sesuai dengan 
visi dam misi padepokan. Kelima, sarana memasyarakatkan nilai-
nilai karakter sesuai dengan etika padepokan karakter.

Ruang lingkup pembangunan bangsa dan karakter yang  
dikembangkan atau dibangun mencakup karakter religius, kejujuran, 
bertanggung jawab, disiplin, demokratis, berpikir logis-kritis-kreatif 
dan inovatif, kepedulian, suka menolong, nasionalisme, kepatuhan 
terhadap aturan sosial, dan percaya diri.

Perangkat Pembangunan Karakter
Beberapa perangkat yang tersedia pada padepokan karater untuk 

mewujudkan tujuan padepokan. Perangkat-perangkat itu meliputi tiga 
hal. Pertama, Buku Panduan Pembangunan Bangsa dan Pembangunan 
Karakter. Buku ini memberikan petunjuk bagi para pengembang 
(dosen/guru, orang tua) dalam membangun bangsa dan membangun 
karakter. Kedua, Buku Ajar Pembangunan Bangsa dan Pembangunan 
Karakter. Buku ini berisi keseluruhan bahan yang dapat membangun 
bangsa dan karakter dari berbagai karakter yang akan dibangun. 
Dengan harapan, karakter tersebut dapat memenuhi harapan baik bagi 
anak-anak usia taman kanak-kanak, usia anak SMP/SMA, maupun 
untuk usia pendidikan tinggi. Ketiga, cakram padat (compact disc) 
yang merupakan perangkat gabungan dari buku panduan dan buku ajar 
yang berisi menu permainan, menu fi lm/video, dan menu referensi. 
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Perangkat cakram padat terpisah dari buku ini.

Tahapan Pembangunan Karakter
Tahapan pembangunan karakter setara atau mengacu kepada 

petunjuk pelaksanaan standar kompetensi lulusan yang dikembangkan 
Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan (petunjuk pelaksanaan 
Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 54 Tahun 
2013) sebagai berikut.

SD/MI/SDLB*/PAKET A1. 

      Dimensi Kemampuan

Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 
orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, 
percaya diri, dan bertanggung jawab 
dalam berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam di lingkungan 
rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual dan 
konseptual berdasar rasa ingin tahu 
tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, seni, 
dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
berkait dengan fenomena dan kejadian di 
lingkungan rumah, sekolah, dan tempat 
bermain.



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

6

Keterampilan

Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang 
produktif  dan kreatif dalam ranah konkret 
dan abstrak sesuai dengan tugas yang 
dibebankan kepadanya.

SMP/MTs/SMPLB*/Paket B2. 

         Dimensi Kemampuan

         Sikap 

Memiliki perilaku yang 
mencerminkan sikap orang 
beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, percaya diri, dan 
bertanggung jawab dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam di 
lingkungan rumah, sekolah, dan 
tempat bermain.

        Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual dan 
konseptual berdasar rasa ingin 
tahu tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan budaya 
dalam wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan dan 
peradaban berkait dengan 
fenomena, dan kejadian di 
lingkungan rumah, sekolah, dan 
tempat bermain.
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         Keterampilan

Memiliki kemampuan pikir dan 
tindak yang produktif  dan kreatif 
dalam ranah konkret dan abstrak 
sesuai dengan tugas yang 
dibebankan kepadanya.

SMA/MA/SMK/MAK/SMALB*/Paket C3. 

      Dimensi Kemampuan

      Sikap 

Memiliki perilaku yang mencerminkan 
sikap orang beriman, berakhlak mulia, 
berilmu, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam di 
lingkungan rumah, sekolah, dan tempat 
bermain.

     Pengetahuan

Memiliki pengetahuan faktual dan 
konseptual berdasar rasa ingin tahu 
tentang ilmu pengetahuan,  teknologi, 
seni, dan budaya dalam wawasan 
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban berkait dengan fenomena 
dan kejadian di lingkungan rumah, 
sekolah, dan tempat bermain.

  Keterampilan

Memiliki kemampuan pikir dan tindak 
yang produktif  dan kreatif dalam ranah 
konkret dan abstrak sesuai dengan tugas 
yang dibebankan kepadanya.
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Dimensi Sikap
Dimensi sikap (character feeling) adalah tahap yang dimaksudkan 

agar pengguna, dalam hal ini mahasiswa atau siswa, memiliki 
kecakapan emosional yang dapat berupa pencerminan sikap dalam 
berinteraksi berkait dengan karakter yang akan dibangun.  Tahap 
kegiatan dapat bermacam-macam. Pertama, permintaan kepada 
mahasiswa atau siswa untuk menyimak bacaan atau  video yang 
disajikan berkait dengan karakter yang hendak dibangun. Kedua, 
permintaan kepada mahasiswa atau siswa untuk melakukan, 
memainkan atau memerankan kegiatan yang diminta berkait dengan 
karakter yang hendak dibangun. Ketiga, mengerjakan evaluasi sikap 
sebagai wujud dari pencerminan sikap.

Kajian dilakukan dengan memperhatikan tingkat usia, 
perkembangan anak, atau jenjang pendidikan. Berdasar variasi cara 
kajian atau kupasan seperti itu, diharapkan mahasiswa atau siswa 
dapat memahami dan memiliki kesadaran diri berkait dengan karakter 
yang hendak dibangun.

Dimensi Pengetahuan
Dimensi pengetahuan (character knowing) adalah tahap yang  

dimaksudkan agar pengguna, dalam hal ini mahasiswa atau siswa, 
memiliki kecakapan intelektual atau akademik berkait dengan karakter 
yang hendak dibangun. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh. 
Pertama, penyampaian defi nisi atau batasan tentang karakter yang 
hendak dibangun. Kedua, permintaan kepada mahasiswa atau 
siswa untuk menjelaskan maksud atau makna karakter yang hendak 
dibangun. Ketiga, permintaan kepada mahasiswa atau siswa untuk 
mengemukakan persamaam atau perbedaan karakter yang hendak 
dibangun, dan sebagainya.

Kajian dilakukan seyogianya dengan memperhatikan tingkat usia, 
perkembangan anak, atau jenjang pendidikan. Berdasar variasi cara 
kajian atau kupasan seperti itu, mahasiswa atau siswa dapat memahami 
sejak awal karakter yang hendak dibangun.



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

9

Dimensi Keterampilan
Dimensi keterampilan (character action) adalah tahap yang 

dimaksudkan agar pengguna memiliki kecakapan perilaku pikir dan 
tindakan produktif berkait dengan karakter yang hendak dibangun. 
Tahap pertama, permintaan kepada mahasiswa atau siswa untuk 
menyimak bacaan yang disajikan berkait karakter yang hendak 
dibangun. Kedua, permintaan kepada mahasiswa atau siswa untuk 
melakukan, memainkan, atau memerankan kegiatan yang diminta 
berkait dengan karakter yang hendak dibangun. 

Kajian yang dilakukan seyogianya memperhatikan tingkat usia, 
perkembangan anak, atau jenjang pendidikan. Berdasar variasi cara 
kajian atau kupasan seperti itu, diharapkan mahasiswa atau siswa 
dapat memahami dan memiliki kesadaran diri berkait dengan karakter 
yang hendak dibangun.

Pada setiap akhir penyampaian dilakukan evaluasi atau pengamatan 
sesuai dengan dimensi atau domain yang dibangun. Kulminasi dari 
pemilikan ketiga domain tersebut, diharapkan karakter mahasiwa/
siswa secara utuh terbangun sesuai dengan karakter yang diiinginkan.

Metode Pembangunan Karakter
Metode atau pendekatan pembangunan karakter yang dimaksudkan 

merupakan cara yang dilakukan instruktur atau guru dalam membangun 
karakter. Pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan karakter 
yang hendak dibangun. Instruktur atau guru dapat menggunakan 
metode atau pendekatan secara variatif antara satu model atau 
pendekatan dimaksud. Tak tertutup kemungkinan, para instruktur atau 
guru menggunakan metode selain yang dikemukakan dalam panduan 
ini. Namun kami menganjurkan beberapa metode atau pendekatan 
sebagai berikut.

Pertama, pembelajaran berbasis masalah (problem based learning), 
yaitu pendekatan pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual 
sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Dalam kelas yang 
menerapkan pembelajaran berbasis masalah, peserta didik bekerja 
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dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata (real world). 
Mereka seyogianya memperhatikan konsep dasar (basic concept). 
Dalam hal ini, fasilitator memberikan konsep dasar, petunjuk, 
referensi, atau link dan skill yang diperlukan dalam pembelajaran. 
Jadi peserta didik lebih cepat masuk dalam atmosfer pembelajaran dan 
mendapatkan “peta” yang akurat tentang arah dan tujuan pembelajaran. 
Selanjutnya mendefi nisikan masalah (defi ning the problem). Dalam 
langkah ini, fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan 
dan peserta didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming 
dan semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan 
tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga memungkinkan 
muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kemudian, melakukan 
pembelajaran mandiri (self learning). Peserta didik mencari berbagai 
sumber yang dapat memperjelas isu yang diinvestigasi. Sumber 
tersebut dapat berupa artikel tertulis yang tersimpan di perpustakaan, 
halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang relevan. Tahap 
investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu agar peserta didik 
mencari informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan 
dengan permasalahan yang telah didiskusikan di kelas, dan informasi 
dikumpulkan untuk dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut 
harus relevan dan dapat dipahami. Selanjutnya, mereka bertukar 
pengetahuan (exchange knowledge). Setelah mendapat sumber 
untuk pendalaman materi dalam langkah pembelajaran mandiri, 
selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik berdiskusi dalam 
kelompok untuk mengklarifi kasi capaian dan merumuskan solusi dari 
permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan dapat dilakukan 
dengan cara peserta didik berkumpul sesuai dengan kelompok dan 
fasilitator masing-masing. Terakhir penilaian (assessment). Penilaian 
dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), 
kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan 
pengetahuan mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan 
dengan ujian akhir semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, 
pekerjaan rumah, dokumen, dan laporan. Penilaian terhadap kecakapan 
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dapat diukur dari penguasaan alat bantu pembelajaran, baik software, 
hardware, maupun kemampuan perancangan dan pengujian.

Kedua, pembelajaran berbasis proyek (project based learning) 
adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan 
sebagai media. Peserta didik mengeksplorasi, menilai, menginterpretasi, 
menyintesiskan, dan menginformasikan untuk menghasilkan berbagai 
bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode 
belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam 
mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan 
pengalaman dalam beraktivitas secara nyata.

Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan 
pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam 
melakukan insvestigasi dan memahaminya. Melalui pembelajaran 
berbasis proyek ini, proses inquiry dimulai dengan memunculkan 
pertanyaan penuntun (a guiding question) dan membimbing peserta 
didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan 
berbagai subjek (materi) dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan 
terjawab, secara langsung peserta didik dapat melihat berbagai 
elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang 
sedang dikaji. Pembelajaran berbasis proyek merupakan investigasi 
mendalam tentang sebuah topik dunia nyata, yang akan berharga bagi 
atensi dan usaha peserta didik.

Ketiga, discovery learning, yakni teori belajar yang didefi nisikan 
sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajaran tidak disajikan 
dengan pelajaran dalam bentuk fi nal, tetapi diharapkan siswa 
mengorganisasi sendiri. Sebagai strategi belajar, discovery learning 
mempunyai prinsip yang sama dengan inkuiri (inquiry) dan problem 
solving. Tidak ada perbedaan yang prinsip pada ketiga istilah itu. 
Pada discovery learning lebih menekankan pada penemuan konsep 
atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaannya, dalam 
discovery masalah yang dihadapkan pada siswa semacam masalah 
yang direkayasa oleh guru.

Dalam mengaplikasikan metode ini, guru berperan sebagai 
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pembimbing dengan memberikan kesempatan kepada siswa belajar 
secara aktif, sebagaimana pendapat guru harus dapat membimbing 
dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan.  
Kondisi seperti itu ingin mengubah kegiatan belajar-mengajar yang 
teacher oriented menjadi student oriented. Selanjutnya, hendaknya 
guru memberikan kesempatan pada murid untuk menjadi problem 
solver, saintis, sejawran, atau ahli matematika. Bahan ajar tidak 
disajikan dalam bentuk akhir, tetapi siswa dituntut melakukan 
berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkan, 
mengategorikan, menganalisis, mengintegrasikan, mereorganisasikan 
bahan, serta membuat kesimpulan. Langkah dalam melaksanakan 
pendekatan meliputi penentuan tujuan pembelajaran, mengidentifi kasi 
karakteristik siswa (kemampuan awal, minat, gaya  belajar, dan 
sebagainya), memilih materi pelajaran, menentukan topik yang harus 
dipelajari siswa secara  induktif (dari contoh-contoh generalisasi), 
mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa  contoh, ilustrasi, 
tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa, mengatur topik pelajaran 
dari yang sederhana ke kompleks, dari yang    konkret ke abstrak, atau 
dari tahap enaktif, ikonik, sampai ke simbolik, dan menilai proses dan 
hasil belajar siswa.

Pelaksanaan meliputi beberapa langkah. Stimulation (stimulasi/
pemberian rangsangan). Pertama-tama, pada tahap ini pelajar 
dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungan, kemudian 
dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan 
menyelidiki. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan belajar-
mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan 
aktivitas belajar lain yang mengarah ke persiapan pemecahan masalah. 
Stimulasi pada tahap ini berfungsi menyediakan kondisi interaksi 
belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam 
mengeksplorasi bahan. Problem statement (pernyataan/identifi kasi 
masalah). Setelah stimulasi langkah selanjutya adalah guru memberi 
kesempatan kepada siswa untuk mengidentifi kasi sebanyak mungkin 
agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian 
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salah satu ya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis (jawaban 
sementara atas pertanyaan masalah). Data collection (pengumpulan 
data). Ketika eksplorasi berlangsung guru juga memberikan kesempatan 
pada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 
yang relevan untuk membuktikan benar atau tidak hipotesis (Syah, 
2004:244). Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau 
membuktikan benar atau tidak hipotesis. Jadi anak didik diberi 
kesempatan mengumpulkan (collection) berbagai informasi yang 
relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan 
narasumber, melakukan uji coba, dan sebagainya. Selanjutnya data 
processing (pengolahan data). Pengolahan data merupakan kegiatan 
mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa baik 
melalui wawancara maupun observasi, lalu ditafsirkan. Semua informai 
hasil bacaan, wawancara, observasi, dan sebagainya diolah, diacak, 
diklasifi kasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara 
tertentu serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Berikutnya 
verifi cation (pembuktian). Pada tahap ini siswa memeriksa secara 
cermat untuk membuktikan benar atau tidak hipotesis yang ditetapkan 
dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing 
(Syah, 2004:244). Verifi kasi, menurut pendapat Bruner, bertujuan agar 
proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan 
kesempatan kepada siswa menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau 
pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupan. 
Terakhir generalization (menarik kesimpulan/generalisasi). Tahap 
generalisasi atau menarik kesimpulan dapat dijadikan prinsip umum 
dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama, dengan 
memperhatikan hasil verifi kasi (Syah, 2004:244). Berdasar hasil 
verifi kasi  dirumuskan prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi.

Keempat, pendekatan ilmiah (scientifi c appoach). Dalam 
pendekatan ini, pembelajaran meliputi mengamati, menanya, menalar, 
mencoba, membentuk jejaring untuk semua karakter. Ada beberapa 
hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan ilmiah. Pertama-
tama materi pembelajaran berbasis fakta atau fenomena yang dapat 
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dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-
kira, khayalan, legenda, atau dongeng. Lalu penjelasan guru, respons 
siswa, dan interaksi edukatif guru-siswa terbebas dari prasangka yang 
serta-merta, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang 
dari alur berpikir logis. Selanjutnya mendorong dan menginspirasi 
siswa berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifi kasi, 
memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi 
pembelajaran. Kemudian mendorong dan menginspirasi siswa mampu 
berpikir hipotetis dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu 
sama lain dari materi pembelajaran. Mendorong dan menginspirasi 
siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan 
pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespons materi 
pembelajaran. Pendekatan itu berbasis konsep, teori, dan fakta empiris 
yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pembelajaran dirumuskan 
secara sederhana dan jelas, tetapi sistem penyajiannya menarik. Ranah 
sikap menggamit transformasi substansi atau materi ajar agar peserta 
didik “tahu mengapa”. Ranah keterampilan menggamit transformasi 
substansi atau materi ajar agar peserta didik “tahu bagaimana”. Ranah 
pengetahuan menggamit transformasi substansi atau materi ajar 
agar peserta didik “tahu apa”. Hasil akhir adalah peningkatan dan 
keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik  
(soft skills) dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan 
untuk hidup secara layak (hard skills) dari peserta didik yang meliputi 
aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk melihat 

atau mengukur seberapa jauh perkembangan karakter yang dimiliki 
para peserta didik. Berdasar kegiatan monitoring dan evaluasi itu kita 
dapat mengukur apakah kegiatan pembangunan bangsa dan karakter 
berhasil mencapai sasaran, manfaat, dan tujuan. Juga apakah kegiatan 
pembangunan karakter bermanfaat bagi peserta didik dan apakah 
kegiatan pembanguan karakter dapat meningkatkan kualitas bangsa 



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

15

secara umum.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat 

perubahan variabel administratif, perubahan personal, dan perubahan 
kondisi lingkungan, serta perubahan budaya masyarakat. Variabel 
administratif meliputi kesesuaian kegiatan pelaksanaan dengan 
perencanaan; kesesuaian pelaksanaan dengan pola interaksi antara 
pendidik dan peserta didik dan hasil yang dicapai. Variabel personal 
meliputi perubahan pemahaman, sikap, dan perilaku peserta 
didik. Perubahan kondisi lingkungan meliputi suasana akademik 
di lingkungan sekolah atau kampus. Adapun perubahan budaya 
masyarakat meliputi perilaku yang mendukung pelaksanaan karakter 
pada interaksi masyarakat secara umum.

Bentuk monitoring dan evaluasi dapat berupa tes pengetahuan 
untuk mengukur pengetahuan karakter (character knowing), tes 
skala sikap untuk mengukur sikap karakter (character feeling), dan 
tes perilaku untuk mengukur tindakan karakter (character action). 
Selanjutnya, monitoring dan evaluasi dapat juga dilakukan dengan 
penilaian autentik. Penilaian autentik (authentic assessment) adalah 
pengukuran yang bermakna secara signifi kan terhadap hasil belajar 
peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 
Istilah assessment merupakan sinonim dari penilaian, pengukuran, 
pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim dari  asli, 
nyata, valid, atau reliabel. Secara konseptual penilaian autentik lebih 
bermakna secara signifi kan dibandingkan dengan  tes pilihan ganda 
terstandar sekalipun. Ketika menerapkan penilaian autentik untuk 
mengetahui hasil dan prestasi belajar peserta didik, guru menerapkan 
kriteria yang berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, aktivitas 
mengamati dan mencoba, dan nilai prestasi luar sekolah. Penilaian 
autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam 
pembelajaran sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013. Penilaian 
tersebut mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta 
didik, baik dalam rangka mengamati, menalar, mencoba, membangun 
jejaring, dan lain-lain. Penilaian autentik cenderung fokus pada 
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tugas-tugas kompleks atau kontekstual, sehingga memungkinkan 
peserta didik menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan 
lebih autentik. Penilaian autentik sangat relevan dengan pendekatan 
tematik terpadu dalam pembejajaran, khususnya jenjang sekolah 
dasar atau untuk mata pelajaran yang sesuai. Penilaian autentik 
sering dikontradiksikan dengan penilaian yang menggunakan standar 
tes berbasis norma, pilihan ganda,  benar-salah, menjodohkan, atau 
membuat jawaban singkat. Tentu saja pola penilaian seperti itu 
tidak diantikan dalam proses pembelajaran, karena memang lazim 
digunakan dan memperoleh legitimasi secara akademik. Penilaian 
autentik dapat dibuat oleh guru sendirian, guru secara tim, atau guru 
bekerja sama dengan  peserta didik. Dalam penilaian autentik, sering 
kali pelibatan siswa sangat penting. Dengan asumsi, peserta didik 
dapat melakukan aktivitas belajar lebih baik ketika tahu bagaimana 
akan dinilai. Peserta didik diminta merefl eksikan dan mengevaluasi 
kinerja mereka untuk meningkatkan pemahaman yang lebih dalam 
tentang tujuan pembelajaran serta mendorong kemampuan belajar 
lebih tinggi. Pada penilaian autentik guru menerapkan kriteria yang 
berkaitan dengan konstruksi pengetahuan, kajian keilmuan, dan 
pengalaman yang diperoleh dari luar sekolah. Penilaian autentik 
menggabungkan kegiatan guru mengajar, kegiatan siswa belajar, 
motivasi dan keterlibatan peserta didik, serta keterampilan belajar.

Karena penilaian itu merupakan bagian dari proses pembelajaran, 
guru dan peserta didik berbagi pemahaman tentang kriteria kinerja. 
Dalam beberapa kasus, peserta didik bahkan berkontribusi untuk 
mendefi nisikan harapan atas tugas-tugas yang harus mereka lakukan. 
Penilaian  autentik sering digambarkan sebagai penilaian atas 
perkembangan peserta didik, karena berfokus pada kemampuan 
mereka berkembang untuk belajar bagaimana belajar tentang subjek. 
Penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, 
dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki oleh peserta 
didik, bagaimana mereka menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa 
mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan 
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sebagainya. Atas dasar itu, guru atau instruktur dapat mengidentifi kasi 
materi apa yang layak dilanjutkan dan materi apa pula yang memerlukan 
kegiatan remedial. Penilaian autentik mengharuskan pembelajaran 
yang autentik pula.

Penilaian autentik terdiri atas berbagai teknik penilaian. Pertama, 
pengukuran langsung keterampilan peserta didik yang berhubungan 
dengan hasil jangka panjang pendidikan seperti kesuksesan di tempat 
kerja. Kedua, penilaian terhadap tugas-tugas yang memerlukan 
keterlibatan yang luas dan kinerja yang kompleks. Ketiga, analisis 
proses yang digunakan untuk menghasilkan respons peserta didik 
atas perolehan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada. 
Penilaian  autentik akan bermakna bagi guru untuk menentukan cara-
cara terbaik agar semua siswa dapat mencapai hasil akhir, meski 
dengan satuan waktu berbeda. Konstruksi sikap, keterampilan, dan 
pengetahuan dicapai melalui penyelesaian tugas ketika peserta didik 
telah memainkan peran aktif dan kreatif. Keterlibatan peserta didik 
dalam melaksanakan tugas sangat bermakna bagi perkembangan 
pribadi mereka. Dalam pembelajaran autentik, peserta didik diminta 
mengumpulkan informasi dengan pendekatan keilmua, memahami 
aneka fenomena atau gejala dan hubungan satu dan yang lain secara 
mendalam, serta mengaitkan apa yang dipelajari dengan dunia nyata 
di luar sekolah. Guru dan peserta didik memiliki tanggung jawab 
atas hal yang terjadi. Peserta didik pun tahu apa yang mereka ingin 
pelajari, memiliki parameter waktu yang fl eksibel, dan bertanggung 
jawab untuk tetap pada tugas.  Penilaian autentik pun mendorong 
peserta didik mengonstruksi, mengorganisasikan, menganalisis, 
menyintesis, menafsirkan, menjelaskan, dan mengevaluasi informasi 
untuk mengubahnya menjadi pengetahuan baru.

Pada pembelajaran autentik, guru harus menjadi “guru autentik”. 
Peran guru bukan hanya pada proses pembelajaran, melainkan juga 
pada penilaian. Untuk bisa melaksanakan pembelajaran autentik, 
guru harus memenuhi kriteria tertentu. Guru harus mengetahui 
bagaimana menilai kekuatan dan kelemahan peserta didik serta desain 
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pembelajaran. Mengetahui bagaimana cara membimbing peserta didik 
untuk mengembangkan pengetahuan mereka sebelumnya dengan cara 
mengajukan pertanyaan dan menyediakan sumber daya memadai bagi 
peserta didik untuk melakukan akuisisi pengetahuan. Menjadi pengasuh 
proses pembelajaran, melihat informasi baru, dan mengasimilasikan 
pemahaman peserta didik. Menjadi kreatif tentang bagaimana proses 
belajar peserta didik dapat diperluas dengan menimba pengalaman 
dari dunia di luar tembok sekolah.

Jenis-jenis penilaian autentik meliputi penilaian kinerja, penilaian 
proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Penilaian autentik 
sebisa mungkin melibatkan partisipasi peserta didik, khususnya dalam 
proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Guru dapat melakukan 
dengan meminta para peserta didik menyebutkan unsur-unsur 
proyek atau tugas yang hendak mereka gunakan menentukan kriteria 
penyelesaian. Berikut cara merekam hasil penilaian berbasis kinerja: 
daftar cek (checklist), catatan anekdot ataua narasi (anecdotal/narative 
records), skala penilaian (rating scale), dan memori atau ingatan 
(memory approach).

Penilaian proyek (project assessment) merupakan penilaian terhadap 
tugas yang harus diselesaikan peserta didik menurut periode atau 
waktu tertentu. Penyelesaian tugas berupa investigasi yang dilakukan 
peserta didik, dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, 
pengolahan, analisis, sampai penyajian data. Dalam penilaian proyek, 
guru perlu memperhatikan keterampilan peserta didik memilih topik, 
mencari dan mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis, 
memberi makna atas informasi yang diperoleh, dan menulis laporan, 
kesesuaian atau relevansi materi pembelajaran dengan pengembangan 
sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta 
didik, dan keaslian sebuah proyek pembelajaran yang dikerjakan atau 
dihasilkan oleh peserta didik.

Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan 
artefak yang menunjukkan kemajuan dan dihargai sebagai hasil kerja 
dari dunia nyata. Penilaian portofolio bisa berangkat dari hasil kerja 
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peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, 
memerlukan refl eksi peserta didik, dan dievaluasi berdasar beberapa 
dimensi. Penilaian portofolio menggunakan beberapa langkah. 
Misalnya, guru menjelaskan secara ringkas esensi penilaian portofolio. 
Guru atau guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang 
hendak dibuat. Peserta didik, baik sendiri maupun kelompok, mandiri 
atau di bawah bimbingan guru, menyusun portofolio pembelajaran. 
Guru menghimpun dan menyimpan portofolio peserta didik di tempat 
yang sesuai, disertai catatan tanggal pengumpulan. Guru menilai 
portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Jika memungkinkan, 
guru bersama peserta didik membahas bersama dokumen portofolio 
yang dihasilkan. Guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas 
hasil penilaian portofolio.

Tes tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik 
mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, 
menganalisis, menyintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi 
yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin 
bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan peserta didik.
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Pendahuluan
Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (virtues), 
yang diyakini dan digunakan sebagai landasan atau cara pandang 
berpikir, bersikap, dan bertindak. Karakter berarti to engrave atau 
mengukir di atas batu permata atau permukaan besi keras. Karakter 
kemudian diartikan “... an individuals pattern of behavior... his moral 
constitution”. Dalam Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa 2010-
2025 dinyatakan, karakter bangsa adalah kualitas perilaku kebangsaan 
yang khas yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, 
dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah 
hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok 
orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif 

BAGIAN II

BUKU AJAR 
PENDIDIKAN 

KARAKTER
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kebangsaan Indonesia yang khas, baik yang tercermin dalam 
kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, maupu perilaku berbangsa dan 
bernegara Indonesia yang berdasar nilai-nilai Pancasila, norma UUD 
1945, keberagaman dengan prinsip-prinsip Bhineka Tunggal Ika dan 
komitmen negara kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk 
mengembangkan karakter yang baik berdasar nilai-nilai inti yang baik 
untuk individu dan baik untuk masyarakat. Pendidikan karakter adalah 
sebuah sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 
yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 
tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter yang baik. Adapun 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan, pendidikan 
karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter 
bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan 
karakter sebagai karakter diri, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 
kehidupan sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang 
religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Salah satu lembaga yang dapat berperan dalam membangun karakter 
adalah lingkungan pendidikan. Karena itu, lingkungan pendidikan 
harus dikondisikan menjadi sebuah lingkungan moral (moral 
environment) yang menekankan nilai-nilai yang baik dan menjaganya 
dalam kesadaran setiap orang warga lingkungan pendidikan. Itulah 
sebuah lingkungan yang dapat mengubah nilai menjadi kebaikan dan 
mengembangkan kesadaran intelektual menjadi kebiasaan personal 
dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Tentu pendidikan karakter 
dalam bidang pendidikan harus dikembangkan dalam bingkai utuh 
sistem pendidikan nasional.

Penelitian dan telaah dampak pendidikan karakter terhadap prestasi 
akademik telah banyak dilakukan. Salah satu di antaranya dilakukan 
Berkowitz, yang menunjukkan ada peningkatan motivasi untuk meraih 
prestasi akademik di sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan 
karakter. Kelas-kelas yang menerapkan pendidikan karakter secara 
komprehensif menunjukkan penurunan secara drastis perilaku negatif 
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yang dapat menghambat keberhasilan akademik.
Melalui pendidikan karakter, emosi seorang anak akan menjadi 

cerdas. Kecerdasan emosi merupakan bekal penting dalam 
mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Dengan emosi yang 
cerdas, seseorang berpeluang besar berhasil menghadapi segala macam 
tantangan, termasuk tantangan secara akademis. Hasil penelitian 
Zins juga menunjukkan ada pengaruh positif kecerdasan emosi 
anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dari sederetan faktor risiko 
penyebab kegagalan anak di sekolah ternyata bukan terletak pada 
kecerdasan otak, melainkan pada faktor karakter, seperti rasa percaya 
diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan 
berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi yang 
bermasalah.

Hasil itu juga sejalan dengan telaah Goleman (1999), yakni 
keberhasilan hidup seseorang 80% dipengaruhi oleh kecerdasan 
emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ). Anak-
anak atau remaja yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosi 
akan kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosi. 
Sebaliknya, anak-anak atau remaja yang berkarakter atau mempunyai 
kecerdasan emosi akan terhindar dari masalah umum yang dihadapi 
remaja, seperti kenakalan, tawuran, pemakaian narkoba, minuman 
keras, dan perilaku seks bebas.

Seri buku ajar Padepokan Karakter: Lokus Pembangun 
Karakter  adalah hasil penelitian Padepokan Karakter: Lokus Model 
Pembangunan Bangsa dan Pembangunan Karakter. Penyusunan buku 
ini dimaksudkan agar para siswa atau mahasiswa, masyarakat, dan 
pemangku kepentingan memiliki sikap, pengetahuan, dan perilaku 
sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, sehingga komitmen 
bangsa Indonesia memiliki karakter bangsa yang luhur dapat 
diimplementasikan dalam pergaulan hidup baik secara lokal, nasional, 
maupun internasional.

Selanjutnya, kulminasi dari itu semua adalah pencapaian maksud 
penyusunan buku ajar ini, yakni kepedulian semua para pihak terhadap 
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betapa penting bersikap, berpengetahuan, dan berperilaku sesuai 
dengan pandangan hidup dan dasar negara dan bangsa Indonesia: 
Pancasila. Penuangan buku ajar dalam bentuk sajian diskusi, cerita 
atau dongeng, video dan fi lm, dan sejenisnya dimaksudkan agar 
maksuda dan isi pesan dengan mudah dihayati dan dipahami.

Penyajian dongeng, hikayat, atau kisah dalam pendidikan karakter 
sesuai dengan pernyataan para ahli yang menyatakan dongeng adalah 
tradisi dan warisan umat manusia sepanjang zaman, berperan secara 
efektif membentuk karakter bangsa sejak mereka masih dalam buaian 
(Muhammad dalam Hendri, 2013). Pendidikan karakter berbasis 
dongeng tidak akan terlepas dari tujuan desain utama (grand design) 
pendidikan karakter dengan kemasan khas, yakni memanfaatkan tradisi 
tutur. Pendidikan karakter memiliki tujuan yang tercakup dalam empat 
poin utama, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga dan kinestetik, serta 
olah rasa dan karsa (Samani dan Hariyanto, 2012). Penyajian dongeng 
juga sesuai dengan pendapat McClelland (1978), penemu teori need 
for achievement (N-Ach), yang menyatakan dongeng berperan penting 
untuk kemajuan bangsa 25 tahun ke depan. Pertumbuhan dalam 
sebuah negara akibat pengaruh dongeng sebenarnya dapat bersifat 
menyeluruh, baik dalam pertumbuhan ekonomi, budaya, politik, 
maupun sosial. Dongeng pun dapat memberikan efek positif terhadap 
pertumbuhan mental anak. Ketika mental tumbuh secara baik, sikap 
kemandirian untuk terus berusaha meraih sukses pun menguat pula.

Selanjutnya, menyajikan story telling melalui multimedia dengan 
melibatkan peran sebagai role model karakter moral, sesuai dengan 
pendapat Sheldon (2004) bahwa story telling adalah salah satu metode 
yang tepat untuk menyampaikan pesan moral melalui peran tokoh-
tokoh dalam suatu cerita sebagai role model. Jadi story telling memiliki 
kemampuan menyampaikan nilai-nilai moral karena anak dan remaja 
lebih mudah menerima informasi melalui audiovisual. Karena itu, 
disarankan story telling disajikan dalam multimedia sehingga menarik 
keterlibatan afeksi dan kognisi peserta didik dalam menginternalisasi 
nilai moral yang disampaikan.
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PENDIDIKAN KARAKTER 

KARAKTER RELIGIUS

Dimensi Sikap: 
Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah
 (1)

Konon, suatu hari seorang guru menugasi murid-murid. Setiap 
murid harus membawa seekor ayam dan pisau. Ayam itu disembelih di 
tempat yang tak diketahui seorang pun. Murid-murid pun berpencar, 
mencari tempat tersembunyi. Tidak lama kemudian, mereka datang 
membawa ayam sembelihan masing-masing. Hampir semua murid 
berhasil menyembelih ayam yang dibawa, kecuali seorang. Murid 
yang seorang itu pun kemudian ditanya, “Kenapa engkau tidak 
menyembelih ayammu?”

Sang murid menjawab, “Saya selalu merasa tidak ada tempat yang 
tidak ada seorang pun tidak bisa melihat. Saya merasa selalu ada yang 
melihat, yaitu Tuhan. Karena itulah, saya tidak menyembelih ayam 
yang saya bawa” (Mustari, 2011).

(2)
Thawus adalah seorang tabi’in yang rendah diri dan saleh. 

Kesalehannya sangat dikenal masyarakat. Kabar kesalehan Thawus 
didengar seorang wanita penggoda. Tentu saja wanita itu cantik dan 
memesona. Seorang laki-laki yang dia goda pasti takluk dan bertekuk 
lutut.

1
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Didorong rasa penasaran, wanita itu menguji keimanan Thawus. 
Pada suatu hari yang sudah ditentukan, wanita yang sudah bersolek 
sangat cantik dan menarik itu mendatangi rumah Thawus. Tanpa rasa 
curiga Thawus mempersilakan wanita itu masuk dan menanyakan 
maksud kedatangannya. Di luar dugaan, wanita itu menggoda dan 
mengajak berzina. Dengan tenang, Thawus menjawab, “Hari ini aku 
sedang sibuk, kembalilah besok hari. Aku akan menyambutmu.”

Wanita penggoda itu pulang ke rumah dengan perasaan sangat 
gembira. Keesokan hari, wanita penggoda itu berdandan lebih cantik 
dan menarik daripada kemarin. Dia mendatangi rumah Thawus dengan 
hati berbunga-bunga. Ia yakin, Thawus telah terpikat kecantikannya. 
Tiba di rumah Thawus, Thawus sudah bersiap menyambut wanita 
penggoda itu.

“Ayo kita pergi ke suatu tempat,” ajak Thawus.
“Lo, kita hendak pergi ke mana? Kita bisa bermesum di sini saja,” 

ujar wanita itu.
“Tenang saja. Aku akan memenuhi keinginanmu, tetapi tidak di 

rumahku. Ayo ikut aku!”
Wanita penggoda itu bersemangat mengikuti langkah Thawus. 

Namun pikirannya bertanya-tanya ke mana Thawus hendak mengajak. 
“Ah, mungkin dia akan menyewa kamar hotel yang bagus. Rumahnya 
kan jelek, kurang nyaman berbuat mesum di rumah jelek itu,” guman 
wanita itu.

Ternyata Thawus mengajak wanita itu ke Masjidil Haram. Tidak 
hanya di luar, dia bahkan mengajak wanita itu masuk ke Masjidil 
Haram hingga di depan Kakbah. Saat itu, orang-orang ramai beribadah 
kepada Allah.

“Kita sudah sampai di tempat tujuan. Baiklah, sekarang tanggalkan 
pakaianmu. Kita bermesum di sini,” ujar Thawus.

“Apa? Bermesum di sini? Kau gila ya?” kata wanita penggoda 
itu.

“Lo, bukankah di rumahku atau di tempat ini, Allah sama-sama 
melihat perbuatan kita?” ujar Thawus.
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Wanita penggoda itu terenyak. Seketika itu hati nuraninya berontak. 
“Kata-kata Thawus benar. Bukankah di mana saja aku berbuat maksiat, 
Allah Mahamelihat dan Mahamengetahui?” guman wanita itu. 

“Sekarang, apa kamu berani bermaksiat di rumah Allah?” hardik 
Thawus.

Wanita itu tersadar. Seketika itu ia menangis. Terbayang dalam 
pikirannya, betapa banyak maksiat yang telah dia lakukan. Ia meyakini 
tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi ia tidak merasa diawasi dan dilihat 
Allah. Kini, ia menemukan momentum perubahan dan perbaikan diri. 
Sejak saat itu, wanita tersebut memutuskan bertobat kepada Allah 
dan menjalani hari-hari untuk beribadah kepada-Nya (El-Bantanie, 
2012). 

  
 Evaluasi Percerminan Sikap 

No Pernyataan Sikap Jujur SS S KS TS

1

Keberadaan langit, bumi, 
dan seisinya menunjukkan 
bahwa Tuhan sebagai 
pencipta.

2

Tuhan sebagai pencipta 
manusia selalu melihat 
semua sikap, ucapan, dan 
perilaku manusia yang 
diciptakan.

3

Orang-orang berbuat baik 
seperti berderma, menolong 
sesama, pergi ke masjid, 
gereja, vihara, menunjukkan 
manusia itu memercayai 
ada pembalasan dari Sang 
Pencipta. 
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Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, 
dan Produktif

Religius adalah ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan 
melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk 
sikap toteran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) 
lain, serta hidup rukun dan berdampingan. Religius adalah nilai 
karakter dalam hubungan dengan Tuhan. Seseorang yang memiliki 
karakter religius akan menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan 
tindakan diupayakan selalu berdasar nilai-nilai ketuhanan dan atau 
ajaran agamanya.

Sesungguhnya dalam jiwa manusia sudah tertanam benih 
keyakinan religius tentang keberadaan Tuhan. Rasa kereligiusan sudah 
merupakan fi trah (naluri insani). Itulah yang disebut naluri keagamaan 
(religious instinc). Manusia religius berkeyakinan  semua yang ada di 
alam semesta merupakan bukti nyata keberadaan Tuhan. Alam dan 
seisinya merupakan unsur perwujudan yang mengukuhkan keyakinan 
bahwa di sana ada Mahapencipta dan Mahapengatur.

Manusia hidup dalam sebuah pergaulan antara manusia dalam 
bermasyarakat, berbangsa, atau bernegara. Dalam kehidupan tersebut 
manusia satu dan yang lain boleh jadi berbeda agama. Di Indonesia, 
agama yang diakui dan dianut adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, 
dan Buddha. Semua kenyataan religiusitas itu harus dihadapi secara 
arif dalam kehidupan bermasyarakat.  

Ada lima unsur yang dapat mengembangkan manusia menjadi 
religius. Kelima unsur itu adalah keyakinan agama, ibadah, 
pengetahuan agama, pengalaman agama, dan konsekuensi dari 
keempat unsur tersebut (Stark dan Glock, 1968).

Video: V.1. 
Religius
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Keyakinan agama adalah kepercayaan atas doktrin ketuhanan. 
Doktrin itu berwujud keyakinan soal keberadaan Tuhan, malaikat, 
akherat, surga, neraka, takdir, dan lain-lain. Keimaman seperti itu 
boleh jadi bersifat pengetahuan, tetapi iman itu yakin dan tidak ragu-
ragu. Adakalanya dalam kenyataan iman sering mengencang dan 
mengendur. Karena itu, perlu pemupukan rasa keimanan dengan 
perilaku keagamaan berupa ibadah.

Ibadah adalah cara menyembah Tuhan dengan segala rangkaiannya. 
Ibadah dapat menumbuhkan rasa cinta kepada keluhuran budi, 
berakhlak mulia, dan melakukan amal perbuatan yang baik dan suci. 
Ibadah bukan hanya bersifat langsung penyembahan kepada Tuhan 
sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh agama masing-
masing. Berkata jujur, tidak berbohong, berbuat baik kepada orang 
tua, menolong sesama, dan sejenisnya juga ibadah apabila disertai niat 
karena Tuhan.

Pengetahuan agama adalah pengetahuan tentang ajaran agama 
meliputi berbagai segi dalam agama. Pengetahuan tentang sembahyang, 
puasa, zakat, dan sebagainya merupakan sebagian pengetahuan agama. 
Selain itu, seperti pengetahuan tentang riwayat perjuangan para rasul 
dan nabi, peninggalan dan cita-cita mereka yang menjadi anutan dan 
teladan umat, termasuk pengetahuan agama.

Pengalaman agama adalah perasaan yang dialami orang beragama, 
seperti rasa tenang, tenteram, bahagia, bersyukur, berbuat patuh dan 
taat, perasaan takut, perasaan menyesal, bertobat, dan sebagainya. 
Pengalaman keagamaan itu terkadang cukup mendalam terukir dalam 
hati seseorang. 

Pengalaman keagamaan yang sangat mendalam seperti itu dapat 
menjadikan seseorang makin mendekatkan diri kepada Tuhan, 
makin pasrah dalam pengabdian kepada Tuhan. Namun pengalaman 
keagamaan seperti itu juga dapat membuat seseorang beralih dari satu 
agama atau kepercayaan ke agama atau kepercayaan lain.

Konsekuensi dari unsur keyakinan agama, ibadah, pengetahuan 
agama, pengalaman agama adalah aktualisasi dari ajaran agama yang 
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dihayati seseorang. Aktualisasi itu dapat berupa sikap, ucapan, dan 
perilaku yang mencerminkan relegiusitas seseorang. Jadi perilaku 
atau tindakan seseorang tersebut merupakan penjumlahan dari unsur-
unsur itu. Namun sering kali pengetahuan beragama tidak berkorelasi 
dengan perilaku keagamaan. Sebab, boleh jadi, ada orang yang 
berpengetahuan agama baik, pengalaman keagamaan banyak, ibadah 
bagus, tetapi sikap, ucapan, dan tindakannya tidak mencerminkan 
dan tidak sesuai dengan norma agama yang dimiliki. Karena itu, 
pembentukan religiusitas harus dilakukan secara multidimensi, 
sehingga tumbuh perilaku yang dapat melaksanakan segala perintah 
dan menjauhi segala larangan Tuhan (takwa) dan berkeyakinan bahwa 
Tuhan selalu melihat di mana dan kapan pun seseorang berada.

1.  Tes Pemahaman
Apakah yang dimaksud dengan karakter religius?a. 
Mengapa orang harus memiliki karakter religius?b. 
Tunjukkan dua bukti seseorang memiliki karakter religius.c. 

Sumber:pickti dung.com Sumber: Pondokibu.com

Religius adalah nilai karakter dalam hubungan dengan Tuhan. Ia 
menunjukkan bahwa pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang 
diupayakan selalu berdasar pada nilai-nilai ketuhanan dan atau ajaran 
agamanya.
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2. Mekmaknai Gambar

Mengapa kita harus memberikan senyum, salam, dan sapa?a. 
Kepada siapa saja kita memberikan senyum, salam, dan sapa?b. 
Kemukakan empat cara memberikan salam.c. 
Kapan seseorang harus memberikan senyum, salam, dan sapa?d. 
Mengapa memberikan senyum, salam, dan sapa merupakan e. 
karakter religius?

Dimensi Keterampilan: 
Kemampuan Pikir dan Tindak Produktif

Evaluasi pikir dan tindak produktif.
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif.

No Tindakan Karakter Religius Sebutkan

1 Anda taat kepada agama. 
Tindakan religius apa yang Anda 
lakukan selama seminggu ini, 
baik berhubungan dengan Tuhan, 
alam, maupun dengan manusia? 

2
Anda seorang yang taat kepada 
agama. Tindakan religius apa yang 
telah Anda hindari selama sebulan 
ini, baik berhubungan dengan 
Tuhan, alam, maupun dengan 
sesama manusia? 



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

32

Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

KARAKTER INDIKATOR

Kereligiusan Memberikan senyum, sapa, salam, a. 
sopan, dan santun.

Berdoa setiap mengawali b. 
dan mengakhiri kegiatan atau 
melaksanakan tugas.

Bersyukur kepada Tuhan atas nikmat c. 
dan karunia-Nya.

Bersyukur kepada Tuhan atas d. 
keberhasilan atau prestasi yang 
tercapai.

Menerima kenyataan atas semua e. 
pemberian dan keputusan Tuhan 
dengan ikhlas.

Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan f. 
setelah selesai melakukan usaha 
maksimal (ikhtiar).

Mendoakan siswa yang tidak hadir g. 
karena sakit pada awal pelajaran.

Mengembangkan toleransi beragama.h. 

Melaksanakan ibadah sesuai dengan i. 
ajaran agama yang dianut.

Menghormati orang yang sedang j. 
melaksanakan ibadah.

Menolak setiap sikap, tindakan, dan k. 
kebijakan yang menyimpang atau 
menodai agama.
Menjaga keharmonisan hidup l. 
antarpemeluk agama agar tercipta 
suasana damai dan tenteram.



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

33

2
KARAKTER KEJUJURAN

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah

Alkisah, ada seorang penggembala kambing. Suatu hari dia 
berteriak, “Tolong! Tolooong! Ada serigala, ada serigala!” Itu 
dia dilakukan sekadar menghilangkan kejenuhan dari kegiatan 
menggembala setiap hari. Serentak penduduk kampung berhamburan 
keluar membawa berbagai senjata untuk menolong si penggembala 
kambing mengusir serigala. Namun apa yang dilihat penduduk? Si 
penggembala malah tertawa terpingkal-pingkal. “Horeee! Kasihan 
deh. Mereka tertipu,” katanya.

Dengan gusar penduduk pun pulang ke rumah masing-masing. 
Seminggu kemudian, si penggembala melakukan hal yang sama. Masih 
ada penduduk yang keluar dan tertipu oleh perbuatan si penggembala, 
tetapi ada juga yang kapok. Pada minggu ketiga, si penggembala 
berteriak seperti pada minggu pertama. Kali ini, penduduk tak 
memercayai lagi teriakan si penggembala, walau mereka mendengar 
teriakan si penggembala menjadi-jadi karena saat itu memang benar 
ada serigala.

Mendengar teriakan si penggembala dan kemudian rintihan pilu, 
penduduk tetap tidak peduli. Penduduk menyangka teriakan itu adalah 
teriakan ketidakjujuran si penggembala. Akibatnya, si penggembala 
pun celaka dan kambingnya benar-benar dimakan serigala (Mustari, 
2011).



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

34

Evaluasi Pencerminan Sikap

No Pernyataan Sikap Jujur SS S KS TS

1
Menurut pengalaman, 
kesusahan lebih ringan 
bila kita langsung berkata 
jujur.

2 Orang jujur dan tidak jujur 
sama saja; mereka bisa 
hidup mujur.

3 Saya menyesal karena 
tidak belajar keras. Namun 
saya tidak mau mencontek 
jawaban teman. Saya 
berusaha mengerjakan 
ulangan sesuai dengan 
kemampuan dan bertekad 
belajar lebih keras supaya 
nilai ulangan berikutnya 
lebih baik.

Permainan Sebab-Akibat (diadaptasi dari Linda, 1995)

Permainan ini dapat membantu anak-anak mengerti akibat jangka 
panjangdari sikap jujur selalu lebih baik daripada akibat jangka pendek 
dari sikap tidak jujur. Di bawah ini disediakan kartu atau kertas kecil. 
Di salah satu sisi kartu yang berpasangan tertulis dua macam perbuatan 
serupa. Satu jujur, sedangkan yang lain tidak jujur. Lengkap dengan 
akibat jangka pendek masing-masing. Di balik kartu itu tertulis akibat 
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jangka panjang perbuatan yang sama.
Ajaklah anak-anak memainkan kartu itu dengan hanya melihat 

bagian depan sebuah kartu. Mintalah anak-anak memutuskan akan 
mengambil tindakan yang mana. (Seterusnya, buatlah kartu-kartu 
lain sesuai dengan situasi. Gambarkan yang baik-baik untuk jangka 
pendek suatu perbuatan tidak jujur. Sebaliknya, gambarkan yang 
buruk-buruk untuk akibat jangka penjang. Buatlah kartu-kartu yang 
berkait dengan kejujuran terhadap orang tua, saudara sekandung, 
teman, guru, lembaga, dan sejenisnya).

Sesudah melakukan permainan itu, ajukan pertanyaan. Apa yang 
dapat dikerjakan seseorang jika memilih berbuat tidak jujur, tetapi 
belakangan sangat menyesal? (Ia dapat mengembalikan uang, meminta 
maaf, dan sebagainya).

Sisi depan
Kamu berada di sebuah toko 
untuk membeli sesuatu. Tern-
yata kasir menyerahkan uang 
kembalian Rp 5.000 lebih ban-
yak. Kamu mengambil kelebi-
han itu. Itu kan salah dia, bu-
kan salah kamu. Uang lebih itu 
kamu gunakan untuk membeli 
lampu sepeda motor di toko 
sebelah. 

 Waktu kasir menyerahkan 
kembalian Rp 5.000  lebih 
banyak, kamu langsung mem-
beri tahu dan mengembalikan 
uang itu. Ia mengatakan terima 
kasih, tetapi sambil berjalan 
keluar kamu berpikir dengan 
uang itu kamu bisa membeli 
lampu sepeda motor yang su-
dah lama kamu inginkan.

 Kamu senang dan tenang kar-
ena telah berlaku jujur. Setiap 
kali bersepeda melewati toko 
itu, kamu ingat seharusnya su-
dah bisa memiliki lampu sepe-
da, tetapi kamu juga ingat hari 
itu kamu telah berlaku jujur.

Sisi belakang
Kamu tahu uang itu bukan mi-
likmu. Kamu berpikir si kasir 
pasti harus mengganti uang itu 
dari upahnya. Setiap kali ber-
sepeda melewati toko itu, lam-
pu sepeda kamu pasti meng-
ingatkan bahwa kamu pernah 
berbuat tidak jujur.
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Evaluasi Pencerminan Sikap
Bagaimana sikap Anda terhadap orang yang tidak mengembalikan 1) 
uang kembalian yang keliru?
Bagaimana sikap Anda terhadap orang yang mengembalikan 2) 
kelebihan uang yang bukan haknya?
Apa yang dapat Anda kerjakan jika memilih berbuat tidak jujur 3) 
tetapi belakangan sangat menyesal?

Video/Film

Evaluasi Pencerminan Sikap
Nyatakan sikap Anda setelah menyimak tayangan video itu.a. 
Kemukakan dampak lebih jauh bagi pelaku jika melanggar.b. 
Kemukakan juga dampak lebih jauh bagi pelaku yang c. 
mengikutinya. 
       

Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Jujur atau kejujuran adalah perilaku yang didasari upaya untuk 
menjadikan diri sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 
perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik kepada diri sendiri maupun 
pihak lain. Jujur merujuk pada suatu karakter moral yang mempunyai 
sifat-sifat positif dan mulia seperti penuh kebenaran, lurus sekaligus 
tidak bohong, tidak curang, atau tidak mencuri. Dalam suatu 
percakapan pernyataan dapat betul-betul benar dan akan menjadi tidak 
jujur jika niat dari pernyataan itu adalah membohongi pendengar. 
Sebaliknya, kepalsuan dapat dikatakan secara jujur jika sang pembicara 
sebetulnya memercayainya menjadi benar, mengasumsikan sang 

Video: V.2
Kejujuran
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pembicara menolak atau menekan bukti. Sebaliknya, kebohongan 
dapat didefi nisikan semata-mata sebagai perilaku yang dilakukan 
dengan niat mengelabui atau memanipulasi kebenaran. Di satu sisi 
dapat saja terjadi,  ada seorang pembicara berbicara jujur tetapi jika 
terlintas dalam pikiran yang ia katakan dengan cara kasar, ia dapat 
dianggap orang yang jujur tetapi tidak bermoral tergantung pada 
seberapa kasar kata-katanya itu. Misalnya ada orang berteriak, “Hei, 
Goblok, kemari!”. Itu dia tujukan kepada orang yang benar-benar tuli 
atau kurang pendengaran. Itu memang jujur, tetapi tidak bermoral atau 
mungkin jujur brutal (Mustari, 2011). Jadi dalam hal ini kejujuran 
tidak menjadi baik atau tidak santun.

Jujur dianggap bersifat moral, sedangkan dusta dianggap amoral 
(Mustari, 2011). Kejujuran dapat saja tidak diinginkan dalam banyak 
sistem sosial dengan alasan penjagaan diri (self preservation). 
Kejujuran sering dianjurkan secara publik, tetapi dapat dilarang dan 
dihukum jika hal itu dianggap ancaman dengan alasan pengkhianatan 
atau tidak sopan. Namun sejatinya kejujuran adalah alami dan sangat 
diperlukan untuk jati diri dan kepentingan bermasyarakat. Karena itu, 
perlu memperhatikan bagaimana caranya dalam penerapan.

1.  Tes Pemahaman
Apakah yang dimaksud dengan jujur?a. 
Apakah lawan kata dari jujur?b. 
Kemukakan tiga contoh perbuatan jujur. c. 
Mengapa orang perlu berbuat jujur?d. 
Apakah akibatnya bila orang berbuat tidak jujur?e. 
Bagaimana agar kita dapat berbuat jujur?f. 

Kejujuran adalah perilaku yang didasari upaya menjadikan 
dirinya selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 
pekerjaan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain.



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

38

2.  Memaknai Gambar

Gambar mana saja yang menunjukkan perilaku tidak jujur dan a. 
mengapa perilaku tersebut dikatakan tidak jujur? 
Gambar mana yang menunjukkan perilaku jujur dan mengapa b. 
perilaku tersebut dikatakan jujur?
Kemukakan akibatnya jika kita berbuat tidak jujur.c. 
Kemukakan akibatnya jika kita berbuat jujur.d. 
Perbuatan mana berdasar gambar tersebut yang kalian lakukan bila e. 
mengikuti ulangan atau ujian nasional sekolah? Jelaskan.

Sumber:history1978.wordpress.com Sumber:Sosbud.kompasiana.com

Sumber:Informasi-saya.blogspot.comSumber: serbaada02.blogspot.com
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Dimensi Keterampilan
Evaluasi Pikir dan Tindak Produktif

Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (1)

No Tindakan Karakter Jujur Sebutkan

1 Tindakan kejujuran yang dilakukan 
selama seminggu ini. 

2 Tindakan tidak jujur yang dilakukan  
selama seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku jujur.

4 Tindakan yang dilakukan terhadap 
ketidakjujuran.

Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (2)
Berilah tanda cek (V) pada kolom yang kalian lakukan atau tidak 

lakukan pada  daftar berikut.

No Tindakan Karakter Jujur ya tidak

1 Menyatakan sesuatu sesuai dengan 
keadaan sebenarnya.

2 Mengakui kesalahan diri.

3 Tidak suka mencontek saat mengerjakan tes. 

4 Tidak berbohong.

5 Tidak manipulasi fakta atau informasi.

6 Meminta maaf bila keliru.

 Perjanjian untuk Berlaku Jujur
Berjanjilah untuk saling berlaku jujur kepada teman di sekolah, 

kepada sesama anggota keluarga. Dipandu guru atau kepala rumah 



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

40

tangga, adakan bulan kejujuran, kemudian pada akhir bulan kejujuran 
berkumpul bersama teman sekolah (kelas), anggota keluarga. 
Berterima kasihlah kepada anak-anak karena mau berpikir tentang 
kejujuran selama bulan itu. Sebutkan apa saja yang telah mereka 
pelajari. Tanyakan apakah semua tahu arti “perjanjian”. Sampaikan 
bahwa di sekolah atau keluarga akan ada perjanjian untuk bersikap jujur 
satu sama lain, sehingga setiap orang dapat saling percaya. Tuliskan 
sebuah perjanjian pendek yang diawali dengan kata-kata “Kami saling 
berjanji untuk....”. Kemudian, semua pihak menandatangani surat 
perjanjian itu.

Kontrol Keberhasilan Pembanguan Karakter

Karakter Indikator

Kejujuran

Menepati janji.a. 
Dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, b. 
dan pekerjaan.
Berkata dan bertindak secara benar sesuai c. 
dengan fakta atau tidak berbohong.
Bekerja berdasar hak dan wewenang yang d. 
dimiliki.
Berkemauan memelihara dan e. 
mengekspresikan kebenaran.
Berani mengekspresikan pikiran dan f. 
perasaan apa adanya.
Tidak mencontek dalam ujian atau ulangan.g. 
Tidak mengambil atau menyalin karya orang h. 
lain tanpa menyebutkan sumbernya.
Melapor kepada pihak berwajib dan atau i. 
menyerahkan barang yang ditemukan 
kepada pihak yang berhak.
Menyampaikan informasi atau membuat j. 
laporan berdasar data apa adanya.
Mengakui setiap kesalahanyang diperbuat.k. 
Mengakui kekurangan yang dimiliki.l. 
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KARAKTER BERTANGGUNG JAWAB

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah

Alkisah, ada seorang penguasa bernama Umar bin Khatab. Suatu 
malam dia melakukan inspeksi ke perkampungan penduduk. Pandangan 
Umar tertuju pada sebuah gubuk yang terpencil. Di dalam guguk itu 
ada seorang ibu yang dikelilingi banyak anak yang menangis karena 
kelaparan. Tampak sang ibu sibuk membesar-besarkan api dengan 
sebuah panci untuk merebus sesuatu. Umar yang sudah lama menunggu 
pun kesal kenapa si ibu itu tidak selesai-selesai memasak. Malah anak-
anak yang sejak tadi menangis pun sudah lelap tertidur. Umar pun 
masuk dan bertanya, apa yang dimasak si ibu. Si ibu membuka tutup 
panci dan tampaklah beberapa butir batu di dalam panci. 

“Pantas tidak bisa masak karena yang direbus adalah butir-
butir batu,” guman Umar sambil bertanya mengapa itu bisa terjadi. 
Sang ibu pun bercerita tidak merasakan keberadaan penguasa yang 
memperhatikan rakyat, yang memberi makan dan rasa amanah kepada 
dia sekeluarga.

Umar pun segera bangkit. Dia kembali ke Baitulmal untuk 
mengambil tepung gandum. Para pengawal mengulurkan bantuan, 
tetapi Umar tetap mengangkut  sendiri karung goni berisi gandum itu. 
Dia katakan, itu adalah tanggung jawab yang harus dia pikul sendiri 
(Mustari, 2011).

Evaluasi Pencerminan Sikap
Nyatakan sikap Anda atas tindakan Umar yang melakukan sendiri a. 

3
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secara langsung untuk menyampaikan gandum kepada penduduk.
Kemukakan apa yang akan Anda lakukan jika sebagai pembesar b. 
negara melihat peristiwa yang dilakukan keluarga miskin itu.
Ilustrasikan apa yang akan terjadi bila semua pemimpin negara c. 
berperilaku seperti Umar bin Hattab.

Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, 
dan Produktif

Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana seharusnya dilakukan, 
baik kepada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, maupun 
Tuhan. Tanggung jawab muncul sebagai akibat dari penggunaan hak dan 
kewajiban bagi siapa pun dalam pergaulan antarmanusia. Penggunaan 
hak  tidak boleh melampaui tuntutan kewajiban sebagai tanggung jawab. 
Sebaliknya, penunaian kewajiban juga tidak boleh melampuai tuntutan 
hak dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab yang baik berada dalam 
pertimbangan yang selaras dan serasi dengan kewajiban.

Ada bermacam-macam tanggung jawab yang mesti dimiliki 
manusia dalam pergaulan hidup. Bermacam tanggung jawab itu 
dikemukakan Sukanto (1985). Pertama,  tanggung jawab kepada 
Tuhan Pencipta Alam Semesta. Kedua, tanggung jawab untuk 
membela diri dari ancaman, penindasan, dan perlakuan kejam dari 
mana pun. Ketiga, tanggung jawab diri dari kerakusan kerakusan 
ekonomi yang berlebihan dalam mencari nafkah atau dari kekurangan 
ekonomi. Keempat, tanggung jawab kepada anak, suami, dan keluarga. 
Kelima, tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Keenam, 
tanggung jawab berpikir. Ketujuh, tanggung jawab memelihara hidup 

Video: V.3
Bertanggung Jawab
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dan kehidupan, kelestarian lingkungan hidup dari berbagai bentuk 
pencemaran.

Tanggung Jawab Personal
Bertanggung jawab (responsible) berarti bersedia menjawab 

(respond). Menjawab atau merespons tergantung pada keinginan setiap 
individu. Jadi kemunculan pertanggungjawaban disebabkan oleh 
seseorang memilih bertindak atau berbicara atau mengambil posisi 
tertentu. Karena itulah kemudian seseorang harus bertanggung jawab. 
Bila seseorang memilih posisi menjadi orang yang berkuasa, orang itu 
mempunyai tanggung jawab sesuai dengan posisinya tersebut.

Berat atau ringan tanggung jawab seseorang tergantung pada tinggi 
atau rendah kedudukan orang itu. Selanjutnya, kadar tinggi atau rendah 
rasa tanggung jawab juga sangat tergantung pada tinggi atau rendah 
moralitas seseorang; apakah dia merasa bertanggung jawab atau tidak. 
Artinya, jika orang itu memiliki moral atau akhlak tinggi, akan merasa 
memiliki tanggung jawab tinggi atau besar. Sebaliknya, bila orang itu 
bermoral atau berakhlak rendah dan masa bodoh, ia tidak akan merasa 
mempunyai tanggung jawab yang  tinggi atau berat.

Bertanggung jawab berarti melaksanakan tugas secara sungguh-
sungguh, berani menanggung konsekuensi dari pemahaman, sikap, 
sampai ke perbuatan. Indikasi yang ditunjukkan seseorang yang 
bertanggung jawab (tanggung jawab personal) seperti dikemukakan 
Mustari (2011) adalah memilih jalan lurus, selalu memajukan diri 
sendiri, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki komitmen 
pada tugas, bertugas dengan standar yang terbaik, mengakui semua 
perbuatan, menepati janji, dan berani menanggung risiko atas tindakan 
dan ucapannya.

Tanggung Jawab Moral
Berdasar situasi tertentu orang juga harus segera merespons sebagai 

sebuah kewajiban untuk mengambil sikap tertentu sebagai tanggung 
jawab. Tanggung jawab karena situasi tertentu itu biasanya disebut 
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tanggung jawab moral. Seseorang yang tidak taat pada kewajiban moral 
menjadi alasan orang itu dihukum. Hukuman berlaku kepada orang 
yang mampu berefl eksi atas situasi mereka, membentuk niat tentang 
bagaimana mereka bertindak, dan kemudian bertindak. Karena itu 
tidak dilakukan, orang tersebut kena hukuman moral. Mereka disebut 
agen moral atau moral agents (Mustari, 2011). Kewajiban bertanggung 
jawab sering kali membawa pada apa yang disebut tanggung jawab 
hukum (legal responsibility). Seseorang secara hukum bertanggung 
jawab atas suatu peristiwa ketika orang itulah yang menyebabkan 
suatu peristiwa terjadi.

Tanggung Jawab Sosial
Manusia tidak dapat hidup sendirian tanpa manusia lain. 

Kalaupun ada, itu hanya dalam dongeng. Manusia ditakdirkan 
hidup bermasyarakat (zoon politicon). Sebagai konsekuensi hidup 
bermasyarakat, manusia harus bertanggung jawab kepada masyarakat 
di sekelilingnya. Itulah yang disebut tanggung jawab sosial (social 
responsibility). Manusia secara individual atau kelompok seperti 
organisasi (pemerintah, perusahaan) memiliki tanggung jawab kepada 
masyarakat secara umum. Tanggung jawab itu dapat saja bersifat 
negatif, berarti tiada tuduhan yang memberatkan, atau bersifat positif, 
yang berarti ada tanggung jawab untuk bertindak baik (proaktif). 
Misalnya, sebuah perusahaan dapat disebut bertanggung jawab bila 
tidak merusak lingkungan. Demikian pula sebuah perusahaan dapat 
disebut bertanggung jawab bila memperhatikan kesejahteraan atau 
kesehatan warga sekitar.

Tanggung jawab sosial itu bukan hanya masalah memberi atau 
tidak membuat kerugian bagi masayarakat. Namun tanggung jawab 
juga dapat bersifat pengendalian dalam hubungan dengan orang 
lain. Tanggung jawab yang harus ada bila berinteraksi dalam nilai 
masyarakat adalah senantiasa berbicara benar, menghindarkan diri 
dari perasaan iri dengki, tidak kikir, bersikap pemaaf, berlaku adil, 
amanah, tidak sombong.
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Tes Pemahaman 1. 
Apakah yang dimaksud bertanggung jawab?a. 
Apakah lawan kata bertanggung jawab?b. 
Kemukakan tiga contoh perbuatan bertanggung jawab. c. 
Mengapa orang perlu bertanggung jawab?d. 
Apakah akibatnya bila orang berbuat secara tidak bertanggung e. 
jawab?
Bagaimana agar kita dapat dikatakan orang yang bertanggung f. 
jawab?

Memaknai Gambar2. 

Mengapa kita harus menepati janji?a. 
Apa yang akan terjadi bila kita tidak menepati janji, baik pada diri b. 
sendiri maupun pada orang lain?
Mengapa menepati janji itu sangat indah?c. 

 Bertanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana seharusnya 
pada diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan.

Sumber: Stay-learning.blogspot.com Sumber: sulob.wordpress.com
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Dimensi Keterampilan
Evaluasi Pikir dan Tindak Produktif
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (1)

No Tindakan Karakter Bertanggung Jawab Sebutkan

1 Tindakan bertanggung jawab yang 
dilakukan selama seminggu ini. 

2 Tindakan tidak bertanggung jawab yang 
dilakukan  selama seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap perilaku 
bertanggung jawab.

4 Tindakan tidak bertanggung jawab yang 
dilakukan. 

Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Bertanggung 
jawab

Menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang a. 
menjadi tanggung jawab.
Berani menanggung risiko atau akibat dari b. 
segala perbuatan.
Melakukan tugas dan kewajiban sesuai c. 
ketentuan yang berlaku.
Bersedia meminta maaf jika bersalah dan d. 
berusaha tidak mengulangi lagi perbuatan.
Melaksanakan tugas individu dan bersama e. 
dengan baik. 
Tidak menyalahkan atau menuduh orang f. 
lain tanpa bukti akurat.
Mengembalikan barang yang dipinjam g. 
dalam keadaan seperti semula.
Membayar semua barang yang dibeli. h. 
Menepati janji.i. 
Bersedia mengundurkan diri karena gagal j. 
melaksanakan tugas, jika itu merupakan 
jalan keluar terbaik bagi kepentingan 
umum.
Bersedia dikenai sanksi hukum yang k. 
berlaku bila terbukti melanggar peraturan.
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KARAKTER DISIPLIN

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah

(1)
Mengapa Tertib, Mengapa Tidak

Di sekolah, pasti bapak atau ibu guru pernah menyuruh kalian 
berbaris ketika hendak memasuki ruang kelas bukan? Apakah yang 
kalian alami dan rasakan?  Pasti kalian masuk ruangan kelas dengan 
tertib, rapi, dan senang hati.

Bagaimana ketika kalian atau ketika kalian melihat orang-orang 
yang antre untuk mendapatkan air bersih, antre membeli minyak tanah, 
atau antre mau nonton sepak bola? Apakah antrean itu tertib? Mungkin 
tidak tertib! Karena, mereka berebut ingin segera  memperoleh air, 
minyak tanah, atau nonton agar keperluan mereka segera terpenuhi 
dengan melupakan budaya antre.

Coba pikirkan, mengapa saat masuk ke ruangan kelas, kalian 
atau teman-teman kalian melakukan dengan tertib dan senang hati? 
Sementara itu, ketika orang-orang antre untuk memperoleh air bersih, 
membeli minyak tanah, atau nonton sepak bola tidak tertib? Bahkan 
saling dorong atau mungkin bertengkar?

(2)
Konon, dahulu kala tersiar kabar ada seorang pemuda yang bisa 

melompati gajah besar. Kemudian, orang-orang bertanya kepada 

4
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pemuda itu tentang rahasia kehebatan tersebut. Sang pemuda dengan 
tenang menceritakan tentang kemampuan melompati gajah besar itu. 
Dia berkata, sejak lahir hidup bersama gajah kecil. Sejak lahir itu pula, 
setiap hari ia bermain dan melompati gajah kecil itu sehingga tidak 
terasa gajah itu makin besar. Karena ia terbiasa melompati sejak kecil, 
tidak terasa pula dia bisa melompati gajah dewasa itu seperti sekarang 
(Mustari, 2011).

Evaluasi Pencerminan Sikap 1. 

No Pernyataan Sikap Jujur SS S KS TS

1 Menurut pengalaman, 
kesusahan lebih ringan bila 
kita berbuat disiplin.

2 Orang disiplin dan tidak 
disiplin sama saja akan hidup 
mujur.

3 Saya menyesal karena tidak 
disiplin, tetapi saya tidak mau 
mencontek jawaban teman 
saat ulangan sekolah. Saya 
berusaha berdisiplin belajar 
dan mengerjakan tugas 
sekolah supaya nilai ulangan 
berikutnya lebih baik.

Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, 
dan Produktif

Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

Video: V.4
Disiplin
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patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Disiplin merujuk pada 
instruksi sistematis yang diberikan kepada murid (disciple) untuk 
mengikuti tatanan tertentu melalui aturan-aturan tertentu. Dalam arti 
ini, kata disiplin sepertinya berkonotasi negatif karena kelangsungan 
tatanan dilakukan melalui hukuman. Arti lain, disiplin dimaknai 
sebagai ilmu tertentu yang diberikan kepada murid, yang disebut vak 
(disiplin) ilmu. Di perguruan tinggi bisa disamakan artinya dengan 
fakultas (Mustari, 2011).

Disiplin diri merujuk pada latihan yang membuat orang merelakan 
diri melaksanakan tugas-tugas tertentu atau menjalankan pola perilaku 
tertentu, walau berpembawaan malas. Murid yang memilih membaca 
pelajaran pada malam Minggu, sementara murid-murid lain santai-
santai, misalnya, adalah murid yang sedang mendisiplinkan diri. Maka 
disiplin diri adalah penundukan diri untuk mengatasi hasrat atau cita-
cita mendasar. Disiplin diperlukan ketika seseorang memiliki cita-
cita. Penggantungan pada cita-cita merupakan teknik yang efektif bagi 
pencapaian prestasi. Karena itu, untuk mencapai cita-cita memerlukan 
disiplin diri yang kuat.

Disiplin dikaitkan dengan kepatuhan pada peraturan yang bila 
terjadi pelanggaran terkena sanksi adalah disiplin yang berhubungan 
dengan orang lain. Sanksi di sini berarti konsekuensi yang harus 
dihadapi ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan. Di sekolah, 
disiplin berarti menaati peraturan sekolah. Seorang murid dikatakan 
berdisiplin apabila mengikuti peraturan yang ada.

Disiplin perlu dikembangkan dengan berlatih dan mempraktikkan 
seperti perlu bangun pagi, tidak terlena dalam kemalasan, dan bekerja 
keras. Namun yang lebih esensial lagi, disiplin tidak dipraktikkan 
seperti aturan yang ditanamkan pada seseorang dari luar. Disiplin harus 
menjadi ekspresi dari niat seseorang yang dirasakan sebagai sesuatu 
yang menyenangkan, yang secara perlahan membiasakan diri pada 
sejenis perilaku yang akan dirindukan jika dia berhenti mempraktikkan. 
Disiplin memang sesuatu yang pahit dan tidak menyenangkan, tetapi 
perlu diingat itu perlu dan dapat ditanamkan.
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Ada beberapa tips (Masturi, 2011) yang dapat membantu 
kita membiasakan diri menjadi orang yang berdisiplin. Pertama, 
melihat setiap kesempatan baru sebagai pengalaman hidup baru 
yang menyenangkan. Kedua, mengerjakan tugas lebih cepat lebih 
baik sehingga tidak mengganggu pikiran terus-menerus. Ketiga, 
membiasakan diri membereskan apa yang sudah dimulai. Keempat, 
menghindari mengulur-ngulur waktu, menyibukkan diri pada pekerjaan 
dengan membuat rencana, membuat laporan, atau membaca secara 
teratur. Kelima, berusaha menjadi seseorang yang profesional yang 
membina kepercayaan diri dan keyakinan diri dalam potensi diri untuk 
menyempurnakan tugas. Keenam, menghindari kecemasan. Ketujuh, 
menyiapkan diri atas tugas yang akan datang sehingga selalu bersikap 
baik. Kedelapan, bertanya atau meminta tolong kepada orang yang 
ahli jika tetap tidak bisa melakukan sesudah berusaha sekuat tenaga. 
Kesembilan, mengambil risiko yang terukur untuk mencapai kemajuan. 
Kesepuluh, sering-sering bertanya pada diri sendiri, apakah yang saya 
lakukan membawa saya menuju ke tujuan saya atau apakah yang saya 
lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Kesebelas, merencanakan 
kegiatan yang akan datang dengan tetap menghadapi masa sekarang.

Demikianlah, disiplin memang harus terus ditanamkan dan 
diinternalisasikan ke dalam diri. Berlatih secara berdisiplin setiap hari, 
walau sebentar, akan sangat berpengaruh daripada berlatih berjam-
jam tetapi esok dan lusa tidak. Orang sukses adalah orang yang terus-
menerus berlatih, walau sedikit demi sedikit dawamuha wa in qalla 
(Imam Syafi ’i). Selain itu, disiplin adalah kata kunci kemajuan dan 
kesuksesan. Disiplin bukan hanya untuk mengejar prestasi, jabatan, 
harta, kemajuan, dan lain-lain, tetapi harus merupakan kebutuhan dan 
kebiasaan. Seperti orang dapat menjadi juara karena kebutuhan dan 
kebiasaan. Alah bisa karena biasa, begitulah kata peribahasa.

 Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 
patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
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Tes Pemahaman1. 
Apakah yang dimaksud disiplin?a. 
Apakah lawan kata disiplin?b. 
Apa contoh perbuatan disiplin?c. 
Mengapa orang perlu berdisiplin?d. 
Apakah akibatnya bila orang tidak berdisiplin?e. 
Bagaimana agar kita dapat mengembangkan hidup berdisiplin?f. 

Memaknai Gambar2. 

Apakah akibatnya bila seseorang terlambat datang ke kantor atau a. 
sekolah?
Mengapa sering terjadi kecelakaan di jalan raya?b. 
Jelaskan pernyataan bahwa waktu adalah uang atau waktu adalah c. 
pedang?

Dimensi Keterampilan
Tindakan atau Perbuatan 1. 

Bekerja sebelum Bermain
Ini sebuah cara mengajarkan disiplin diri kepada anak-anak 

seusia taman kanak-kanak. Tawarkan tugas-tugas keluarga yang 

Sumb:Fauzulandin.blogspot.com Sumber:Lautanindonesia.com Sumber:Weerseds.com
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ringan dan sederhana, misalnya mematikan lampu, mendorong kursi 
makan seusai sarapan, memberi makan ayam atau burung, menyiram 
tanaman. Minta mereka mengerjakan tugas itu sebelum bermain atau 
menonton televisi. Kemudian puji mereka ketika melaksanakan tugas 
itu. Jelaskan bahwa itu sungguh-sungguh membantu Anda. Kemudian, 
mulailah mendefi nisikan disiplin dengan berkata, “Disiplin adalah 
ketika cukup kuat untuk tetap mengerjakan tugas-tugas kamu” (sumber 
Linda & Richard Eyre, 1995).

Evaluasi Pikir dan Tindak Produktif
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (1)

No Tindakan Karakter Disiplin Sebutkan

1 Tindakan disiplin yang dilakukan 
selama seminggu ini. 

2 Tindakan tidak disiplin yang 
dilakukan  selama seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku disiplin. 

4 Tindakan penghargaan tidak disiplin 
yang dilakukan. 

Permainan Memilih BAC, JS, atau TB2. 
Permainan ini mengajarkan kenyataan bahwa ada hal-hal yang 

boleh asal cukup (BAC) tetapi buruk akibatnya bila berlebihan. Ada 
pula hal-hal yang jangan sama sekali (JS) karena dalam jumlah sedikit 
dan dalam bentuk apa pun pasti berakibat buruk. Ada juga kenyataan 
yang dapat dilakukan tanpa batas (TB) karena itu memang perbuatan 
yang sangat dianjurkan.

Sediakan tiga lembar karton. Setiap lembar karton tulisi BAC, JS, 
atau TB. Kemudian katakan, Anda (guru, instruktur) akan menyebutkan 
sesuatu, lalu mereka harus menunjukkan karton dengan tulisan paling 
tepat. Sediakan waktu untuk membahas alasaan mereka atas jawaban 
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yang diberikan. Pancing dengan pertanyaan bila ada sesuatu yang 
agak sulit dijawab. Berikan beberapa contoh, seperti makan (BAC), 
obat bius (JS), membaca (TB).

Penilaian Tindakan atau Perbuatan
Olah ragaa. 
Menonton televisib. 
Menyayangi orang lainc. 
Mengejek orang laind. 
Tersenyume. 
Bermain di rumah temanf. 
Mencontekg. 
Menolong sesamah. 
Belajar secara teraturi. 

Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Disiplin

Tidak datang terlambat (tepat waktu) dalam a. 
mengawali suatu kegiatan.

Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai b. 
dengan ketentuan dan tepat waktu.

Mematuhi semua tata tertib dan tidak c. 
melanggar norma yang berlaku.

Mengerjakan dan menyelesaikan setiap tugas d. 
yang diberikan tepat waktu.

Mengikuti kaidah berbahasa yang baik dan e. 
benar.

Memakai seragam sesuai dengan ketentuan f. 
yang berlaku.

Tertib dan teratur dalam menjalani hidup g. 
sehari-hari.
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KARAKTER DEMOKRATIS

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi 

Kisah 

Pada suatu malam sebuah keluarga bersiap-siap menyantap makan 
malam. Sang ayah yang berasal dari kampung suka lalapan. Ketika 
sang ayah akan menyantap lalapan kesukaan, anaknya yang laki-laki 
berkata berkata, “Ayah pada ....” Belum selesai anak berkata, sang 
ayah menghardik, “Sudah Ayah bilang jangan berkata-kata sewaktu 
makan!” Sang anak pun diam, kemudian meneruskan makan. Makan 
malam pun akhirnya selesai. Kemudian sang ayah berkata kepada 
anak-anaknya, “Bukankah Ayah selalu meminta kalian tidak berkata-
kata saat sedang makan, kalau tidak sangat perlu. Nah, sekarang Ayah 
bertanya, apakah yang akan kaukatakan tadi, Nak?”

“Itu..., saya cuma mau mengatakan ada ulat dalam lalapan yang 
hendak Ayah makan.”

“Apa? Kenapa kau tidak bilang sejak tadi? Hoak, hoak!” kata sang 
ayah sambil meludah (Mustari, 2011). 

Dialog Teman1. 
Pada liburan kenaikan kelas, gugus depan SD Pakintelan akan 

mengadakan perkemahan Sabtu-Minggu (persami). Setiap regu 
mempersiapkan diri. Regu Harimau berunding di bawah pohon 

5

Video: V.5
Demokratis
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mahoni dekat sekolah. Mari diikuti dialog mereka.
Herman : Untuk perkemahan minggu depan, bagaimana   

  persiapan kita?
Parno : Kami sudah mempersiapkan diri sesuai dengan tugas   

  minggu lalu.
Rudi : Namun untuk transportasi bagaimana? Kan lokasinya  

  cukup jauh dari sekolah kita?
Hendra : Iya, apalagi barang bawaan kita cukup banyak.
Parno : Bagaimana jika pakai mobil ayahmu, Her?
Herman : Boleh saja, asal aku yang jadi ketua regu!
Rudi : Tidak bisa dong, Her. Kan ketua regu kita Hendra.
Herman : Kalau begitu, jangan pakai mobil ayahku. Selamat   

  jalan kaki!

Penilaian Pencerminan Sikap (1) 

No Pernyataan Sikap Demokratis SS S KS TS

1

Menurut pengalaman, bersikap 
demokratis mengakibatkan 
pekerjaan menjadi lambat 
diselesaikan.

2
Hasil kegiatan yang dilakukan, baik 
setelah berembuk maupun tidak, 
akan sama saja.

3 Saya sebagai ketua OSIS menyesal 
karena program yang saya lakukan 
bukan berdasar hasil musyawarah.

4

Saya sebagai ketua OSIS berhak 
memutuskan tanpa perlu berembuk 
secara demokratis karena ketua 
memiliki kedudukan lebih tinggi.

Bagaimana pendapatmu tentang sikap Herman? 
Apakah Herman telah memaksakan kehendak dalam bermusyawarah?
Bagaimana seharusnya teman-temannya bersikap?
Apa akibatnya jika sikap Herman diikuti teman-temannya?
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Penilaian Pencerminan Sikap (2)

No Pernyataan Sikap 
Demokratis

Pendapat

SS S KS TS

1

Menurut pendapat 
saya, lebih efektif dan 
efi sien bila keputusan 
diambil secara langsung 
oleh pemimpin tanpa 
harus bermusyawarah 
yang memerlukan 
banyak waktu, bahkan 
sering menimbulkan 
perdebatan.

2

Saya akan segera 
meninggalkan tempat 
musyawarah karena 
usul atau pendapat saya 
tidak didukung peserta 
musyawarah.

3

Peserta musyawarah 
yang baik mengikuti 
musyawarah sejak awal 
sampai akhir, walau 
tidak memberikan usul 
atau pendapat.

4

Saya tidak sabar dan 
segera memotong 
pembicaraan jika dalam 
musyawarah ada 
peserta menyampaikan 
pendapat secara 
panjang-lebar atau 
berbelit-belit.
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No Pernyataan Sikap 
Demokratis

Pendapat

SS S KS TS

5

Saya merasa pendapat 
atau usul saya 
sangat baik, namun 
tidak diterima dalam 
musyawarah. Karena 
itu, lebih baik saya diam 
dan tidak mengajukan 
usul apa pun.

6

Keputusan musyawarah 
bertentangan dengan 
pendapat saya, 
tetapi saya harus 
melaksanakan 
keputusan itu.

Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Demokratis adalah sikap dan cara berpikir yang mencerminkan 
persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata dengan orang 
lain. Persamaan hak menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat  
demokratis  hanya ada satu kelas warganegara yang setara yang 
merupakan status umum bagi semua. Posisi persamaan kewarganegaraan 
itu kemudian oleh hak dan kebebasan yang disyaratkan oleh prinsip 
kebebasan setara dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan, 
termasuk seluruh rakyat mempunyai hak memilih dan dipilih untuk 
jabatan publik dan lain-lain.

Dalam masyarakat demokratis, setiap orang memiliki status sama 
dan terjamin ketika bertemu untuk melakukan urusan-urusan bersama 
masyarakat yang lebih luas. Hak yang sama dan sikap publik atas 
respek setara mempunyai tempat yang esensial dalam melangsungkan 
keseimbangan politik dan dalam meyakinkan masyarakat akan harga 
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diri mereka. Karena itu, secara perseorangan, manusia yang dianugerahi 
bakat memiliki motivasi yang sama harus memiliki peluang yang 
setara dalam mencapai posisi otoritas politik, tanpa memandang kelas 
ekonomi dan sosial mereka.

Karakter demokrasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan 
bermasyarakat karena dengan demokrasi ada pengakuan dan 
penghormatan terhadap tipe-tipe pengetahuan berbeda yang 
memunculkan bahwa setiap orang memiliki sesuatu untuk dipikirkan 
dan dirasakan, sesuatu yang berbeda dan sama-sama penting. Makin 
luas keanekaragaman suara dalam demokrasi kian baik pengetahuan 
yang dapat dibangun. Ada pengaruh pendidikan dan sumber daya 
manusia dengan kemampuan kognitif. Pengaruh itu memunculkan 
rasa toleransi, rasionalitas, melek politik, dan partisipasi. Secara umum 
Mustari (2011) menyebutkan ada dua  pengaruh pendidikan terhadap 
kemampuan kognitif. Pertama, kompetensi untuk membuat pilihan-
pilihan rasional, memproses informasi secara lebih baik (pengaruh 
kognitif). Kedua, mendukung nilai-nilai demokratis, kebebasan, hak 
asasi manusia, dan lain-lain tergantung pada kecerdasan kognitif yang 
dimiliki (pengaruh etis).

Pendidikan demokrasi yang diharapkan adalah pendidikan yang 
nilai-nilai demokrasi yang dipelajari itu melalui pengamalan. Jadi 
belajar dengan cara mengamalkan (learning by doing). Untuk tujuan 
tersebut, sekolah dan instansi pendidikan lain harus mendorong 
pertumbuhan perilaku etis dan tanggung jawab personal. Karena 
itu, dalam pembelajaran demokratis, sekolah harus memfasilitasi 
para murid memiliki kebebasan memilih, kebebasan bertindak, dan 
kebebasan mendapatkan hasil dari tindakan. Semua itu mengarah 
ke pembentukan tanggung jawab personal. Selebihnya, karakter 
demokrasi harus dikondisikan di mana pun kita berada. Karena, bisa 
jadi suara orang lain itu berguna bagi kita, sepahit apa pun. Disadari, 
tanpa demokrasi manusia akan kehilangan arah karena sering orang 
lain lebih tahu daripada kita. Bila kita sudah dapat berkarakter 
demokratis, orang-orang akan hidup secara terkontrol.
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Tes Pemahaman1. 
Apakah yang dimaksud karakter demokrasi?a. 
Apakah lawan kata demokrasi? b. 
Kemukakan tiga contoh perbuatan demokrasi.c. 
Mengapa orang perlu berkarakter demokrasi?d. 
Apakah akibatnya bila orang tidak memiliki karakter demokrasi?e. 
Bagaimana agar kita dapat mengembangkan demokrasi?f. 

Memaknai Gambar2. 

Jelaskan maksud, siap kalah siap menang dalam pemilihan.a. 
Jelaskan bahwa demokrasi bukan memaksakan kehendak, b. 
melainkan mencari kesepakatan dengan musyawarah.
Demokrasi tidak seperti gambaran pada Gambar 2. Mengapa? c. 
Jelaskan?

Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam 
kesamaan hak dan kewajiban dengan orang lain.

Sumber: Supriyadikaranganyar.wordpress 

1 2
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Refl eksi Diri3. 

Bagaimana pendapatmu tentang pernyataan di atas?

Dimensi KeterampilanA. 
Pilihan Aksi 
Berikut ini Anda akan menghadapi suatu situasi. Tentukan pilihan 

sikap dan tindakan Anda dengan menuliskan di tempat yang tersedia 
pada tabel berikut.

Situasi Problematik Sikap dan Tindakan Anda

Sesuai kesepakatan, Anda 
bertugas menyapu lantai, 
sedangkan kakak Anda 
bertugas mencuci piring. Suatu 
hari kakak Anda sakit, sehingga 
tak bisa bertugas.

Menghargai orang lain, berarti pula 
menghargai diri sendiri.

Pendapatku:
............................................................................................... 

................................................................................................ 

................................................................................................

................................................................................................ 
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Hari ini Anda mendapat giliran 
piket membersihkan kelas. Saat 
berangkat sekolah, ban sepeda 
Anda bocor dan Anda terlambat.

Kelas bermusyawarah membagi 
tugas melukis untuk dipasang 
di dinding kelas. Anda bertugas 
melukis binatang, padahal Anda 
lebih suka melukis bunga.

Setiap sore Anda mendapat 
tugas menyiram tanaman di 
kebun. Padahal, sore ini Anda 
ada pelajaran tambahan di 
sekolah.

Anda ditunjuk sebagai 
bendahara kelas. Uang yang 
Anda bawa hilang dan Anda 
diminta mengganti.

Dimensi Keterampilan
Evaluasi Pikir dan Tindak Produktif

Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (1)

No Tindakan Karakter Demokratis Sebutkan

1 Tindakan demokratsis yang dilakukan 
selama seminggu ini.

2 Tindakan tidak demokratis yang 
dilakukan  selama seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku demokratis. 

4 Tindakan penghargaan tidak 
demokratis yang dilakukan.
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Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Kedemokratisan

Menerima perbedaan (keragaman) di a. 
dalam masyarakat.
Menghormati hak berpendapat orang b. 
lain.
Tidak memaksakan pendapat, c. 
keyakinan, dan kehendak kepada 
orang lain.
Melaksanakan musyawarah dalam d. 
mengambil keputusan.
Mengusahakan musyawarah untuk e. 
mencapai mufakat.
Menerima dan melaksanakan hasil f. 
keputusan musyawarah.
Keputusan musyawarah dapat g. 
dipertanggungjawabkan secara moral.
Menerima kekurangan dan kelebihan h. 
orang lain.
Dapat memaafkan orang lain yang i. 
bersalah.
Menerima kekalahan dalam kompetisi j. 
yang jujur dan adil.
Berpikir terbuka (mau menerima ide k. 
baru atau pendapat orang lain, walau 
berbeda).
Emosi terkendali (misalnya, l. 
menghindari argumentasi yang 
bermusuhan, sewenang-wenang dan 
tidak masuk akal).
Mampu dan mau bekerja sama dengan m. 
siapa pun yang berbeda latar belakang, 
pandangan, dan keyakinan.
Berpartisipasi aktif dalam memecahkan n. 
masalah publik (termasuk aktif dalam 
kegiatan sekolah, memberikan 
masukan dalam pembuatan peraturan 
kelas, peraturan ekolah, peraturan 
desa).
Menyerasikan kepentingan pribadi dan a. 
kepentingan umum.
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KARAKTER BERPIKIR LOGIS, KRITIS, 
KREATIF, DAN INOVATIF

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah
(1)

Pada suatu hari sebelum zaman Renaissance, seorang Italia 
bertanya pada seorang muslim bernama Abdullah di Spanyol. “Apa 
ciptaan Tuhan yang paling menakjubkan di alam raya ini?”

“Manusia,” jawab Abdullah. 
“Mengapa?” tanya orang Italia itu.
“Sebab, manusia punya daya pikir yang hebat,” jawab Abdullah 

(Mustari, 2011).
Percakapan tersebut mengisyaratkan, memang manusia adalah 

makhluk berpikir (animal rational). Itulah kelebihan manusia dari 
makhluk lain ciptaan Tuhan. Selanjutnya, dengan pikir dan akal 
manusia dapat berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif.

(2)
Kisah Nelayan Jepang 

Penduduk Jepang sejak lama menyenangi dan menyukai ikan segar. 
Namun tidak banyak ikan yang tersedia di perairan yang dekat dengan 
kepulauan di Jepang. Untuk menyediakan ikan segar bagi penduduk, 
Jepang membuat dan menambah kapal penangkap yang lebih banyak 
dan lebih besar agar dapat menangkap ikan lebih banyak dan dapat 
berlayar lebih jauh. Namun makin jauh para nelayan berlayar kian 
lama waktu yang dibutuhkan untuk membawa ikan tangkapan ke 
daratan. Akibatnya, jika perjalanan pulang beberapa hari, ikan itu 

6
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sudah tidak segar lagi. Padahal, ikan yang tidak segar tidak disukai 
orang Jepang. Untuk mengatasi masalah itu, perusahaan perikanan 
memasang pendingin ikan (freezer) di kapal mereka. Jadi ikan 
tangkapan langsung mereka bekukan di lemari pendingin, sehingga 
tetap segar kendati mereka berlayar makin jauh dan makin lama.

Masalah berikut muncul. Orang Jepang merasakan perbedaan rasa 
antara ikan segar dan ikan beku. Orang Jepang tidak menyukai ikan 
beku. Selain itu, ikan beku murah sehingga merugikan perusahaan. 
Untuk menanggulangi, perusahaan perikanan memasang tangki-tangki 
tempat menyimpan ikan agar ikan tetap hidup dan segar. Para nelayan 
pun memasukkan ikan sebanyak-banyaknya ke dalam  tangki-tangki 
itu hingga berdempet-dempetan. Setelah beberapa lama, ikan di dalam 
tangki-tangki bertabrakan dan akhirnya berhenti bergerak. Ikan-ikan 
tersebut lelah dan lemas, kendati masih hidup. 

Namun orang Jepang tetap merasakan perbedaan rasa antara 
ikan segar dan ikan yang kelelahan dan ikan yang berhenti bergerak. 
Orang Jepang menghendaki rasa ikan segar dan lincah, bukan ikan 
lemas dan tidak segar.

Orang-orang Jepang terus berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk 
mengatasi masalah: bagaimana membawa ikan dengan rasa segar 
ke Jepang? Apa rekomendasi Anda untuk mengatasi masalah yang 
dihadapi Jepang? Atau, bagaimanakah sikap Anda bila menghadapi 
masalah seperti dihadapi orang Jepang itu?

Makin kritis, kreatif, dan inovatif pikiran Anda, kian cerdaslah 
Anda. Jika solusi Anda pas dan terus menaklukkan tantangan itu, 
Anda akan bahagia. Anda akan bersemangat  mengarungi hidup ini 
dan Anda memang hidup.

Bagaimana ikan Jepang tetap segar?
Perusahaan perikanan di Jepang menjaga agar ikan tetap segar 

dengan tetap melengkapi kapal-kapal dengan tangki. Lalu, ke dalam 
tangki-tangki itu dimasukkan ikan hiu kecil. Ikan hiu kecil itu akan 
mengejar-ngejar ikan tangkapan nelayan. Jadi ikan-ikan dalam tangki 
akan bergerak dan tetap segar sampai ke daratan (Zaim, 2008).



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

65

Penilaian Pencerminan Sikap 

No
Pernyataan sikap 
berpikir logis, kritis, 
kreatif, dan inovatif.

SS S KS TS

1

Menurut pengalaman, 
berpikir logis, kritis, 
kreatif, dan inovatif 
menunjukkan 
manusia sebagai 
makhluk ciptaan 
Tuhan yang sangat 
tinggi.

2

Orang yang bersikap 
kritis, kreatif, dan 
inovatif menunjukkan 
bahwa orang itu 
memiliki semangat 
dalam hidup

3

Berkarakter berpikir 
logis, kreatif, atau 
inovatif akan hidup 
sama saja dengan 
orang yang tidak 
kreatif, kritis, dan 
inovatif karena segala 
sesuatu tergantung 
pada nasib.

Video: V.6
Inovatif
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Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk 
meningkatkan kualitas manusia. Itu berkait dengan pendidikan di 
sekolah. Pendidikan pada era modern makin tergantung pada tingkat 
kualitas, antisipasi dari para guru untuk menggunakan berbagai sumber 
yang tersedia, mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa untuk 
mempersiapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berpikir 
siswa untuk lebih logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Berpikir merupakan 
kegiatan mental yang dialami seseorang bila menghadapi suatu masalah 
atau situasi yang harus dipecahkan. Berpikir merupakan aktivitas 
mental untuk membantu memformulasikan atau memecahkan suatu 
masalah, membuat keputusan, atau memenuhi hasrat keingintahuan 
(fulfi ll a desire to understand). Pendapat itu menunjukkan, ketika 
seseorang merumuskan suatu masalah, memecahkan masalah, atau 
ingin memahami sesuatu, ia melakukan suatu aktivitas berpikir.

Berpikir secara logis adalah suatu proses berpikir dengan 
menggunakan logika, rasional,  dan masuk akal. Secara etimologis, 
logika berasal dari kata logos yang mempunyai dua arti pemikiran 
atau kata-kata. Jadi logika adalah ilmu yang mengkaji pemikiran. 
Karena pemikiran selalu diekspresikan dalam kata-kata, maka logika 
juga berkait dengan “kata sebagai ekspresi dari pemikiran”. Dengan 
berpikir logis, kita akan mampu membedakan dan menyikapai secara 
kritis kejadian-kejadian; apakah kejadian itu masuk akal dan sesuai 
dengan ilmu pengetahuan atau tidak. Tidak hanya itu. Seorang peserta 
didik juga harus mampu berpikir kritis sehingga mampu mengolah 
fenomena yang diterima sistem indra hingga memunculkan berbagai 
pertanyaan yang berkait dan menggelitik untuk dicari jawabnya.

 Contoh, ketika meneliti atau melakukan metode ilmiah, seorang 
siswa atau peneliti harus melakukan dengan berpikir secara logis, 
dari saat observasi atau mengamati, merumuskan masalah, menyusun 
hipotesis, melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, mengolah 
dan menganalisis data, hingga menarik kesimpulan. Seluruh proses 
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kerja ilmiah itu harus berdasar prinsip yang logis, rasional, dan masuk 
akal sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Cara berpikir logis yang biasa dikembangkan dapat dibagi menjadi 
dua, yaitu berpikir secara deduktif dan berpikir secara induktif. Logika 
deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diambil dari proposisi 
umum ke proposisi khusus. Secara sederhana, kata umum-khusus. 
Adapun logika induktif kebalikan dari logika deduktif. Jenis logika ini 
harus mengikuti penalaran yang berdasar pengalaman atau kenyataan. 
Artinya, jika tidak ada bukti, kesimpulannya belum tentu benar atau 
pasti. Jadi dia tidak akan memercayai suatu kesimpulan yang tidak 
berdasar pengalaman atau kenyataan lewat tangkapan pancaindra.

Berpikir kritis (critical thinking) adalah sinonim dari pengambilan 
keputusan (decision making), perencanaan strategik (strategic planning), 
proses ilmiah (scientifi c process), dan pemecahan masalah (problem 
solving). Berpikir kritis merupakan upaya pendalaman kesadaran serta 
kecerdasan membandingkan dari beberapa masalah yang sedang dan 
akan terjadi, sehingga menghasilkan kesimpulan dan gagasan yang 
dapat memecahkan masalah tersebut. Setiap orang memiliki pola pikir 
berbeda. Akan tetapi bila setiap orang mampu berpikir secara kritis, 
masalah yang mereka hadapi tentu makin sederhana dan mudah mencari 
solusi. Berpikir kritis mengandung makna sebagai proses penilaian 
atau pengambilan keputusan yang penuh pertimbangan dan dilakukan 
secara mandiri. Berpikir kritis merupakan proses perumusan alasan 
dan pertimbangan mengenai  fakta, keadaan, konsep, metode, dan 
kriteria. Berpikir kritis sebagai proses merumuskan  alasan yang tertib 
secara aktif dan terampil dari menyusun konsep, mengaplikasikan, 
menganalisis, mengintegrasikan (sintesis), atau mengevaluasi 
informasi yang dikumpulkan melalui proses pengamatan, pengalaman, 
refl eksi, pemberian alasan (reasoning), atau komunikasi sebagai dasar 
penentuan tindakan. Karena itu, berpikir kritis adalah memberdayakan 
keterampilan atau strategi kognitif dalam menentukan tujuan. Proses 
tersebut dilalui setelah menentukan tujuan, mempertimbangkan, dan 
mengacu langsung ke sasaran-merupakan bentuk berpikir yang perlu 
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dikembangkan untuk memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, 
mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan 
ketika menggunakan semua keterampilan itu secara efektif dalam 
konteks dan tipe yang tepat. Berpikir kritis juga merupakan kegiatan 
mengevaluasi, mempertimbangkan kesimpulan yang akan diambil 
manakala menentukan beberapa faktor pendukung untuk membuat 
keputusan.

Berpikir kritis juga biasa disebut directed thinking, sebab 
berpikir langsung ke fokus yang akan dituju. Hal terpenting yang 
perlu diperhatikan dalam konsep berpikir kritis adalah dalam proses 
berpikir kritis, seseorang dapat dikatakan sedang mengevaluasi 
bahan atau topik yang dibahas. Sebab, dalam proses berpikir kritis, 
seseorang akan mengalami berbagai pertimbangan dari berbagai 
aspek untuk menentukan suatu tujuan yang menghasilkan jawaban 
yang disampaikan. Selain mampu berpikir logis dan kritis, seorang 
peserta didik juga harus mampu berpikir kreatif.

Berpikir kreatif dapat dipandang sebagai suatu proses yang 
digunakan ketika seorang individu mendatangkan atau memunculkan 
suatu ide baru. Ide baru tersebut merupakan gabungan ide-ide 
sebelumnya yang belum pernah diwujudkan. Pengertian itu lebih 
difokuskan pada proses individu untuk memunculkan ide baru yang 
merupakan gabungan ide-ide sebelumnya yang belum diwujudkan atau 
masih dalam pemikiran. Pengertian berpikir kreatif itu ditandai oleh 
ide baru yang dimunculkan sebagai hasil dari proses berpikir tersebut. 
Dengan kata lain, berpikir kreatif merupakan kepiawaian pola berpikir 
yang didasari pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep 
yang telah diketahui dan kemudian memberikan suatu perubahan.

Berpikir inovatif adalah proses mental yang melibatkan pemunculan 
gagasan atau konsep baru serta berbeda dari yang lain atau hubungan 
baru antara gagasan dan konsep yang sudah ada. Inovatif adalah 
usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan 
imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilingi dalam 
menghasilkan produk baru, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan 
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serta kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan 
dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Syarat-syarat berpikir 
inovatif seperti elastisitas tinggi, produktivitas tinggi, orisinalitas 
tinggi, sensitivitas tinggi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
guru merupakan kunci dan sekaligus ujung tombak pencapaian misi 
pembaruan pendidikan. Mereka berada di titik sentral untuk mengatur, 
mengarahkan, dan menciptakan suasana kegiatan belajar-mengajar 
yang untuk mencapai tujuan dan misi pendidikan nasional. Karena 
itu,  secara tidak langsung guru dituntut lebih profesional, inovatif, 
perspektif, dan proaktif dalam melaksanakan tugas pembelajaran. 
Seorang guru harus mampu dan memilih cara yang tepat bagaimana 
memotivasi siswa agar lebih mampu berpikir logis, kritis, dan kreatif.

Ada beberapa  yang perlu diperhatikan oleh pendidik untuk 
meningkatkan cara  berpikir logis, kreatif, kritis, dan inovatif pada 
siswa, yaitu identifi kasi atribut keterampilan berpikir yang diajarkan, 
mengembangkan program pembelajaran untuk meningkatkan 
kemampuan berpikir anak secara efektif dan efi sien, menilai kemahiran 
berpikir yang telah diajarkan dengan mendasarkan diri pada atribut 
yang telah diidentifi kasi, dan memadukan pembelajaran berpikir 
dalam mata pelajaran  yang diajarkan.

Selain itu, pemanfaatan strategi pembelajaran untuk lebih 
memotivasi siswa berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif perlu 
dikembangkan. Pemanfaatan strategi pembelajaran tersebut 
disesuaikan dengan beberapa pertimbangan sesuai dengan mata 
pelajaran yang sedang diajarkan. Ada beberapa pertimbangan yang 
merupakan penekanan terhadap kegiatan. Pertama: betapa penting 
kejelasan pernyataan atau pertanyaan. Kedua, betapa penting berpikir 
secara rasional. Ketiga, berupaya memperbaiki sesuatu yang tidak 
tertata. Keempat, menggunakan sumber yang dapat dipercaya. 
Kelima, mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Keenam, 
berpegang pada orisinalitas pikiran atau dasar pertimbangan. Ketujuh, 
mencari alternatif. Kedelapan, berpikiran terbuka. Kesembilan, 
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mengambil posisi sewaktu menghadapi rasional dan bukti. Kesepuluh, 
betapa penting ketepatan mengemukakan permasalahan. Kesebelas, 
mengambil cara yang runtut dalam menghadapi bagian dari sesuatu 
yang kompleks. Kedua belas, menggunakan keterampilan berpikir 
kritis. Keempat belas, sensitif terhadap perasaan orang lain, seperti 
terhadap tingkat pengetahuan dan tingkat kecanggihan. Keempat 
belas, menggunakan pikiran kritis dari teman lain.

Tes Pemahaman1. 
Instruktur minta kepada peserta didik mengemukakan masalah a. 
yang dihadapi mereka masing-masing, kemudian melalui diskusi 
kelompok,  masalah itu dicari cara penanggulangannya secara logis, 
kritis, dan kreatif. Hasil diskusi disampaikan dalam kelompok 
besar.
Kemukakan sama-sama dua contoh tindakan dari perpikir logis, b. 
kritis, kreatif, dan inovatif yang Anda lakukan atau lihat dalam 
kehidupan sehari-hari.

Memaknai Gambar1. 

 Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan 
melakukan sesuatu secara nyata atau logis untuk menghasilkan 

cara atau temuan baru dan mutkhir dari apa  yang 
telah ada atau dimiliki.

Sumber: Postlicious.com
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Perhatikan gambar berikut ini.
Berdasar pikiran logis dan kritis Anda, kemukakan di mana letak a. 
kreativitas dan inovatif para petani tersebut.
Apakah dampak yang akan dialami para petani dan para penggemar b. 
buah-buahan dari perubahan bentuk buah semangka dan apel yang 
bulat menjadi kotak?

Dimensi Keterampilan

Evaluasi Pikir dan Tindak Produktif
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif.

No Tindakan karakter berpikir logis, 
kritis, kreatif, dan inovatif.

Sebutkan

1 Tindakan logis yang dilakukan selama 
seminggu ini.

2 Tindakan tidak logis yang dilakukan  
selama seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku yang logis. 

4 Tindakan penghargaan tidak logis 
yang dilakukan. 

5 Tindakan kreatif yang dilakukan 
selama seminggu ini. 

6 Tindakan tidak kreatif yang dilakukan  
selama seminggu ini.

7 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku yang kreatif.

8 Tindakan penghargaan tidak kreatif 
yang dilakukan. 



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

72

Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Berpikir logis, 
kritis, kreatif, dan 
inovatif.

Suka bertanya, mengamati sesuatu, a. 
dan tidak puas hanya mendapat satu 
jawaban.
Mengemukakan atau mengusulkan b. 
sesuatu yang masuk akal dengan 
menggunakan akal yang sehat dan 
hati nurani yang luhur.
Memberikan masukan yang bersifat c. 
mambangun.
Memberikan ide atau gagasan yang d. 
baik untuk kepentingan umum.
Memaparkan pendapat didasari e. 
fakta empirik.
Suka menyusun gagasan dan a. 
menciptakan karya baru.
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KARAKTER KEPEDULIAN

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Dialog Teman Juara Sejati1. 
Sesaat menerima rapor kenaikan kelas V terjadi dialog antara tiga 

sekawan, Agus, Ilmi, dan Dewan. Berikut petikan dialog mereka.
Agus : Hai, Ilmi! Selamat, ya selamat!
Dewan : Hebat kamu, Ilmi. Kamu memang juara sejati!
Agus : Wan, Ilmi, semester pertama hanya peringkat lima.  

  Sekarang menjadi peringkat satu. Kamu 
     jangan kalah lo!
Ilmi : Oh, kamu pun bisa kok, Gus. Tentu kalau mau. 
   Kalau perlu kita menjadi juara kelas bersama!
Agus : Ya tentu saja mau dong. Namun maksudmu apa 
   dengan kata-kata kalau mau? Masa ada murid 
   tidak mau jadi juara kelas?
Dewan : Yang Ilmi maksudkan, tentu saja kalau 
   mau berusaha.
Agus : Oh, itu. Lo, bukankah kamu juga sudah berusaha, 
   Wan? Kenapa kamu malah turun ke peringkat   

  kedua?”
Dewan : Memang benar saya telah berusaha, tetapi saya 
   akui usaha Ilmi lebih keras akhir-akhir ini.
    Saya janji akan lebih keras belajar di kelas VI!
Agus  : Kenapa sang juara kita kok diam saja? Payah gitu 
   lo! Baru juara kelas saja sudah sombong. 
   Jangan-jangan besok sudah tidak mau jadi anggota  

7
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  kelompok kita lagi?
Ilmi : Astaga! Kenapa kau berprasangka begitu, Gus? 
   Itu sirik namanya. Aku baru saja berpikir,    

  bagaimana  perasaan teman-teman jika aku 
   banyak bicara. Kasihan tuh teman yang 
   tidak naik kelas!
Agus : Syukurlah, kamu memang pantas menjadi 
   juara sejati, seperti kata Dewan. Kita memang 
   harus berempati kepada sesama teman, khususnya 
   yang kurang beruntung.
Dewan : Kalau begitu, ayo kita hibur teman kita yang tidak 
   naik kelas.
Ilmi : Bagaimana caranya?
Dewan : Kita ke pantai bagaimana? Kita bermain-main
    sepuasnya!
Ilmi : Namun kita harus minta izin orang tua dia, juga 
   orang tua kita.  Agus dan Dewan: Oke, oke, Bos!

Evaluasi Pencerminan Sikap
Bagaimana pendapatmu tentang sikap Ilmi?1. 
Apa yang dapat dipelajari dari sikap Ilmi?2. 

Kepedulian Rini
Menjelang kenaikan kelas V, setiap siswa harus dapat memperagakan 

salah satu tarian daerah. Kegiatan itu adalah bagian dari mata pelajaran 
kerajinan tangan dan kesenian. Siswa mempersiapkan diri.
Nita : Rin, saat  tes praktik tari nanti kamu memperagakan
    tari apa?
Rini : Saat ini aku sedang berlatih tari jaipong?
Nita : Siapa yang melatihmu?
Rini : Bu Dewi. Rumahnya cukup jauh, tetapi untunglah 
   aku selalu diantar ayahku. Kamu bagaimana, Nit?
Nita : Aku belajar tari merak dari video, tapi sulit 
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   memahami.
Rini : Kalau kamu, Yu?
Ayu : Aku belum latihan. Habis, guru tari tidak ada, 
   video pun tak punya.
Rini : Teman yang lain bagaimana?
Ayu  : Rata-rata sama sepertiku, tidak ada persiapan!
Nita : Waah, gawat nih! Aku ada usul, tapi jika 
   kamu membantu, Rin.
Rini : Katakan saja! Jika mampu tentu kubantu.
Nita : Bagaimana jika Bu Dewi diminta melatih di sini? 
   Supaya teman-teman juga bisa ikut berlatih.
Rini : Honornya bagaimana?
Ayu : Nanti kita iuran bersama teman lain yang berminat.
   Beres kan?
Rini : Rumah Bu Dewi kan jauh. Antar-jemputnya 
   bagaimana?
Ayu :  Kan bisa minta tolong ayahmu untuk 
   menjemput dan mengantar Bu Dewi?
Rini :  Enak saja, tak usah yeee!!
Nita :  Rin, kalau beramal jangan setengah-setengah dong.
Ayu :  Iya, Rin, sekalian saja kita bentuk kelompok tari. 
   Bu Dewi pelatihnya, kamu ketuanya, dan kami 
   anggotanya.
Rini :  Baiklah, nanti kubicarakan dengan Bu Dewi 
   dan ayahku.
Nita :  Trims, Rin. Kamu memang sahabat yang baik!
Rini :  Siapa dulu dooong? Rini!

Pertanyaan:
Bagaimana pendapatmu tentang sikap Rini?a. 
Apakah tindakan Rini yang perlu diteladani?b. 
Pernahkah kamu mempunyai pengalaman seperti cerita tersebut?c. 
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Bermain Drama2. 
Perhatikan gambar dan ceritakan peristiwa di bawah ini. Buatlah 

drama sederhana dan perankan di depan kelas bersama kelompokmu!
(Cerita drama diserahkan ke kelompok masing-masing.)
Setelah mereka bermain drama.

Video: V.6
Inovatif

(Gambar seorang laki-laki 
membuang sampah di sungai)

Setiap pagi Pak Rudi selalu 
membuang sampah ke sungai 
di depan rumahnya. Aliran sun-
gai jadi tidak lancar dan berbau 
busuk. Warga RT menemui 
Pak Rudi agar peduli terhadap 
kebersihan dan kesehatan 
lingkungan.

Nenek Ijah tinggal sendirian di 
rumah. Sudah tiga hari Nenek 
Ijah sakit tanpa ada yang mer-
awat. Warga RT mendatangi 
rumah Nenek Ijah dan mem-
bawanya ke rumah sakit

 Saat pulang sekolah murid-mu-
rid melihat korban kecelakaan. 
Mereka menolong. Ada yang 
menolong korban, ada yang 
mengamankan sepedanya,  ada 
yang hendak membawanya ke 
puskesmas, dan ada yang me-
lapor ke polisi.

(Sekelompok warga 
membopong nenek 
ke rumah sakit)

(Sekelompok murid menolong 
temannya yang kecelakaan 
dari sepeda)

1

2

3
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 Sudah tiga hari Siti tidak 
masuk sekolah karena sepa-
tunya rusak. Ia malu ke seko-
lah tanpa sepatu. Murid kelas 
V berunding untuk membantu 
Siti. Mereka iuran untuk mem-
beli sepatu buat Siti.

(Beberapa anak menyerahkan 
sepatu baru kepada seorang 
anak perempuan)

4

Penilaian Sikap3. 

NO Prnyataan/Peristiwa SS S KS TS

1 Kita harus membantu teman supaya 
jika kita kesulitan juga dibantu teman.

2 Jika ada sampah berserakan di kelas 
kita harus segera lapor kepada guru.

3
Jika ada nenek minta tolong 
menyeberang jalan, kita sebaiknya 
pura-pura tidak tahu.

4
Jika ada teman mencoret-coret 
tembok, kita biarkan saja karena bukan 
kesalahan kita.

5 Jika saat ulangan ada teman minta 
bantuan, harus dibantu dengan ikhlas.

Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Kepedulian adalah sifat peduli atau memprihatinkan atau ikut 
merasakan kesulitan atau masalah yang dialami orang lain, kemudian 
secara aktif membantu mengatasi. Kepedulian berkembang dari 
sikap simpati yang berkembang menjadi empati. Kebalikan dari 
sifat kepedulian adalah sifat acuh atau tidak mau tahu kesulitan atau 
masalah orang lain, padahal dia dalam posisi mampu membantu 
mengatasi atau meringankan masalah itu.
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Dalam kehidupan sehari-hari kita bergaul dengan teman, saudara, 
tetangga, dan kelompok lain di masyarakat. Untuk mencapai kehidupan 
bersama yang damai, kita harus peduli terhadap masalah atau kesulitan 
yang dialami orang lain. Selanjutnya, kita berusaha sesuai dengan 
kemampuan untuk mengatasi kesulitan atau memecahkan masalah 
tersebut. Jika kita peduli terhadap orang lain, orang lain juga akan 
peduli kepada kita sehingga tercipta kehidupan saling menyayangi, 
saling menghormati, dan cinta damai. Contoh sikap kepedulian adalah 
memberi makan atau minum kepada pengemis, menyantuni anak yatim-
piatu, menjenguk teman yang sakit, menjadi donor darah, membantu 
korban bencana, menolong korban kecelakaan, meminjamkan pensil 
kepada teman, mendamaikan teman yang berselisih pendapat, 
membantu pekerjaan ibu tanpa diminta, membersihkan rumah atau 
kelas yang kotor.

Pembelajaran atau manfaat dari pengamalan sikap kepedulian 
antara lain  meringankan beban orang lain, memelihara kerukunan 
dengan teman atau saudara, menjaga kebersihan lingkungan, menjadi 
pribadi yang disayangi orang lain, pekerjaan yang berat akan terasa 
ringan, dan membentuk pribadi yang lembut hati sehingga bermanfaat 
bagi sesama dan lingkungan.

Cara menerapkan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari 
adalah member secara ikhlas ketika ada orang meminta-minta, 
memberikan tempat duduk kepada orang tua yang berdiri di angkutan 
umum, mengajak teman-teman untuk menjenguk teman yang 
sakit, membersihkan kelas yang kotor walau tidak sedang piket, 
mengumpulkan bantuan jika ada orang mengalami musibah, berbagi 
makanan dengan teman di sekolah, meminjamkan pensil kepada 
teman yang kehilangan pensil.

Untuk menilai diri apakah sudah memiliki sifat kepedulian dapat 
kita lakukan dengan menanyakan pada diri sendiri hal-hal sebagai 
berikut. Apakah saya suka membantu jika ada teman perlu bantuan? 
Apakah saya dengan ikhlas memungut sampah di halaman sekolah? 
Apakah saya senang jika diajak menjenguk teman yang sakit? Apakah 
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saya mendengar dengan perhatian jika teman sedang bicara? Apakah 
saya suka berbagi makanan dengan teman?

Tes Pemahaman1. 
Sebutkan dua contoh sikap peduli di rumah!a. 
Sebutkan dua contoh sikap peduli di sekolah!b. 
Apakah beda sikap peduli dari sikap acuh tak acuh?c. 
Sebutkan dua manfaat sikap peduli!d. 
Apakah akibatnya jika masyarakat tidak memiliki sikap   e. 

 peduli?

Memaknai Gambar2. 

Jelaskan apa dampak terhadap kesehatan dan kenyamanan a. 
lingkungan jika lingkungan kita bersih?
Jelaskan apa dampak terhadap kesehatan dan kenyamanan b. 
lingkungan jika lingkungan kita kotor? 
Apakah yang akan terjadi bila di sungai-sungai banyak sampah?c. 
Bagaimana upaya kita dalam menanggulangi lingkungan yang d. 
banyak sampah?

Sumber: Eayani.blogspots.com Sumber: Megapolitan.compas.com



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

80

Dimensi Keterampilan
Ayo Bercerita1. 
Ingat-ingatlah pengalaman Anda bersikap peduli atau membantu a. 
orang lain di rumah, sekolah, atau masyarakat!
Ceritakan pengalaman Anda di depan kelas dan lebih bagus jika b. 
Anda dapat menunjukkan foto-foto yang sesuai dengan pengalaman 
Anda!
Proyek Kepedulian2. 
Buatlah rencana aksi bersama teman sekelas untuk membersihkan 

salah satu tempat ibadah di lingkungan sekolah.

Rencana Aksi

No Aspek Rencana

1 Tempat

2 Waktu 

3 Tujuan

4 Peserta

5 Alat-alat yang diperlukan

6 Pembagian tugas
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Kelompok : ...
................................1. 
................................2. 
................................3. 
................................4. 

Proyeksi Diri3. 
Proyeksi diri mengandung arti rencana tindakan pada masa datang a. 
agar menjadi pribadi yang lebih baik.
Catatlah rencana tindakan yang akan Anda lakukan agar memiliki b. 
sifat atau karakter yang diharapkan!
Ceritakan rencana Anda kepada teman-teman!c. 

NO Karakter Usaha yang Akan 
Dilakukan

1 Peduli terhadap 
kesulitan atau 
penderitaan orang lain.

...............................1. 

..................................
        .................................    
................................

...............................2. 

..................................
    ....................................
.............................

.................................3. 

...............................

2 Peduli terhadap 
kebersihan alam dan 
lingkungan sekitar.

...............................1. 

..................................
     ...................................
..............................

...............................2. 

..................................
     ...................................
..............................

.................................3. 

...............................
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3 Berbagi atas rezeki 
atau kesenangan yang 
dimiliki.

.................................1. 

...............................
     ...................................
.............................

.................................2. 

...............................
     ...................................
..............................

.................................3. 

...............................
     ...................................
..............................

                     
Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Kepedulian

Memelihara kebersihan, keindahan, a. 
dan kelestarian alam.

Terlibat aktif dalam bekerja bakti b. 
membersihkan kelas, sekolah, dan 
lingkungan sekitar.

Bersedia melakukan tugas kelompok c. 
sesuai dengan kesepakatan bersama.

Bersedia membantu orang lain tanpa d. 
mengharap imbalan.

Tidak mendahulukan kepentingan e. 
pribadi dan kelompok daripada 
kepentingan umum.

Mencari jalan untuk mengatasi f. 
perbedaan pendapat atau pikiran 
antara diri sendiri dan orang lain.

Tidak bersifat masa bodoh terhadap a. 
perubahan atau keadaan lingkungan.
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KARAKTER SUKA MENOLONG

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah

Seorang anak muda yang sangat miskin bekerja sebagai wiraniaga 
untuk membiayai kuliah. Pada suatu hari dia sangat bingung karena 
hanya punya uang sepuluh sen, padahal dia sangat kelaparan. Dia 
memberanikan diri meminta makan pada tetangga. Namun dia gugup 
ketika seorang nyonya yang perlente membuka pintu. Dia tidak jadi 
minta makanan. Ia hanya minta segelas air putih. Perempuan itu 
merasa anak muda tersebut dalam kesusahan. Ia memberikan segelas 
susu. Dia minum perlahan-lahan, lalu bertanya, “Berapa Nyonya?”

“Anda tidak perlu bayar apa pun,” kata perempuan itu. “Ibuku 
mengajarkan untuk tidak menerima apa pun buat perbuatan baik.”

“Kalau begitu, terima kasih yang setulus-tulusnya,” katanya.
Ketika anak muda itu meninggalkan rumah tersebut, ia merasa 

lebih bahagia dan keimanannya kepada Tuhan serta kepercayaan pada 
umat manusia menjadi lebih kuat.

Bertahun-tahun kemudian nyonya yang baik itu jatuh sakit. Dokter-
dokter tidak tahu persis apa penyakit yang dideritanya. Ia dikirim ke 
rumah sakit dan diserahkan kepada anak muda dulu yang kini sudah 
menjadi dokter. Ketika ia mendengar nama kota asal pasien, matanya 
bersinar dan menduga-duga siapa dia. Ia merawat dan segera mengenal 
sang nyonya. Ia bekerja keras untuk menyelamatkan nyawanya. 
Akhirnya, setelah perjuangan yang berat, perempuan itu sembuh.

Dokter itu meminta bagian administrasi rumah sakit menyampaikan 

8
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kepadanya tagihan untuk ia setujui. Ia memperbaiki tagihan itu 
dan menandatanganinya. Di atas tagihan biaya rumah sakit itu ia 
menuliskan catatan kecil. Ia kirimkan kembali kepada pasiennya. 
Perempuan itu tahu ia harus membayar besar tagihan itu selama sisa 
usianya. Walaupun ia bahagia karena telah disembuhkan, ia juga 
khawatir tidak bisa membayar. Ia membuka amplop dan terkejut ketika 
membaca tulisan di atas surat tagihan itu: “Tagihan ini sudah dibayar 
bertahun-tahun yang lalu dengan segelas susu – dr. Howard.” 

Tangisan kebahagiaan tercurah dan membasahi mukanya. Ia 
bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada dokter muda itu 
yang membalas kebaikannya (Situs Jalaludin for Enlighment, Tono, 
2012).

 Begitulah, manusia memiliki rasa empati, rasa merasakan apa 
yang orang lain rasakan. Dan, dengan perasaan itu tergeraklah hati 
untuk menolong orang. Jadi hakikatnya manusia adalah makhluk yang 
suka saling tolong.

Penilaian Pencerminan Sikap

No Pernyataan 
Sikap Jujur

SS S KS TS

1 Menurut pengalaman, 
bersikap suka 
menolong akan 
mendapat 
pembalasan berupa 
pertolongan dari 
orang lain bila kita 
kesusahan.

 Video: V.8
Suka Menolong
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2 Kegiatan berupa suka 
menolong atau tidak 
sama saja, bila ada 
kesusahan orang 
tidak akan menolong 
kita.

3 Saya sebagai ketua 
OSIS menyesal telah 
menolong anggota 
yang mendapat 
kesusahan. Terbukti, 
sekarang ketika saya 
tidak lagi menjadi 
ketua OSIS tidak ada 
yang mau menolong 
saya.

4 Saya sebagai 
ketua OSIS berhak 
menolong sesama 
dan siapa pun dengan 
tidak menginginkan 
balasan apa pun. 

5 Menolong dapat 
dikaitkan dengan 
sikap bersahabat, 
karena menolong 
berarti hendak 
menjadi kawan.

Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Manusia saling tergantung dan saling membutuhkan. Penjual 
membutuhkan pembeli, demikian pula sebaliknya. Pasien 
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membutuhkan dokter, demikian pula sebaliknya. Murid membutuhkan 
guru, demikian pula sebaliknya. Umumnya orang tidak membangun 
rumah sendiri, tidak membuat pakaian sendiri, dan seterusnya. Jadi 
besar atau kecil kita tergantung pada pertolongan orang lain.

Setiap orang, kecuali yang kembar, mempunyai plasma pembawaan 
dan sel keturunan yang berbeda. Seseorang memiliki pengalaman 
hidup berbeda dari lingkungan berbeda. Begitu juga manusia memiliki 
pengetahuan, keahlian, dan bakat berbeda. Di sinilah manusia harus 
mengambil keuntungan dari kapasitas orang berbeda tersebut, bukan 
bersaing atau saling meniadakan. Bersaing sebetulnya sehat, tetapi 
kalau berlebihan akan memunculkan sikap antikerja sama. Dalam hal 
ini, persaingan hanya akan menciptakan kebencian, kecurigaan, dan 
mungkin sakit hati.

Sebetulnya jika orang menyatukan pengetahuan, pengalaman, 
bakat, dan sebagainya, justru saling menguatkan. Orang-orang dapat 
tolong-menolong tanpa harus merendahkan satu sama lain. Karena 
itu, kepemilikan karakter saling tolong harus terjadi secara seimbang 
dan selaras antarmanusia. Adakalanya bagi sebagian orang meminta 
tolong pun menjadi hal sulit karena pada dirinya ada rasa tinggi diri, 
sombong, atau terlalu malu meminta pertolongan orang lain. Setelah 
itu, orang pun harus bersedia menerima komentar orang. Hidup tanpa 
penilaian orang adalah hidup tersesat, karena orang lain menjadi 
cermin diri. Dengan cermin, orang dapat melihat diri sendiri yang 
sebenarnya. Jadi untuk mencari tanggapan, orang bisa minta tolong 
orang lain untuk mengomentari dirinya. Selain itu, orang harus siap 
berterima kasih dengan mengucapkan secara tulus atas pertolongan 
orang lain. Tanpa penghargaan akan terasa hampa bagi orang yang 
menolong. Jadi mengucapkan terima kasih adalah hal minimal yang 
bisa bernilai maksimal bagi orang yang menolong. Ketulusan harus 
dibayar pula dengan ketulusan.

Ada beberapa alasan orang menolong, seperti dikemukakan 
Mustari (2011). Pertama, orang merasa tidak enak ketika melihat ada 
orang memerlukan pertolongan dan termotivasi melakukan sesuatu 
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serta meringankan beban itu. Kemudian mempertimbangkan ongkos 
antara menolong dan tidak menolong. Makin jelas untuk menolong 
kian tinggi orang untuk menolong (teori ongkos-hasil). Kedua, orang 
menolong karena ada pikiran “ikut merasakan” apa yang dialami 
orang lain. Kaitan dengan itu timbul perasaan menolong orang berarti 
menolong diri sendiri. Hal itu disebut kebaikan altruistik (teori empati-
altruisme). Ketiga, orang menolong orang lain untuk mendukung daya 
tahan hidup ras atau kelompoknya. Jadi ada keinginan mendahulukan 
komunitas daripada diri sendiri karena diri setiap orang terkadang harus 
dikorbankan demi keselamatan semua orang (teori evolusi-sosialis).

Di sisi lain, orang menolong dilihat dari beberapa keadaan seperti 
keadaan jumlah yang melihat, peniruan, waktu luang, kesamaan. 
Adapun dilihat dari segi subjek yang bisa menolong karena kualitas 
kepribadian dan religiusitas. Sementara itu, dilihat dari segi objek yang 
perlu ditolong antara lain korban bencana alam, korban kejahatan, 
orang miskin, dan orang yang bernasib lebih buruk daripada orang 
yang menolong (Mustari, 2011).

Tes Pemahaman
Menolong dapat dilakukan dalam bermacam-macam cara. a. 
Kemukakan tiga contoh bentuk pertolongan kepada sesama 
manusia.
Mengapa manusia satu dan yang lain saling bergantung?b. 
Pertimbangan apa saja bagi orang-orang untuk menolong?c. 
Menolong bukan bersifat kontrak. Ia bersifat personal, dari orang d. 
ke orang, dari hati ke hati. Maka cukup sulit mendapat pertolongan 
di suatu masyarakat dengan hubungan personal kurang solid atau 
renggang. Jelaskan apa makna pernyataan tersebut?

Suka menolong adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 
membantu orang lain. Seperti peribahasa berikut. Berat sama dipikul, 
ringan sama dijinjing. Ke bukit sama mendaki, ke lurah (jurang) sama 
menurun.
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 2.   Memaknai Gambar

Bagaimanakah cara membiasakan diri suka menolong sesama a. 
sejak dini?
Apakah dampak terhadap usaha besar bila kita bekerja dengan b. 
tolong-menolong dan gotong royong?

Dimensi Keterampilan
Evaluasi Pikir dan Tindak Produktif
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (1)

No Tindakan Karakter Suka Menolong Sebutkan

1 Tindakan suka menolong selama 
seminggu ini. 

2 Tindakan tidak suka menolong selama 
seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku suka menolong.  

4 Tindakan penghargaan tidak suka 
menolong. 

Sumber: Tiangawan.com Sumber:Delimandu.blogspots.com
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Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Suka menolong 
atau gotong 
royong

Terlibat aktif dalam kerja bakti a. 
membersihkan kelas atau sekolah.
Kesediaan melakukan tugas sesuai b. 
dengan kesepakatan.
Bersedia membantu orang lain tanpa c. 
mengharap imbalan.
Aktif dalam kerja kelompok. d. 
Memusatkan perhatian pada tujuan e. 
kelompok. 
Tidak mendahulukan kepentingan pribadi.f. 
Mencari jalan untuk g. 
mengatasi perbedaan pendapat atau 
pikiran antara diri sendiri dan orang lain.
Mendorong orang lain untuk bekerja h. 
sama demi mencapai tujuan bersama.
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KARAKTER NASIONALISME

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah
(1)

Tahun 1985, penulis dengan tiga teman belajar lanjut ke sebuah 
negara. Suatu ketika kami diundang kakak kelas untuk tinggal (home 
stay) di rumahnya. Malam hari kami berbincang-bincang dengan 
keluarga (anak dan istri) kakak kelas itu. Kami berbincang-bincang 
sekitar keadaan negara masing-masing, dari masalah kebudayaan, 
iklim, makanan, sampai.masalah pendidikan.

Pagi hari kami bangun dan bermain di halaman rumah yang luas 
di hamparan rumput lembut dan hijau yang mengelilingi rumah. 
Di  sebuah sudut halaman itu ada sebuah tungku atau anglo untuk 
membakar atau memanggang daging atau ikan (barbecue). Saat itu 
kami hendak membakar daging. Untuk membakar daging, seperti 
membuat sate, perlu membuat api dengan membakar arang dan kertas 
koran. Arang dan koran bekas sudah tersedia.

Si Hunter, anak kakak kelas yang berumur sekitar empat setengah 
tahun, terlebih dahulu memilih dan memilah koran-koran bekas itu. 
Setelah memilih dan memilah, si Hunter menunjukkan dan mengatakan 
kepada kami bahwa tumpukan ini boleh dibakar dan tumpukan 
satu lagi tidak boleh dibakar. Kami heran dan bertanya, “Mengapa 
satu tumpukan yang dekat dengan kami boleh dibakar, sedangkan 
tumpukan yang satu tidak boleh dibakar?”

Si Hunter menjawab, “Karena pada tumpukan koran bekas yang 
tidak boleh dibakar itu ada gambar negara saya, ada gambar bendera 

9
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negara saya, dan ada gambar presiden saya. Karena itu, jangan 
dibakar.”

“Oh, begitu,” jawab kami.
Setelah selesai membakar daging dan makan bersama, kami 

berbincang dan menanyakan tindakan yang telah dilakukan si Hunter. 
Kakak kelas kami menyatakan itu adalah pendidikan karakter, 
terutama karakter nasionalisme yang diajarkan dan diterapkan kepada 
anak-anak di negara mereka.

(2)
Sebelum diangkat menjadi rasul, Musa pergi berjalan-jalan ke pasar 

negeri Mesir. Di sana beliau melihat seorang Bani Israil disiksa oleh 
bangsa Koptik (penduduk asli Mesir). Musa tidak sampai hati melihat 
bangsanya disiksa, sehingga gelap mata dan memukul orang Koptik 
itu sehingga mati. Fir’aun (Raja Mesir) pun memerintahkan Musa 
ditangkap. Namun Musa melarikan diri ke Madyan. Setelah diangkat 
menjadi rasul, beliau datang lagi ke Mesir untuk membela bangsanya 
yang terus-menerus dianiaya dan untuk mengajak Fir’aun kembali 
menyembah Tuhan YME. Setelah usahanya berdakwah gagal, bahkan 
Fir’aun berbalik hendak membinasakan beliau dengan pengikutnya, 
Musa membawa hijrah Bani Israil dari Mesir. Karena kalau terus 
melawan, tetap tidak ada harapan untuk menang. Pertolongan Tuhan 
pun tiba, dan hancur binasalah Fir’aun dengan kaumnya di Laut Merah 
(Mustari, 2011: Al-Bikhal, 2013).

Kisah tersebut mencontohkan karakter nasionalisme. Nasionalisme 
menuntut kebiasaan dan pengorbanan sangat besar, bukan hanya 
harta benda melainkan juga darah, bahkan jiwa. Itu menunjukkan, 
nasionalisme ada dalam darah, berjalan sama, dan itulah jati diri 
nasionalisme.

Video: V.9
Nasionalisme
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Penilaian Pencerminan Sikap  

No Pernyataan Sikap 
Nasionalisme

SS S KS TS

1 Menurut pengalaman, sikap 
nasionalisme memerlukan  
pengorbanan yang total baik 
jiwa, raga, maupun harta.

2 Kegiatan berkait dengan 
karakter nasionalisme harus 
dimulai dari tingkat pusat 
sampai daerah, dari pejabat 
sampai masyarakat. Sebab, 
tanpa teladan dari atas, 
karakter nasionalisme hanya 
bersifat semu.

3 Membangun sikap 
nasionalisme dari pemerintah 
pusat sampai daerah, dari 
masyarakat sampai keluarga. 
Pelanggar perlu diberi sanksi 
tegas oleh pemerintah.

4 Untuk apa kita 
menggunakan produk dalam 
negeri, kalau kualitasnya 
tidak sebanding dengan 
produk luar negeri?  

5 Menghargai keindahan 
alam budaya  negara lain 
dan keindahan alam negara 
sendiri adalah indikator 
sikap nasionalis.
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Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Nasionalisme secara umum melibatkan identifi kasi identitas 
etnis dengan negara. Dengan nasionalisme, rakyat dapat meyakini 
bangsanya sangat penting. Nasionalisme juga merupakan kata yang 
dimengerti sebagai gerakan untuk mendirikan atau melindungi Tanah 
Air. Nasionalisme sering kali bersifat reaksioner. Ia mengajak kembali 
ke cita-cita nasional zaman dulu dan terkadang mengakibatkan 
pengusiran orang-orang mancanegara. Hingga kini perasaan 
nasionalisme seperti itu tetap ada. Bentuk lain dari nasionalisme 
adalah revolusioner. Ia mengajak pengukuhan negara yang berbeda 
sebagai tanah air bagi etnik yang dianggap kelas bawah. Di sini 
yang muncul adalah pemberontakan-pemberontakan etnis yang 
bertujuan pemisahan diri (separatisme). Di sisi lain, nasionalisme juga 
menekankan identitas kolektif. Dalam hal ini, rakyat itu harus bersifat 
otonom, bersatu, dan mengekspresikan budaya nasional yang tunggal. 
Identitas itu akan sangat terasa jika berada di luar negeri; manakala 
postur tubuh, etnisitas, ras, bahasa, agama, dan budaya kita berbeda 
dari oran-orang di sekeliling kita. Berkaitan dengan posisi seperti 
itu, seseorang akan merasa lebih dekat dengan orang sebangsa atau 
setanah air ketika berada di perantauan.

Mengenang masa silam, masa para pendahulu bangsa mengangkat 
senjata, para pahlawan serentak maju ke medan pertempuran 
dengan senjata seadanya, menghalau penjajah yang menguasai 
tanah tumpah darah Indonesia, sejatinya adalah kulminasi dari rasa 
nasionalisme untuk mencapai kemerdekaan. Banyak cara dan jalan 
mencapai kemerdekaan. Cara dan langkah itu antara lain menuntut 
secara diplomatik, melalui tata susila, memakai kekerasan, paksaan, 
pemberontakan, revolusi, dan memaksa yang berkuasa di Tanah Air 
angkat kaki selamanya. Jadi nasionalisme pada saat itu dituangkan 
untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia yang maju dan 
bermartabat.

Satu bangsa dikatakan maju dan bermartabat jika mempunyai cita-
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cita ke arah perbaikan nasib bangsa, negara tumpah darahnya. Karena 
itu, nasionalisme yang dimaksudkan setelah memproklamasikan Re-
publik Indonesia adalah mengisi kemerdekaan dengan pemba ngunan. 
Telah banyak hasil diperoleh dari usaha mengisi kemerdekaan dengan 
pembangunan itu. Namun tidak sedikit juga impian rakyat seluruhnya 
yang belum terpenuhi. Karena itu, kita perlu terus memupuk 
kepemilikan kesadaran nasional bagi seluruh rakyat untuk mencapai 
cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Kesadaran nasional menjadi warga negara yang baik dengan 
menunjukkan kebangsaan dan kecintaan terhadap Tanah Air perlu terus 
dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda bangsa. Ciri warga 
negara yang nasionalis antara lain menghargai jasa para pahlawan, 
bersedia menggunakan produk dalam negeri, menghargai keindahan 
alam dan budaya Indonesia, hafal lagu-lagu kebangsaan dengan penuh 
makna, memilih berwisata dalam negeri ketimbang ke luar negeri.

Pengukuhan dan mempertebal rasa nasionalisme dapat juga 
dilakukan dengan saling menasihati sesama supaya tidak terjadi 
kesalahan dan kekhilafan. Nasionalisme buta hanya akan menimbulkan 
fanatisme nasionalistik atau yang disebut chauvinisme. Hendaknya 
nasionalisme yang dianut adalah nasionalisme bersyarat, yaitu berada 
di jalur kebenaran dan keadilan. Nasionalisme adalah sifat yang baik 
untuk merasakan kembali “rasa senasib sepenanggungan” seperti apa 
yang dirasakan para pendahulu bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada dua macam 
nalionalisme. Pertama, nasionalisme dalam arti sempit. Itulah paham 
kebangsaan yang berlebihan dengan memandang bangsa sendiri lebih 
tinggi (unggul) daripada bangsa lain. Paham itu sering disebut dengan 
istilah chauvinisme. Chauvinisme pernah dianut di Italia (masa 
Bennito Mussolini), Jepang (masa Tenno Haika), dan Jerman (masa 
Adolf Hitler).

Kedua, nasionalisme dalam arti luas. Inilah paham kebangsaan 
yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu kepada bangsa dan 
Tanah Air dengan memandang bangsanya sebagai bagian dari bangsa 
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lain di dunia. Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip 
kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta demokrasi (demokratis).

Bentuk nasionalisme pun berragam. Pertama, nasionalisme 
kewarganegaraan (nasionalisme sipil). Dalam nasionalisme ini 
negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan (partisipasi) 
aktif rakyat. Kedua, nasionalisme etnis, yakni negara memperoleh 
kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. 
Ketiga, nasionalisme romantik. Disebut juga nasionalisme organik 
atau nasionalisme identitas, yakni negara memperoleh kebenaran 
politik sebagai sesuatu yang alami yang merupakan ekspresi dari 
sebuah bangsa atau ras.

Keempat, nasionalisme budaya, yakni negara memperoleh 
kebenaran politik dari budaya bersama dan tidak bersifat turun-
temurun seperti warna kulit, ras atau bahasa. Kelima, nasionalisme 
kenegaraan. Variasi nasionalisme kewarganegaraan selalu digabungkan 
dengan nasionalisme etnis. Itulah perasaan nasionalistik yang kuat, 
sehingga lebih mengutamakan hak universal dan kebebasan. Kejayaan 
suatu negeri selalu kontras dan berkonfl ik dengan prinsip masyarakat 
demokrasi. Penyelenggaraan national state merupakan argumen 
ulung, seolah-olah dengan membentuk kerajaan yang lebih baik 
secara tersendiri. Contohnya, nazisme, fasisme, serta nasionalisme 
Turki kontemporer.

Keenam, nasionalisme agama, yakni ketika negara memperoleh 
legitimasi politik dari persamaan agama. Misalnya, di Irlandia semangat 
nasionalisme bersumber dari persamaan agama warga Negara, yakni 
Katolik. Adapun nasionalisme di India seperti diamalkan pengikut 
Partai BJP yang bersumber dari agama Hindu.

    
 . Nasionalis adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi 
terhadap bahasa, lingkungan fi sik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 
bangsanya.
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Tes Pemahaman1. 
Jelaskan maksud nasionalisme yang menekankan pada identitas a. 
kolektif.
Kemukakan beberapa contoh untuk meningkatkan kesadaran b. 
nasional.
Mengapa bersedia menggunakan produk dalam negeri termasuk c. 
salah satu indikator nasionalisme?
Bagaimana cara menyelenggarakan pendidikan nasionalisme?d. 

Memaknai Gambar2. 

Kemukakan kegiatan, usaha, atau gagasan yang dapat diberikan a. 
kepada Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud rasa 
cinta nasionalisme.
Kemukakan hal-hal yang perlu dihindari sebagai wujud rasa cinta b. 
kepada negara kesatuan Republik Indonesia.

Sumber: Ceritamu.com Sumber: Facebumen.com
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Pendapatku

Bangsa ibarat satu tubuh. Apabila ada satu bagian yang 1. 
terluka atau sakit, bagian lain juga merasakan.

Pendapatku:
...........................................................................................................
...........................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................

2.  Sabung ayam atau adu domba merupakan tradisi 
 di sebagian masyarakat di Indonesia.

Pendapatku:
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 
............................................................................................................. 

3.  Rini dan Jony rajin membantu ibu mereka. Mereka bersama- 
 sama memasak di dapur.

Pendapatku:
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
......................................................................................................

4.  Ketika sedang menuju lapangan untuk mengikuti upacara  
 bendera, temanmu mengajak tetap tinggal di kelas 
 agar tidak kepanasan. 

Pendapatku:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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 5. Saat kamu sedang menikmati acara televisi, temanmu 
mengajak menjenguk teman yang sakit. Padahal, teman yang 
sakit itu berbeda agama darimu.
Pendapatku:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Pilihan dan Aksi 
Berikut ini Anda akan dihadapkan pada suatu situasi. Tentukan 

pilihan sikap dan tindakan Anda dengan menuliskan di tempat yang 
tersedia dalam tabel. Peragakan aksi atau tindakan yang Anda pilih di 
depan kelas!

Situasi Sikap dan Tindakan

Anda melihat tayangan 
televisi bahwa di wilayah 
NTT terjadi bencana 
alam. Banyak pelajar tidak 
bisa bersekolah, karena 
seragam dan perlengkapan 
sekolah mereka rusak atau 
hilang akibat bencana.

Salah seorang teman di 
kelasmu anak orang kaya. 
Dia hanya mau bergaul 
dengan teman yang sama-
sama berasal dari keluarga 
kaya.
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Bapak atau Ibu Guru 
meminta salah seorang 
temanmu yang baru 
pindah dari lain daerah 
memperagakan tarian 
daerahnya di depan kelas.

Dalam rangka 
memperingati Hari 
Kemerdekaan, kalian 
diminta memakai baju 
daerah Nusantara.

Saat ulangan, teman 
sebangkumu mengajak 
bekerja sama agar dapat 
lebih cepat menjawab soal 
dan beristirahat.

Dimensi Keterampilan
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif.

No Tindakan Karakter Nasionalisme Sebutkan

1 Tindakan nasionalisme yang 
dilakukan selama seminggu ini.

2
Tindakan tidak yang berlawanan 
dengan nasionalisme yang 
dilakukan  selama seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku nasionalisme.

4 Tindakan penghargaan yang 
berlawanan dengan nasionalisme.
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Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Nasionalisme

Berbahasa Indonesia dengan baik dan a. 
benar.
Memiliki rasa cinta Tanah Air (menghormati b. 
pahlawan, melakukan upacara bendera, 
memperingati hari-hari besar nasional, 
menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, 
melakukan kegiatan pelestarian lingkungan, 
dan sebagainya).
Setia kawan terhadap sesama anak bangsa.c. 
Menggunakan produksi dalam negeri.d. 
Mengutamakan persatuan dan kesatuan, e. 
kepentingan bangsa dan negara.
Melestarikan dan mengembangkan nilai-f. 
nilai dan budaya daerah dan nasional 
(misalnya, memakai pakaian tradisional dan 
menyanyikan lagu-lagu daerah).
Memelihara dan mengembangkan pilar-pilar g. 
kenegaraan, yaitu Pancasila, UUD 1945, 
Negara kesatuan Republik Indonesia, dan 
Bhineka Tunggal Ika. 
Memiliki kesadaran sebagai bangsa h. 
Indonesia.
Berusaha ikut serta mewujudkan cita-cita i. 
dan tujuan hidup bangsa Indonesia.
Berupaya agar mampu melaksanakan j. 
hak dan kewajiban sebagai warga negara 
Indonesia.
Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan k. 
derajat bangsa Indonesia.
Selalu menaati dan menegakkan peraturan l. 
perundang-undangan yang berlaku.
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Karakter Indikator

Nasionalisme

m. Menerima kebhinekatunggalikaan bangsa 

 dan kebudayaan Indonesia.

n.  Memahami sejarah perjuangan bangsa 

 Indonesia.

o.  Menjaga dan kehormatan simbol-simbol  
 negara (lambang negara Garuda Pancasila,  
 bendera kebangsaan Merah-Putih, lagu  
 kebangsaan “Indonesia Raya”, dan bahasa  
 persatuan bahasa Indonesia, serta 

 lembaga-lembaga negara).

p.  Dapat menyanyikan lagu-lagu perjuangan  
 dan atau lagu bertema nasionalisme.

q.  Ikut serta menjaga dan memelihara 

 kelestarian lingkungan hidup.

r.  Bangga atas potensi sumber daya yang  
 dimiliki bangsa Indonesia serta berupaya  
 merawat, mengolah, dan menjaganya.

s.  Memahami, menghayati, dan mengamalkan  
 Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar  
 negara, dan ideologi negara.

t.  Ikut aktif memperingati hari-hari besar agama  
 dan nasional. 

u.  Menjaga dan merawat fasilitas umum dan  
 milik negara.  

v.  Memiliki sikap ulet, tangguh, tahan uji, dan  
 pantang menyerah.



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

102

KARAKTER KEPATUHAN 
PADA ATURAN SOSIAL

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah
(1)

Pagi itu cuaca sangat cerah. Sinar matahari menyinari keceriaan 
keluarga Pak Damiri. Ibu Damiri sedang menyiapkan minuman untuk 
Pak Damiri. Pak Damiri bersiap-siap dengan sepeda motor, hendak 
pergi ke Kantor Pos di kota. Sementara itu, anak-anaknya berpamitan 
berangkat ke sekolah. Pak Damiri adalah pengusaha sukses di kota itu. 
Setelah segala sesuatunya disiapkan, Pak Damiri berangkat ke Kantor 
Pos.

Di Kantor Pos banyak orang sedang menyelesaikan keperluan 
masing-masing. Ada orang mengirim surat, ada yang mengirim paket, 
ada yang mengirim wesel, dan ada yang antre membayar pajak. 
Pak Damiri salah seorang yang hendak membayar pajak bumi dan 
bangunan (PBB).

Pak Damiri terkadang ceria, terkadang mengerutkan dahi, 
tersenyum, atau mengelus dada melihat perilaku orang-orang di 
Kantor Pos.  Ceria karena dia bangga dapat membayar pajak tepat 
waktu. Mengerutkan dahi dan mengelus dada karena dia melihat 
orang-orang tidak memiliki budaya antre secara tertib. Tersenyum 
karena dia melihat spanduk bertulisan “Orang Bijak Sadar Pajak”.

Pak Damiri memang disiplin. Dia patuh pada peraturan sejak kecil. 
Dia menerapkan norma dan peraturan lain tentang segala hal, baik 
besar maupun kecil.

10
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(2)
Alkisah, kelelawar menghadiri pesta bangsa burung. Dia bergabung 

dalam pesta itu, ikut makan dan minum. Dalam percakapan dengan 
burung-burung, kelelawar menyatakan bergabung dengan pesta kaum 
burung karena merasa termasuk bangsa burung karena memiliki 
sayap. Namun pada waktu para burung bekerja gotong royong, sang 
kelelawar pergi dan tidak mau bergotong royong.

Lain saat, ketika ada pesta di dunia tikus, sang kelelawar datang 
dan ikut pesta bersama bangsa tikus. Ia datang dengan alasan termasuk 
bangsa tikus karena berbadan mirip tikus. Namun ketika bangsa tikus 
bekerja bakti, ia pun pergi meninggalkan mereka.

Tibalah suatu hari yang nahas bagi kelelawar. Ketika itu terjadi 
peperangan antara kaum burung dan kaum tikus. Sang kelelawar 
diserang baik oleh kaum tikus maupun kaum burung. Tidak ada satu 
kaum pun mau membela (Mustari, 2011).

Kisah itu menunjukkan bagaimana seharusnya memosisikan diri 
sebagai bagian dari masyarakat. Posisi itu menuntut pemenuhan 
hak dan kewajiban di masyarakat, mematuhi peraturan masyarakat. 
Peraturan sosial itulah yang menyatukan masyarakat.

Dimensi Pengetahuan: Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Manusia memiliki banyak keperluan dalam kehidupan. Manusia 
memerlukan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, hiburan, 
keamanan, dan sebagainya. Keperluan-keperluan itu tidak dapat 
dipenuhi tanpa bantuan orang lain. Karena itu, untuk memenuhi 
keperluan manusia perlu berhubungan satu sama lain. Hubungan 
itu dapat berupa kenalan, hubungan keluarga, hubungan pergaulan, 

Video: V.10
Kepatuhan
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hubungan dagang, hubungan kerja. Hubungan lebih luas lagi adalah 
hubungan dalam bermasyarakat.

Dalam hubungan kehidupan bermasyarakat akan terjalin hak dan 
kewajiban antarmanusia, kepada keluarga, dan kepada masyarakat. 
Apabila hubungan itu harmonis, kehidupan akan lancar dan 
menyenangkan. Akan tetapi bila hubungan tidak lancar atau tidak 
harmonis, tentu akan sangat merugikan semua pihak. Sebab, pasti 
ada keperluan yang berbeda atau bertolak belakang antara manusia 
satu dan manusia lain. Kalau itu terjadi, kita akan berselisih pendapat, 
bersilang sengketa, atau bahkan bentrok dan bertengkar. Apabila 
manusia tidak dapat lagi mengendalikan diri dan membatasi segala 
keperluan, sulitlah kita memecahkan permasalahan.

Manusia lahir memiliki pembawaan menerima nilai-nilai luhur, 
seperti kebenaran, keadilan, ketertiban, kebaikan, dan keindahan. 
Umumnya naluri manusia cenderung ingin berbuat baik, berbuat benar, 
berbuat tertib, dan menegakkan nilai-nilai luhur itu. Berkait dengan 
persoalan hubungan dalam pergaulan hidup, nilai-nilai luhur itulah 
yang menjadi pedoman dalam pergaulan antarmanusia. Agar nilai-
nilai luhur itu menjadi jelas, perlu perumusan ukuran dan wujudnya. 
Rumusan itu kemudian dapat kita lihat dalam wujud norma-norma 
hidup manusia, baik yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, 
dari negara, maupun dari manusia sendiri. Berdasar sumber norma itu 
kemudian muncul norma agama, norma sosial atau norma masyarakat, 
norma kesopanan, dan norma hukum.

Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan 
dan hubungan manusia dalam arti luas. Norma itu menjadi pedoman 
bagi kita semua agar dapat mengetahui mana perbuatan yang boleh 
dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Norma agama adalah norma yang bersumber dari Tuhan Yang 
Maha Esa. Norma itu berisi perintah yang harus dilaksanakan dan 
larangan yang harus dihindari oleh semua umat beragama. Norma 
masyarakat mencakup kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, dan adat 
istiadat. Itulah ketentuan-ketentuan yang perlu ditaati dan mengikat 
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kita dalam pergaulan di masyarakat.
Norma hukum meliputi peraturan-peraturan seperti undang-undang 

dasar, undang-undang, dan peraturan pemerintah pusat atau daerah. 
Itu merupakan ketentuan-ketentuan yang perlu ditaati dan mengikat 
semua warga negara. Seseorang yang melanggar norma akan dikenai 
sanksi oleh pembuat sanksi.

Dunia, termasuk Indonesia, dihuni banyak orang, antara lain Anda. 
Anda sebagai seorang diri pribadi disebut individu. Kalau individu-
individu tersebut berkelompok, terjadilah kelompok orang-orang. 
Semua orang, semua kelompok, kemudian bergabung lagi, jadilah 
sebuah masyarakat. Selanjutnya, jika masyarakat itu bersepakat 
membuat negara, jadilah sebuah bangsa dari sebuah negara.

Indonesia adalah sebuah negara. Dalam negara Indonesia terdapat 
bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas berbagai 
masyarakat, misalnya masyarakat Sunda, Jawa, Ambon, dan Aceh. 
Masyarakat itu terdiri atas kelompok-kelompok, yakni kelompok 
petani, kelompok nelayan, kelompok pedagang, dan sebagainya. 
Kelompok terdiri atas individu-individu.

Setiap individu memiliki kebiasaan dalam berhubungan dengan 
individu lain. Kebiasaan itu mereka gunakan dalam hubungan 
antarindividu sehingga kepentingan individu tidak berbenturan dengan 
individu lain. Selanjutnya, kebiasaan yang mereka lakukan berulang-
ulang dan perbuatan itu diikuti anggota masyarakat lain. Kebiasaan itu 
pun menjadi adat istiadat. Adat istiadat kemudian  dijadikan pedoman 
oleh kelompok dalam pergaulan antarkelompok.

Anda dan individu-individu lain pasti memiliki banyak keperluan. 
Untuk memenuhi segala keperluan itu, Anda tidak mungkin hidup 
sendirian. Misalnya, perlu makan dan minum. Apakah Anda dapat 
memenuhi sendiri keperluan itu? Tidak bukan? Anda perlu petani, perlu 
kompor, perlu minyak, perlu ikan, perlu air bersih, dan sebagainya. Jadi 
manusia tidak dapat hidup sendirian, tetapi harus hidup bermasyarakat 
agar keperluannya terpenuhi.

Untuk memenuhi kepentingan lebih besar, misalnya kebutuhan 
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akan pendidikan, kesejahteraan, keamanan, mempertahankan wilayah, 
kita perlu sebuah negara. Karena itu kita bergabung hidup menjadi 
sebuah bangsa dari sebuah negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 
diinginkan adalah hubungan yang menyenangkan dan harmonis. Namun 
tidak mustahil dalam hubungan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 
terjadi pertentangan satu sama lain. Bentrokan, perselisihan, atau 
pelanggaran terhadap hak orang lain tentu ada. Sebab, boleh jadi, seseorang 
dalam memenuhi keperluan melanggar pemenuhan kepentingan orang 
lain atau ada orang merasa dirugikan. Misalnya, seorang pelajar berangkat 
ke sekolah menaiki sepeda. Ia bersepeda dengan sangat kencang dan 
berada di sebelah kanan jalan. Pelajar yang menaiki sepeda dengan cara 
itu mengganggu orang lain dan mungkin terjadi tabrakan. Sebab, dengan 
bersepeda di sebelah kanan dia akan menabrak atau ditabrak orang lain 
yang menaiki sepeda dari arah berlawanan.

Setiap orang, setiap individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara mempunyai kepentingan masing-masing dan kepentingan 
tersebut berlainan. Jumlah dan macam kepentingan di Indonesia sama 
dengan jumlah penduduk Indonesia. Jika setiap orang hanya mengejar 
kepentingan masing-masing, tanpa memedulikan kepentingan orang 
lain, akan terjadi langgar-melanggar, tabrak-menabrak, perselisihan, 
pertengkaran, perkelahian, atau mungkin perang. Kkarena itu, agar 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menyenangkan 
dan harmonis perlu pedoman untuk mengatur  hubungan tersebut. 
Pedoman itu dapat mencakup norma, kebiasaan, adat istiadat, dan 
peraturan lain yang berlaku bagi orang, masyarakat, atau bangsa.

Di sini makna penting penerapan norma, kebiasaan, adat istiadat, 
atau peraturan lain baik di bermasyarakat, berbangsa, maupun 
bernegara. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bermartabat, 
bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya, dan negara Indonesia 
adalah negara yang berdasar hukum. Krena itu, tidak berlebihan jika 
kita melaksanakan norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan 
yang berlaku dalam segala sikap dan perbuatan kita. Dalam hidup 
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bermasyarakat ada norma masyarakat, kebiasaan, dan adat istiadat 
yang menjadi pedoman bermasyarakat. Dalam berbangsa ada norma 
peraturan bangsa yang menjadi landasan berbangsa. Dalam bernegara 
ada norma hukum yang mengatur kehidupan bernegara.

Semua peraturan yang telah disepakati dan ditetapkan menghendaki 
kita terapkan sesuai dengan norma yang diminta norma itu. Sebagai 
warga negara yang baik, kita harus selalu menaati norma tersebut. 
Norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan itu disepakati dan 
dibuat dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Menaati segala norma demi menjamin 
ketertiban dan kelancaran hidup bersama merupakan kewajiban setiap 
warga negara.

1.   Tes Pemahaman
a.   Mengapa dalam pergaulan hidup memerlukan peraturan sosial?
b.   Jelaskan arti penting peraturan bagi warga sebuah negara?
c.   Mengapa disiplin penting bagi sebuah negara yang menjunjung 

hukum?
d.  Bagaimana cara menerapkan peraturan sosial yang berlaku dalam 

kehidupan 
      bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara?
e.  Sebutkan lima contoh perbuatan yang melanggar peraturan dan 

lima  contoh perbuatan yang sesuai dengan peraturan.

Memaknai Gambar3. 

Sumber: Slideshare.net Sumber: Br2608.wordpress.com
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Kemukakan lima hal yang diperbolehkan dan lima hal yang c. 
dilarang dalam peraturan tata tertib sekolah kalian.
Sebutkan macam-macam sanksi bila seorang siswa melanggar d. 
peraturan sekolah.
Mengapa pelaksanaan tata tertib sekolah sebagai wujud disiplin?e. 

Dimensi Keterampilan
Evaluasi pikir dan tindak produktif
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (1).

No Tindakan Karakter Kepatuhan 
pada Peraturan

Sebutkan

1 Tindakan kepatuhan pada peraturan 
yang dilakukan selama seminggu ini. 

2 Tindakan tidak patuh pada peraturan 
yang dilakukan  selama seminggu ini.

3 Tindakan penghargaan terhadap 
perilaku patuh pada aturan.

4 Sanksi yang dialami karena melanggar 
peraturan.

Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Kepatuhan pada aturan 
sosial

Mematuhi tata tertib sekolah.a. 
Mematuhi norma, kebiasaan, b. 
adat dan peraturan yang 
berlaku.
Tidak berbuat sewenang-c. 
wenang,  anarkis, main hakim 
sendiri, atau bertindak di 
ketentuan.
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KARAKTER PERCAYA DIRI 

Dimensi Sikap: Pencerminan Sikap dalam Berinteraksi

Kisah
(1)

Di Hawaii, ada seorang cacat yang tidak punya tangan kanan sejak 
lahir, tetapi tangan kirinya normal. Sewaktu kecil, dia sering dihina 
dan diolok-olok teman-temannya. Dia menjadi rendah diri atau minder 
karena kecacatannya itu.

Pada suatu hari, dia bertemu seorang guru bela diri. Di Hawaii 
banyak orang keturunan Jepang ahli bela diri. Guru itu bertanya 
kepadanya, “Apakah kamu mau saya ajari ilmu bela diri supaya kamu 
menjadi percaya  diri?”

Dia menjawab dengan semangat, “Mau, saya sangat mau!”
Akhirnya orang cacat itu diajari satu jurus kuncian dan diminta 

terus mempraktikkan. Pada minggu ke-16 murid itu merasa sudah 
pandai. Ia lalu berkata, “Guru, tolong ajari saya jurus lain.”

Guru menjawab, “Praktikkan jurus itu lagi. Sekarang belajar lebih 
cepat dan lebih kuat!”

Setelah beberapa minggu, sang murid berkata, “Guru saya sudah 
ahli.”

Gurunya menjawab, “Kamu harus lebih kuat dan lebih cepat 
lagi. Kamu harus banyak lawan tanding! Kalau memang sudah ahli, 
selanjutnya kamu bisa mempraktikkan dengan lawan tandingmu.”

Ternyata jurus itu bekerja dengan sempurna. Dia bisa mengalahkan 
lawan tanding dengan mudah.

 Gurunya puas atas hasil itu dan berkata, “Baiklah, sekarang kamu 

11
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saya daftarkan ke pertandingan bela diri berkelas.”
Dalam latih tanding dia dapat mengalahkan semua lawan tanding. 

Lalu dia berkata, “Guru, apakah saya harus mengikuti pertandingan 
hanya berbekal satu jurus ini?”

Sang guru menjawab, “Sudahlah, yang penting kamu terus 
praktik lawan tanding yang lebih cepat dan lebih kuat untuk 
menyempurnakan.”

Murid yang cacat itu bertanya lagi, “Apakah saya tidak Guru ajari 
jurus lain?”

Gurunya berkata dengan lantang, “Tidak!”
Kemudian murid itu berkata, “Guru, kalau nanti kalah, saya akan 

sangat malu.”
Gurunya memberikan semangat, “Tidak masalah. Kamu ikut 

saja.”
Tibalah hari pertandingan. Si murid tetap menggunakan hanya satu 

jurus untuk bertarung dengan semua lawan. Ketika menghadapi lawan 
pertama, dengan cepat ia bisa mengunci dan dengan cepat pula lawan 
tidak bisa bergerak sama sekali, lalu menyerah. Demikian seterusnya 
hingga babak ketiga, dia hanya menggunakan satu jurus dan berhasil 
mengalahkan semua lawan dengan cepat. Kemudian dia masuk babak 
semi fi nal. Dia berkata kepada gurunya, “Waduh Guru, sudah tiga kali 
saya menggunakan jurus ini. Nanti saya akan ketahuan oleh lawan saya 
selanjutnya. Tolong, ajari saya jurus sakti lain agar bisa menang lagi.”

Gurunya menjawab dengan tegas, “Sudahlah, kamu pakai jurus itu 
saja dengan lebih cepat dan lebih kuat.”

Akhirnya dengan sedikit terpaksa murid itu maju ke babak 
semifi nal dengan tetap menggunakan satu jurus itu. Ternyata dia dapat 
mengunci lawan dengan cepat. Dia berteriak merayakan kemenangan. 
Akhirnya dia mencapai babak fi nal.

Kali ini lawannya adalah juara bertahan tujuh kali berturut-turut. 
Secara spontan ia berkata lagi kepada sang guru, “Waduh, Guru, kali 
ini saya benar-benar tidak berkutik. Dia juara dengan rekor tujuh kali 
mempertahankan gelar. Saya empat kali menang hanya menggunakan 
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satu jurus yang sama terus-menerus, bagaimana bisa menang melawan 
sang juara?” Murid itu tertekan. “Tolonglah, Guru, ajari saya jurus 
sakti yang baru. Tolonglah Guru!”

Gurunya menjawab, “Tidak! Kamu tetap masuk fi nal hanya dengan 
satu jurus itu dengan lebih cepat dan lebih kuat lagi!”

Ketika akhirnya berhadapan dengan juara bertahan itu dengan hanya 
menggunakan satu jurus, dalam waktu singkat dia bisa mengunci sang 
juara bertahan sehingga menyerah kalah. Dia merayakan kemenangan 
dengan kegembiraan luar biasa.

Malam hari, ketika murid itu pulang disambut dengan pesta sangat 
meriah. Ketika semua sudah pulang dari pesta, yang tinggal hanya 
dia dan sang guru. Mereka duduk di tepi pantai, melihat ombak yang 
menderu dan memecah tepian pantai dalam sinar cerah bintang dan 
rembulan.

Si murid bertanya kepada gurunya, “Guru, saya tidak habis pikir. 
Mengapa saya bisa jadi juara dengan hanya satu jurus?”

Gurunya menjawab, “Ada dua hal mengapa kamu bisa menjadi 
pemenang. Pertama, teknik kuncianmu itu teknik kuncian paling hebat 
di dunia bela diri, sangat sulit diantisipasi. Apalagi kalau kamu jalankan 
dengan kekuatan dan kecepatan luar biasa. Kedua, teknik kuncianmu itu 
sebenarnya ada penawarnya atau ada cara menghindari. Namun untuk 
melakukan, lawanmu harus memegang tangan kananmu, dan kamu 
tidak punya tangan kanan! Karena itu, jangan minder dan tidak percaya 
diri karena kekurangan atau kelemahan kita. Mari pikirkan cara agar 
kelemahan kita malah menjadi kekuatan bagi kita (Alyf, 2014).

(2)

Jawara Remaja dan Anak-anak Indonesia di Tingkat Dunia

Pada 8-16 Juli 2006, pelajar Indonesia meraih prestasi pada 
Olimpiade Fisik Ke-37 di Singapura. Mereka adalah Pangus Ho (siswa 
SMK 3 BPK Penabur Jakarta), Irwan Ade Putra (SMA 1 Pekanbaru), 
Jonathan Pradana Mailoa (SMK 1 BPK Penabur Jakarta),  Andy 
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Octavian Latief (SMA 1 Pamekasan), dan Muhammad Firmansyah 
Kasim (SMP Attira Makasar). Olimpiade itu adalah ajang khusus 
untuk orang-orang jenius (di bidang fi sika, matematika, kimia, biologi, 
komputer, astronomi), para balon pemenang Nobel.

Lima pelajar yang meraih gelar juara olimpiade itu merupakan hasil 
saringan dari 2.000 siswa terbaik dari seluruh daerah di Indonesia. 
Sebelum berangkat ke ajang olimpiade, mereka digembleng di 
Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang. Mereka digembleng 
oleh para pakar fi sika, baik yang bergelar master maupun doktor dari 
Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung.

Di tempat penggemblengan itu mereka disuruh mengerjakan 
materi soal-soal ujian S2 dan S3, bukan soal-soal S1, apalagi soal-
soal pendidikan dasar atau menengah. Mereka pun dapat mengerjakan 
soal-soal tersebut dengan benar dan cepat. Dibekali pengalaman 
mengerjakan soal-soal kelas olimpiade akhirnya mereka meraih gelar 
juara umum pada olimpiade fi sika tersebut.

Bukan hanya pada ajang itu remaja Indonesia menjadi juara. Pada 
tahun 2006 pula, Indonesia menempatkan anak-anaknya menjadi 
juara teater anak-anak sedunia. Di panggung teater tingkat dunia di 
Lingen, Jerman, anak-anak Indonesia meraih 19 medali emas. Raihan 
menempatkan nama Indonesia menjadi yang terbaik  di dunia teater 
anak-anak (Suara Merdeka, 2006).

Dimensi Pengetahuan:Pemahaman Faktual, Konseptual, dan 
Produktif

Percaya diri (self confi dence) merupakan keyakinkan atas 
kemampuan dan penilaian (judgement) diri sendiri dalam bertugas 
dan memilih pendekatan yang efektif. Hal itu termasuk kepercayaan 
atas kemampuan menghadapi lingkungan yang makin menantang 

Video: V.10
Percaya Diri
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dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Kepercayaan diri 
adalah sikap positif individu yang memampukan diri mengembangkan 
penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan 
atau situasi yang dihadapi. Itu bukan berarti induvidu tersebut mampu 
dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri. Rasa percaya 
diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada beberapa aspek dari 
kehidupan individu tersebut manakala merasa memiliki kompetensi, 
yakin, mampu, dan percaya bahwa dia bisa karena didukung 
pengalaman, potensi aktual, prestasi, serta harapan yang realistik pada 
diri sendiri.

Sedikitnya ada enam istilah yang berkait dengan persoalan percaya 
diri. Pertama, self concept yang menunjukkan seseorang dapat 
menyimpulkan, melihat, dan mengonsepsikan diri secara keseluruhan. 
Kedua, self esteem yang menunjukkan seseorang memiliki perasaan 
positif, memiliki sesuatu yang dirasakan bernilai atau berharga, 
meyakini ada sesuatu yang bernilai, bermartabat, atau berharga dalam 
dirinya. Ketiga, self effi cacy yang menunjukkan seseorang memiliki 
keyakinan untuk bisa menjalankan tugas atau menangani persoalan 
dengan hasil bagus atau meyakini kapasitas di bidangnya dalam 
menangani urusan tertentu (specifi c self-effi cacy).

Keempat, self confi dence yang menunjukkan seseorang memiliki 
keyakinan, penilaian atas kemampuan, merasakan ada ”kepantasan” 
untuk berhasil. Self confi dence adalah kombinasi dari self esteem 
dan self-effi cacy. Kelima, self-ideal yang terdiri atas semua harapan, 
impian, visi, dan idaman. Seseorang yang memiliki self-ideal yang 
baik akan memiliki kepercayaan diri yang baik pula. Dia tahu siapa 
dirinya dan apa yang dia yakini serta konsisten dengan nilai ideal 
yang dianut. Keenam, self-image yang merupakan bagian yang 
menunjukkan seseorang melihat dirinya. Pada bagian ini, seseorang 
melihat ke dalam diri dan menentukan bagaimana sebaiknya bertingkah 
laku. Self-image akan memengaruhi berbagai emosi, perilaku, sikap, 
dan interaksi dengan orang lain.

Berdasar itu semua, sebenarnya kepercayaan diri adalah efek dari 
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bagaimana seseorang merasa, meyakini, dan mengetahui dirinya 
sendiri. Orang yang punya kepercayaan diri rendah atau kehilangan 
kepercayaan diri memiliki perasaan negatif terhadap dirinya, memiliki 
keyakinan lemah terhadap kemampuan dirinya, dan punya pengetahuan 
kurang akurat tentang kapasitas yang dimiliki. Ketika itu dikaitkan 
dengan praktik hidup sehari-hari, orang yang memiliki kepercayaan 
rendah atau telah kehilangan kepercayaan diri cenderung memunculkan 
beberapa sikap. Pertama, tidak memiliki sesuatu (keinginan, tujuan, 
target) yang diperjuangkan secara sungguh-sungguh. Kedua, mudah 
frustrasi atau give-up ketika menghadapi masalah atau kesulitan. 
Ketiga, kurang termotivasi untuk maju, malas-malasan, atau setengah-
setengah. Keempat, sering gagal dalam menyempurnakan tugas atau 
tanggung jawab (tidak optimal). Kelima, canggung dalam menghadapi 
orang. Keenam, tidak bisa mendemonstrasikan kemampuan berbicara 
dan kemampuan mendengarkan yang meyakinkan. Ketujuh, sering 
memiliki harapan yang tidak realistis. Kedelapan, terlalu perfeksionis. 
Kesembelin, terlalu sensitif.

Sebaliknya, orang berkepercayaan diri bagus memiliki perasaan 
positif terhadap diri sendiri, punya keyakinan yang kuat atas dirinya, 
dan punya pengetahuan akurat tentang kemampuan yang dimiliki. 
Orang yang berkepercayaan diri bagus bukan orang yang hanya 
merasa mampu (padahal sebenarnya tidak mampu), melainkan yang 
mengetahui dirinya mampu berdasar pengalaman dan perhitungan.

Berbagai studi dan pengalaman telah menjelaskan, kepercayaan 
diri seseorang berkait dengan dua hal paling mendasar dalam 
praktik hidup. Pertama, kepercayaan diri berkait dengan bagaimana 
seseorang memperjuangkan keinginan untuk meraih sesuatu (prestasi 
atau performansi). Itu seperti dikatakan Mark Twin, “Apa yang 
Anda butuhkan untuk berprestasi adalah memiliki komitmen yang 
utuh dan rasa percaya diri“. Kedua, kepercayaan diri berkait dengan 
kemampuan seseorang dalam menghadapi masalah yang menghambat 
perjuangan. Orang yang berkepercayaan diri bagus cenderung 
berkesimpulan dia “lebih besar” daripada masalahnya. Sebaliknya, 



Padepokan Karakter
LOKUS PEMBANGUN KARAKTER 

115

orang yang berkepercayaan diri rendah cenderung berkesimpulan 
masalah yang dihadapi jauh lebih besar daripada dirinya. Itu seperti 
diakui Mohammad Ali. “Satu-satunya yang membuat orang lari dari 
tantangan adalah kepercayaan diri yang lemah,” katanya.

Dr. Albert Bandura (1994) mengemukakan, self effi cacy yang bagus 
punya kontribusi besar terhadap motivasi seseorang. Itu mencakup 
antara lain bagaimana seseorang merumuskan tujuan atau target untuk 
dirinya, seberapa jauh orang memperjuangkan target itu, sekuat apa 
orang itu mampu mengatasi masalah yang muncul, dan setangguh apa 
orang itu bisa menghadapi kegagalan.

Tak hanya Bandura yang berkesimpulan semacam itu. Pakar 
pendidikan juga punya kesimpulan bernada sama. Self effi cacy yang 
bagus akan menjadi penentu keberhasilan seseorang (pelajar) dalam 
menjalankan tugas. Mereka lebih punya kesiapan mental untuk belajar, 
lebih punya dorongan kuat untuk bekerja giat, lebih tahan mengatasi 
kesulitan, dan lebih mampu mencapai level prestasi yang lebih tinggi 
(Pajares & Schunk, 2002).

Dalam kehidupan, pergaulan merupakan syarat seseorang 
bisa diterima orang lain. Tidak mungkin seseorang bisa berbisnis, 
bernegoisasi, dan melakukan deal tertentu tanpa kontak langsung. Sikap 
seseorang dalam bergaul menunjukkan kepribadian. Kepercayaan 
diri merupakan syarat utama agar seseorang bisa diperhatikan. 
Kepercayaan diri dan kepribadian kuat bisa menunjang seseorang 
untuk menjalin hubungan dengan orang di sekitarnya. Sayang, tidak 
semua orang secara lahiriah mempunyai kemampuan itu. Hanya orang 
yang mempunyai kepercayaan diri dan kepribadian kuat yang lebih 
diterima oleh semua orang dan berkesan berkarisma. Namun semua 
orang berpotensi mempunyai karisma dan itu bisa dipelajari untuk dan 
dalam kehidupan sehari-hari.

Tes Pemahaman1. 
 Kemukakan ciri orang berprestasi.a. 
Kemukakan kecenderungan perilaku orang yang tidak b. 
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memiliki rasa percaya diri.

Memaknai Gambar2. 

Dimensi Keterampilan
Lembar cek diri untuk olah pikir dan tindakan produktif (1).

No Tindakan Karakter Percaya Diri Sebutkan

1
Tindakan yang dilakukan 
sebagai akibat dari percaya diri 
selama seminggu ini.

2
Tindakan yang tidak dilakukan 
sebagai dampak dari percaya 
diri selama seminggu ini.

3 Penghargaan yang diperoleh 
sebagai akibat dari percaya diri.

4 Penyesalan yang dialami akibat 
dari tidak percaya diri.

The-blackss.blogspot.com Uzair87.wordspress.com
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Kontrol Keberhasilan Pembangunan Karakter

Karakter Indikator

Percaya diri Berpendapat atau melakukan kegiatan a. 
tanpa ragu-ragu.
Mampu membuat keputusan dengan b. 
cepat.
Tidak mudah putus asa.c. 
Tidak canggung dalam bertindak.d. 
Berani presentasi di depan kelas.e. 
Berani berpendapat, bertanya, atau f. 
menjawab pertanyaan.
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BAGIAN III COMPACT DISC PEMBANGUNAN 
KARAKTER

(Tersedia dalam CD Tersendiri)
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