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MOTTO 

 

(٤َواِنََّك لََعلَّي ُخلٍُق َعِظْيِم )  

Artinya: dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudipekerti yang agung 

(QS. At-Taha: 4).1 

                                                             
1 Qs. At-Taha, 4.  
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ABSTRAK 

Nurrohman, M. Hadiq. 2018. Telaah Isi UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 3 Dan 

Relevansinya Trehadap Pendidikan Kakakter Pada Sekolah Dasar. Skripsi. 

Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. Mambaul 

Ngadhimah, M.Ag. 

Kata Kunci: Telaah Isi UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 3, Pendidikan Karakter. 

 Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 

3 menyatakan bahwa: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dakam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangknya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demikratis serta bertanggung jawab. Melihat realitas yang terjadi pada 

masa sekarang ini, bahwa pendidikan karakter yang berkembang di lembaga 

pendidikan belum berjalan dengan baik, terbukti dengan banyaknya kecurangan 

seperti kebocoran kunci jawaban dalam ujian nasional. 

 Bedasarkan permasalah di atas penulis membuat rumusan masalah sebagai 

berikut: 1) bagaimana pendapat Para Ahli (Dharma Kusuma dkk, Zubaedi, Novan 

Ardy Wiyani) atas telaah isi UU RI No. 20 Tahun 2003, pasal 3 ? 2) bagaimana 

relevansinya pendapat Para Ahli (Dharma Kusuma dkk, Zubaedi, Novan Ardy 

Wiyani) terhadap UU RI No. 20 Tahun 2003, pasal 3. dengan pendidikan karakter 

pada dekolah dasar. 

 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library researc). Penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat desktiptif. Teknik pengumpulan 

datanya adalah dengan cara editing, organizing, analyzing. Teknik analisis data 

menggunakan analisis isi (conten analysis), yaitu suatu metode yang menggunakan 

teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan pengelolaan pesan. 

 Dalam penelitian ini dapat disimpulkan hasilnya sebagai berikut: 1) 

pendidikan karakter menurut para ahli adalah sebuah upaya penanaman nilai-nilai 

karakter yang dilakukan pendidikan kepada peserta didik melalui berbagai penguatan 

guna mengembangkan prilaku peserta didik ke arah yang lebih baik, Meliputi nilai-

nilai karakter kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, semangat kebinekaan, dan 

ikhlas. 2) Karena nilai-nilai ini berorientasi pada pembentukan dasar karakter atau 

watak seseorang, pada usia kanak-kanak atau yang disebut juga usia emas nilai-nilai 

karakter tersebut sangat penting untuk ditanamkan guna untuk mengembangkan 

potensinya, serta sesuai dengan unsur-unsur pendidikan karakter dalam sekolah dasar.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan hingga kini dipercaya menjadi media dalam membangun 

kecerdasan sekaligus kepripadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karna 

itu pendidikan secara terus-menerus dibangun dan di kembangkan agar dari 

proses pelaksanaanya menghasilkan generasi yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional. Kehidupan manusia seutuhnya memerlukan proses 

pendidikan, dan sebaliknya pendidikan akan terjadi dalam arena kehidupan 

manusia.
1
 

Tujuan pendidikan yang tercantum dalam  UU RI Nomor 20 Tahun 2003 

Pasal 3, yaitu: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

Karakter-karakter yang tertera dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, 

untuk diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan, di antaranya yaitu pendidikan 

                                                           
1
  Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter, (yogyakarta: ar-ruzz media, 2011), 287. 

2
 Depertemen agama RI, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI, (jakarta, 2006), 8. 
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tingkat dasar, sebagai modal untuk membangun manusia sempurna (insan kamil). 

Untuk memebangun bangsa dengan jati diri yang ituh, dibutuhkan sistem 

pendidikan yang memiliki meteri yang holistic, serta ditopang oleh pengelolaan 

dan pelaksaan yang baik. Dengan demikian, pendidikan nasional harus bermutu 

dan berkarakter.
3
 

Pendidikan karakter di Indonesi sudah berkembang sangat pesat, dan 

pendidikan karakter di sekolah sudah berjalan dengan efektif. Perkembangan 

peradaban manusia tidak lain merupakan hasil dari proses pendidikan. Dalam 

konteks pembelajaran, proses pendidikan memerlukan suatu kesiapan mental 

untuk mengubah diri, sikap, dan prilaku atau changes of behavior untuk menjadi 

lebih baik dan lebih maju dibanding dengan masa-masa sebelumnya.
4
 

Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno, bahkan menegaskan: 

“bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan karakter (character building) 

karena character building  inilah yang akan membuat Indonesia menjadi bangsa 

yang besar, maju dan jaya, serta bermartabat. Kedua charter building ini tidak 

dilakukan, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli”.
5
 

Indonesia telah banyak meraih kemajuan dibidang politik, ekonomi, sosial-

budaya, dan keagamaan. Hal ini ditunjukan dengan perkembangan demokrasi, 

peningkatan pendapatan perkapita, penguatan integritas sosial, pemerataan 

                                                           
3
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya,20013), 4-5. 
4
 Suparlan, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, (Yogyakarta: Hikayat Publishing), 83. 

5
 Muklas Samani, Hariyanto, Konsep an Model Pendidikan Karakter, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011)’ 1-2. 
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pendidikan, dan kesemarakan kehidupan keagamaan. Kemajuan tersebut juga 

ditandai oleh pengakuan internasional. Stamina spiritual dan intelektual bangsa 

ini tidaklah kalah dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. namun, energi yang 

positif itu sampai batas waktu tertentu terbuang sia-sia karena ketidak sungguhan 

dan berbagai kesalahan kolektif, yang terkait melemahnya visi dan karakter 

bangsa. 

Karakter bangsa saat mejadi beban nasional yang berat ketika berkomulasi 

dengan berbagai persoalan internal yang kompleks pada tubuh bangsa ini, 

kemiskinan, pengangguran, kebodohan, keterbelakangan, korupsi, kerusakan 

lingkungan, utang luar negeri, dan prilaku elit yang tidak menunjukan 

keteladanan selaku negarawan. Beban nasional semakin berat dengan adanya 

faktor eksternal seperti intervensi kepentingan asing dan dampak krisis global 

dalam berbagai aspek kehidupan. Akibatnya, bangsa ini kehilangan daya tahan  

Filsuf menyatakan bahwa “ikan busuk dari kepalanya.” Secara kintekstualisasi, 

karakter suatu individu disuatu bangsa tergantung pada pemimpin yang ada di 

atasnya. Sikap pemimpin adalah menjadi cermin bagi para rakyatnya. 

Pemimpinlah yang harus memiliki “energi-ekstra” untuk menjernihkan mata air di 

muara sebab bersih dan kotornya mata air di muara bergantung pada hulunya. 

“Kemelut Indonesia semakin carut-marut ini diyakini karna ketiadaan 

karakter. Lebih lanjut dijelaskan karna kenihilan karakter itu, bangsa ini menjadi 
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limbung. Jika lack of character terus diabaikan, bangsa ini akan masuk ketepi 

jurang yang dinamakan negara gagal.
6
 

Upaya orang tua dalam membentuk kepribadian anak, mendidik dan 

mengembangkan potensi religious, dan moral merupakan fungsi dari keluarga. 

Dalam aspek pendidikan, ternyata keluarga tidak lagi memadai untuk menjadi 

satu-satunya lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan. Efektivitas keluarga 

selaku lembaga pendidikan, untuk sebagainya diserahkan kepada sekolahan. 

Sekolah dianggap sebagai sebuah sistem yang secara khusus terkait dengan proses 

belajar mengajar. Sistem disini diartikan seperti yang dinyatakan Mcashan dan 

Emmegart yang dikutip oleh Made Pidarta dan di kutip oleh Abdul Latif bahwa 

system dianggap sebagai suatu keseluruhan yang memiliki bagian-bagian yang 

tersusun secara sistematis, bagian-bagian tersebut berhubungan satu sama lain, 

serta peduli terhadap konteks lingkungan.
7
 

Permasalahan-permasalahan karakter dan pendidikan karakter yang terdapat 

di sekolahan dasar. Banyak yang beranggapan bahwa pihak yang bertanggung 

jawab dalam mendidik karakter dan budi pekerti di sekolah adalah guru agama 

dan guru pendidikan budi pekerti.
8
 

Masalah yang terdapat di SD yang berada di wilayah Jawa timur, masalah 

karakter dan pendidikan karakter yang terjadi di antaranya sebagai berikut, 

                                                           
6
 Anas Salahudin dan Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter, (Bandung : Pustaka Setia, 

2013), 29-31. 
7
 H. Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, (Bandung: PT Reflika 

Aditama, 2007), 25-26. 
8
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, (Jakarta: Kencana, 2011), 140. 
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pertama, pendidikan karakter di SD cenderung belum dibangun berdasarkan 

prinsip-prinsip pendidikan nilai yang benar. Kedua, hampir kebanyakan SD 

belum mempunyai grand desain pendidikan karakter di SD masing-masing. 

Ketiga, pelaksanaan pendidikan nilai di Jawa Timur kurang mengembangkan 

nilai-nilai kehidupan seperti kecintaan, penghargaan, kedamaian, kerjasama, 

kepatuhan, demokrasi, belum seluruhnya menjadi kepedulian dalam praktik 

pendidikan karakter di sekolah dasar. Keempat, berbagai tatanan yang diciptakan 

untuk pendidikan karakter di sekolah: penyususnan tata tertib untuk siswa. 

Kelima, praktik pendidikan dan pembelajaran yang kurang menghargai 

kemanusiawian manusia.
9
 

Masalah yang terjadi di sekolah dasar yang ada di Jawa Timur yaitu di kota 

Surabaya, tepatnya terjadi di SDN Gede II. Masalah yang terjadi melibatkan 

Kepsek, Guru-guru, satu murid yang bernama Alif dan orang tua murid yang 

bernama Ibu Siamai. Masalah bermula pada 26 Mei 2011 lalu, tepatnya setelah 4 

hari Ujian Nasional berakhir, Siami mengetahui bahwa putranya Alif diminta oleh 

gurunya untuk memberikan sontekan jawaban pada siswa lainya di dalam kelas. 

Siami lantas mengkonfirmasi hal ini pada kepala Sekolah. Tak puas dengan 

jawaban Kepala Sekolah, ia lalu mengadu ke Komite Sekolah, namun tak kunjung 

mendapat tanggapan, ia pun membawa masalah ini kesebuah radio di Surabaya 

hingga ahirnya laporan tersebut sampai ke telinga Walikota Surabaya, Tri 

Rismaharini.setelah dilakukan proses penyeidikan, sanksi pun dijatuhkan kepada 

                                                           
9
 Jurnal KSDP FIP Universitas Negeri Malang (UM, 2014). 
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pihak yang bertanggung jawab yaitu Kepala Sekolah dan dua guru. Sanksi ini 

lantas memicu kemarahan wali murid yang lain. mereka menilai Siami dan 

kluarganya tak punya hati, serta telah mencemarkan nama sekolah dan kampung. 

Setidaknya 4 kali warga menggelar demonstrasi di depan rumahnya. Puncaknya 

terjadi pada hari kamis, 9 juni 2011. Lebih dari 100 warga Kampung Gede Sari 

dan wali murid SDN Gede II menuntut Siami meminta maaf dan mengusir siami 

dari Kampung. Kasus ini menjadi pelajaran bagaimana “kecurangan” di negeri ini 

dipandang sebagai suatu yang lazim.
10

 

Penulis juga menemukan sebuah fenomena yang menunjukan bahwa 

pendidikan karakter yang berkembang di lembaga pendidikan belum berjalan 

dengan baik. Terutama di tingkat lembaga pendidikan dasar. penulis menemukan 

sebuah masalah ketika penuli sedang melakukan tugas dari kampus yaitu PPLK 2, 

yang bertepatan di MIN Lengkong Ponorogo. ketika penuli menghantarkan salah 

satu siswa pulang kerumahnya, penulis melihat siswa tersebut marah-marah 

kepada orang tuanya dengan mengucapkan kata-kata kasar layaknya tak 

menghargai orang tuanya, di karnakan orang tuanya tidak menjemputnya pulang 

sekolah. 

penulis menemukan masalah lagi ketika sedang mengawasi ujian MID 

semester. Disana terlihat tingkat kemandirian siswa dalam mengerjakan sebuah 

soal sangat rendah, banyak siswa yang mencontek kepada teman sebangkunya. 

                                                           
10

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2013), 106-107. 
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Bahkan adaya salah satu siswa yang tak sungkan-sungkan mengancam teman 

sebangkunya jika tidak mau memberikan contekan kepadanya. 

Masalah di atas jika tidak segera teratasi maka akan mendarah daging atau 

menjadi kebiasaan seorang murid kelak ketika ia menlanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih lanjut. 

Kebijakan dalam pendidikan yang justru kontra produktif terhadap 

pengenbangan karakter peserta didik. Sebut saja misalnya kebijakan Ujian 

Nasional (UN) yang dipercaya dapat menggenjot motivasi peserta didik untuk 

belajar supaya lulus UN. Kebijakan tersebut justru mengarah pada praksis 

pendidikan yang melahirkan peraturan dan sistem yang berbasis pada model 

reward and punishmen. Model seperti ini hanya akan menghasilkan perilaku yang 

bersifat sementara dan terbatas, tapi sedikit sekali bahkan tidak memberikan 

pengaruh pada pembentukan karakter peserta didik dalam jangka anjang. Terbukti 

dari banyakya penyelewengan pelaksanaan UN di lapangan yang bertentangan 

dengan prinsip pendidikan itu sendiri.
11

 

Tugas sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan 

masyarakat. Sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tetapi juga ia sebagai 

produsen dan pemberi jasa yang sangat erat hubunganya dengan pembangunan. 

Pembangunan tidak munkin berhasil dengan baik tanpa didukung oleh tenaga 

kerja yang memadai sebagai produk pendidikan. pendidikan dimulai dari 

pendidikan dasar, dan pendidikan dasar yang memeberikan pengetahuan dan 
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 Mulyasa, Menejemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 20. 
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keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang dibutuhkan dalam masyarakat, 

serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. 

Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan pendidikan yang memberikan bekal 

dasar bagi perkembangan kehidupan, baik untuk pribadi maupun masyarakat.
12

 

Pendidikan sekolah dasar dalam membangun mentalitas, moral, dan etika atau 

lebih tegas lagi karakter (moral and character building) peserta didik. Tak ragu 

lagi keberhasilan dalam mendidik dan membentuk akhlak, moral, budipekerti atau 

karakter peserta didik pada tingkat dasar merupakan langkah paling foundamental 

dan dsariah dalam membentuk karakter bangsa nantinya. Karna itu, setiap warga 

negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. 

Pendidikan ini dapat berupa pendidikan sekolah maupun berupa pendidikan luar 

sekolah. Oleh karna itu pembenahan sistem pendidikan karakter di sekolah dasar 

sangat di perlukan, melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi di negara ini 

yang disebabkan oleh rendahnya pilar-pilar yang dimiliki oleh bangsa ini.
13

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, permasalahan yang hendak dijawab 

dengan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pendapat (Dharma Kusuma dkk, Zubaedi, Novan Ardy 

Wiyani) atas telaah isi UU RI Nomor. 20 Tahun 2003, pasal 3? 

                                                           
12

 H. Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), 20-22. 
13

 Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan, (Jakarta: 

Bumi Aksara), 112. 
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2. Bagaimana relevansinya pendapat (Dharma Kusuma dkk, Zubaedi, Novan 

Ardy Wiyani) terhadap UU RI Nomor. 20 Tahun 2003, Pasal 3. Dengan 

pendidikan karakter bagi siswa MI? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, peneliti ingin bertuan 

untuk:Untuk mengetahui pendapat para ahli terhadap telaah isi UU RI Nomor. 20 

Tahun 2003, Pasal 3.  

1. Untuk menekankan kembali penanaman pendidikan karakter  yang sesuai 

dengan pendidikan nasional dalam UU RI Nomor. 20 Tahun 2003, Pasal 

3. Pada sekolah dasar.  

2. Untuk mengetahui relevansi UU RI Nomor. 20 Tahun 2003, Pasal 3 

dengan pendidikan karakter bagi siswa MI. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat dijadikan sebagai pedoman oleh sekolah dalam membuat kebijakan 

pengembangan pendidikan karakter. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi sekolah pada 

umumnya, dalam menjalankan peran sebagai lembaga pendidikan dalam 

memberikan pendidikan karakter yang sesuai seperti tujuan pendidikan 

yang terdapat dalam UU RI Nomor. 20 Tahun 2003, Pasal 3. 

3. Dapat digunakan sebagai metode untuk menanamkan pendidikan karakter 

bagi sekolah untuk muridnya. 
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E. Teori dan Telaah Hasil Terdahulu 

1. Teori  

a. Pendidikan Karakter 

pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh guru 

untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu dalam 

membentuk watak peserta didik dengan cara memberikan keteladanan, 

cara berbicara atau cara menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan 

berbagai hal yang terkait lainya.
14

 

Pendidikan karakter juga dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang 

bertujuan mengembangkan kemampuan siswa untuk membrikan 

keputusan baik-buruk, memelihara kebaikan, mewujudkan dan menebar 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
15

 

Pendidikan karakter juga di artikan sebagai segala sesuatu yang 

berhubungan dengan perilaku dan tutur yang bersofat positif terhadap 

semua pihak baik hubungan dengan sang pencipta dan sesama mahluk, 

dengan berlandaskan pada aturan agama, budaya, adat istiadat, dan norma 

kebangsaan.
16

 

                                                           
14

 Jamal Ma’mur Asmani, Panduan Interalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah, (Jogjakarta: 

Diva Press, 2013), 31. 
15

 Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasis Agama 

Dan Budaya, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 42. 
16

 Elementari Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 

Lampung, 2016, 15. 
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Pendidikan karakter di artikan sebagai membangun karakter secara 

impisit mengandung arti membangun sifat atau pola perilaku yang 

didasarkan atau berkaitan dengan dimensi moral yang positif atau yang 

baik, bukan yang negatif atau yang buruk.
17

 

Dari pendapat pendapat di atas maka dapat di pahami pendidikan 

karakter memiliki arti upaya yang dilakukan yang berkaitan dengan moral, 

budi pekerti, dan akhlak untuk membentuk dan mengembangkan perilaku 

seseorang ke arah yang lebih baik. Dengan memiliki kontrol, aturan, dan 

keputusan dalam diri yang dapat mengarahkan dirinya untuk berinteraksi 

dengan sesama individu dan lingkunganya sesuai dengan adat, budaya, 

dan norma-norma yang ada.  

b. Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Sekolah telah menjadi lembaga pendidikan sebagai media berbenah 

diri dan memebentuk nalar berfikir yang kuat. Di sekolah, anak belajar 

dan menata karakter. Sekolah merupakan wahana yang mencerdakan dan 

memberikan perubahan anak-anak didik. Dengan kata lain, sekolah 

mampu memberikan warna biru bagi kehidupan anak kedepanya, sebab 

disekolah mereka ditempa untuk belajar berbicara, berpikir, dan bertindak. 

Sekolah bertanggung jawab menanamkan pengetahuan-pengetahuan 

baru yang reformatif dan transformatif dalam membangun bangsa yang 

                                                           
17

 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multimensional 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 71.  
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maju dan berkwalitas.orang tua yang memiliki keterbatasan dalam 

mendidik anak-anaknya telah menyerahkan anak-anaknya kepada sekolah 

dengan maksud utama agar disekolah itu anak-anaknya menerima ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal hidup 

kelak di kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya.
18

 Dalam 

pelaksaanya sekolah memeliki unsur-unsur yang mengelola berjalanya 

pendidikan karakter dalam sekolah. Meliputi: 

1) Menegemen sekolah yang berkarakter 

Dalam kontek pendidikan menjemen sekolah yaitu proses 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dalam 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi,misi dan tujuan itu 

sendiri.Sebagai suatu sistem pendidikan, maka dalam pendidikan 

karakter juga terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang selanjutnya 

akan dikelola melalui bidang bidang perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian. 

 Unsur-unsur pendidikan karakter yang akan direncanakan, 

dilaksanakan, dan dikendalikan tersebut, antara lain (a) nilai-nilai kompetensi 

kelulusan karakter; (b) muatan kurikulum nilai-nilai karakter; (c) nilai-nilai 

karakter dala pembelajaran; (d) nilai-nilai karakter pendidikan dan tenaga 

kependidikan; (e) nilai-nilai karakter binaan kepeserta didikan. 
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 Novan Ardi Wijaya, Barnawi, Ilmu Pendidikan Islam, (AR-Ruzz Media, 2012), 71-72. 
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Dengan sebuah menejemen sekolah diharapkan mampu melaksanakan 

kegiatan, dan evaluasi tiap tiap komponen yang didalamnya terdapat nilai-

nilai karakter yang terpadu dan terintegrasi. 

2) Integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

Kegiatan ini meliputi teknik penilaian untuk menilai 

kompetendi peserta didik. Seberapamampu guru merencanakan 

dan mengimplementasikan proses pembelajaran di kelas dan 

mendapatkan umpan baliknya berpengaruh terhadap prestasi 

belajar. 

Kemudian yang dimaksud dengan implementasi pendidikan 

karakter secara terintegrasi didalam proses pembelajaran adalah 

pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasi nilai-niai kedalam 

tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran 

baik yang berlangsung didalam maupun diluar kelas pada semua 

pelajaran. 

Dalam struktur kurukulum kita, terdapat dua mata pelajaran 

yang terkait langsung dengan pengembangan budi pekerti dan 

akhlak mulia, yaitu pendidikan Agama dan Pkn. Kedua mata 

pelajaran tersebut merupakan yang secara langsungmengenalkan 
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nilai-nilai dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta didik 

peduli dan menginternaisasika nilai nilai.
19

 

3) Kurikulum berbasis karakter 

Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu program pendidikan 

yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah 

tujuan-tujuan pendidikan. 

Batasan ini mencerminkan hal sebagai berikut: 

a) Pendidikan adalah usaha atau kegiatan yang bertujuan. 

b) Dalam kegiatan pendidikan terdapat rencanayang 

tersusun atau diatur. 

c) Rencana tersebut dilaksanakan di sekolah melalui cara-

cra yang telah ditetapkan. 

Fungsi kurikum dapat dilihat dari tiga sudut, yaitu: 

a) Sekolah yang bersangkutan. 

b) Sekolah pada tingkat diatasnya. 

c) Masyarakat/pemakai lulusan sekolah tersebut. 

Untuk sekolah yang bersangkutan, kurikulum memiliki dua 

fungsi yaitu: 

a) Alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

diinginkan. 

                                                           
19

 Novan Ardy Wiyani, Membumikan Pendidikan Karakter di SD (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 

2013), 83-91. 
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b) Pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-

hari. 

Jadi, kurikulum pendidikan karakter adalah seperangkan dan 

program yang diatur secara sistematis mengenai tujuan, isi, materi, 

dan metode yang dipergunakan untuk mencapai kompetensi 

pendidikan karakter, melalui pembinaan ideologi keagaman dan 

jiwa bangsa, serta pengembangan kemampuan kepemimpinan, 

keterampilan, penguasaan keilmuan dan informasi. Evaluasi atau 

penilaian terdapat materi dan rencana tidak lanjut juga merupakan 

bagian dari kurikulum pendidikan karakter. 

Orientasi pengembangan kurikulum yaitu kurikulum 2013, 

yaitu tercapainya kompetisi yang berimbang antara sikap, 

keteampilan, dan pengetahuan selan cara pembelajaranya yang 

holistik dan menyenangkan. Dasar inilah yang melahirkan rencana 

pengurangan jumlah mata pelajaran untuk tingkat SD. Pramuka 

adalah mata pelajaran wajib yang harus ada dalam pelajaran. Itu 

diatu dalam undang-undang. Salah satu ciri kurikulum 2013 

khususnya untuk SD, adalah bersifat tematik integratif. Dalam 

pendekatan ini mata pelajaran IPA dan IPS sebagai materi 
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pelajaran bahasan pada semua mata pelajaran, yaitu dua mata 

pelajaran itu akan diintegrasikan kedalam semua mata pelajaran.
20

    

4) Pengembngan budaya sekolah berbasis pendidikan karakter 

Budaya sekolah menjadi salah satu aspek penting yang 

berpengaruh terhadap erkembangan peserta didik. Suasana sekolah 

yang penuh kedisiplinan, kejujuran, kasih syang akan 

menghasilkan karakter yang baik. Sama hanya dengan para 

pendidik, mereka akan mengajar dalam suasana damai sehingga 

mendorong peningkatan mutu pembelajaran. 

5) Kegiatan ekstra kulikuler sebagai wahana pendidikan karakter 

Kegiatan ekstra kulikuler bukan merupakan suatu yang baru. 

Di tingat sekolah dasar jenis ekstra kulikuler yang dilakukan 

adalah kegiatan pramuka. Peserta didik sekolah dasar yang 

menjadi anggta pramuka dimasukkan sebagai anggota kelompak 

Siaga dan sebagian lain dikelompokkan kedalam kelopok 

penggalang.
21

 

Selain dari itu, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang 

baik bagi penanaman dan pembentukkan karakter peserta didik. 

Semua kegiatan dilingkungan sekolah baik keika proses 

pembelajaran dikelas maupun diluar kelas harus diarahkan kepada 

                                                           
20

 Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter Pendidikan Berbasisi Agama 

Dan Budaya (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 171-179. 
21

 Ibid, 83-105. 
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penanaman dan pembentukan karakter peserta didik. Selanjutnya, 

nilai-nilai karakter yang dapat ditanamkan pada diri peserta didik 

bisa berasal dari setip materi pelajaran baik mata pelajaran agama 

ataupun pelajaran umum. Salah satu mata pelajaran yang banyak 

mengandung nilai-nilai pendidikan karakter adalah mata pelajaran 

matematika. Mata pelajaran matematika mempelajari tentang 

konsep-konsep, aturan-aturan, pola keteraturan, pola pikir, 

penalaran, dan sebagainya.
22

 

c. Pendidikan Karakter di Madrasah 

Selaras dengan pandangan manusia sebagai mahluk Tuhan, dalam 

menggali nilai-nilai yang melandasi pendidikan hendaknya 

memperhatikan nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan. Pendidikan yang 

mengedepankan keseimangan hidup manusia, yaitu kehidupan duniawi 

dan kehidupan ukhrowi atau keseimbangan kebutuhan materiil dan 

spiritual, individual dan sosial, dan keseimbangan kebutuhan jasmani dan 

rohani. Untuk mampu berbuat yang selaras dengan nilai nilai 

keseimbangan, baik yang didasarkan pada nilai keagamaan, maupun nilai-

nilai yang ada dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan negara, 

diperlukan proses pendidikan panjang yang dimulai dari kehidupan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan seperti ini tidak dibatasi 
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 Elmentari, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembeajaran 

Matematika di SD/MI,  (IAIN Metro Lampung, 2016), 53. 
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pada pendidikan sekolah, tetapi pendidikan dalam semua jenjang, jenis 

dan jalur, yang mengimplementasikan prinsip pendidikan sepanjang hayat, 

yaitu pendidikan yang berorientasi pada terbentunya kepribadian manusia 

yang utuh, yang dalam prosesnya terjadi internalisasi nilai ketuhanan, nilai 

kemasyarakatan, nilai kemanusiaan, nilai hak dan kewajiban, nilai 

keadilan dan kebenaran, nilai kejujuran dan kedisiplinan dan nilai-nilai 

lain yang berbasis pada etika dan estetika pergaulan.  

Dalam perspektif Islam, pendidikan dikatakan dengan istilah 

pendidikan islam. Pendidikan Islam adalah proses bimbingan jasmani dan 

rohani untuk memebentuk kepribadian utama menurut ukuran yang telah 

ditentukan. Kepribadian utama disini adalah kebribadian muslim, yaitu 

kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama islam, memilih, memutuskan, 

mengamalkan, dan mempertanggung jawabkan perbuatan berdasarkan 

agama islam.
 23 

Dalam pandangan Islam dimana Rasululloh dijadikan simbol atau 

figur keteladanan dalam mengembangkan pendidikan karakter dan budi 

pekerdi di dalam pendidikan.
24

 Dalam perspektif pendidikan Islam ada 

beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membangun karakter anak yaitu: 

 

                                                           
23

 Hamdani Hamid, Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: 

CV Pustakasetia, 2013), 4-5.  
24

 Ahmad Tafsir, Pendidikan Karakter Perspektif Isam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 110-111.  
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1) Sikap dan prilaku dalam hubunganya dengan Tuhan 

Diantara syariat dan ajaran yang ditanamkan dalam Islam pada 

umatnya adalah dengan menanamkan ketauhidan pada anak yang 

baru lahir dengan cara mengumandangkan Adzan di telinga kanan 

dan Iqomah di telinga kiri. Hal ini dimaksudkan bahwa ketika 

manusia dilahirkan maka kalimat pertama kali memasuki 

telinganya adalah kalimat kebesaran dan keagungan Allah SWT. 

Oleh karna itu, mengumandangkan Adzan  dan Iqomah  pada anak 

merupakan pembelajaran pertama ketika menghadapi kehidupan 

dunia. 

Hal diatas senada dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu 

Daud, Tirmidzi, dari Ibmu Rafi’ yang artinya: “Aku telah melihat 

Rosululloh SAW. Mengumandangkan adzan pada telinga Hasan 

bin Ali, ketika ia baru saja dilahirkan oleh Fatimah binti 

Muhammmad”. 

2) Sikap dan prilaku dalam hubunganya dengan diri sendiri 

Sikap dan prilaku terhadap diri sendiri adalah sikap seorang 

terhadap diri pribadinya baik itu jasmani sifatnya atau rohani. Kita 

harus adil dalam memperlakukan diri kita, dan jangan pernah 

memaksa diri kita untuk melakukan sesuatu yang tidak baik atau 

bahkan membahayakan jiwa. Adapun cara untuk memelihhara 

akhlak terhadap diri sendiri yantu dengan melatih anak bersikap 
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sabar, sidiq, tawadhuk, syukur, istiqomah, iffah, pemaaf dan 

amanah. 

3) Sikap dan prilaku dalam hubunganya dengan kluarga 

Sebaimana disebutkan diatas bahwa dalam membentuk 

karakter anak dibutuhkan contoh kongrit dari kedua orang tua. 

Maka dalam menumbuhkan sikap dan prilaku anak hubunganya 

dengan kluarga yaitu dengan memberikan prilaku keteladanan. 

Prinsip ini terlihat dari prilaku Rosululloh SAW yang bernilai 

edukatif akhlaki. 

4)  Sikap dan prilaku terhadap alam sekitar 

Akhlak yang diajarkan Al-Qur’an terhadap lingkungan 

bersumber dari fungsi manusia sebagai Kholifah. Kekholifahaan  

menuntut adanya interaksi antara anusia dengan sesamanya dan 

manusia terhadap alam lingkungan.
25

 

Dalam pendidikan karakter islam selain mengacu pada Al-

qur’an dan As-sunah juga mempunyai landasan yaitu: 

a) Landasan normatif pendidikan karakter  

Landasan normatif atau akhlaq manusia sebagai individu 

atau masyarakat adalah sebagai berikut. 
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b) Landasan normatif dari ajaran agama Islam, yaitu dari Al-

qur’an dan As-sunah, dan brlaku pula untuk ajaran-ajaran 

lainya yang banyak dianut oleh umat manusia, seperti umat 

Hindu dan Budha. 

c) Landasan normatif dari adat kebiasaan atau budaya. 

Sebagaimana masyarakat Jawa yang sebelum mengenal 

Islam, telah meyakini ajaran yang dikenal dengan ajaran 

Kejawen, sehingga prilaku keagamaanya “meskipun sudah 

muslim”, masih banyak diwarnai oleh unsur-unsur 

kejawen. 

d) Landasan normatif dari pandangan-pandangan filsafat yang 

kemudian menjadi pandangan hidup dan asas-asas 

perjuangan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Hasil 

pemikiran kontemplatif dan filsafat telah mengubah 

berbagai kehidupan manusia di dunia, terutama dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat telah 

melahirkan idiologi bangsa-bangsa di dunia, misalnya 

sosialisme, materialisme, kapitalisme, nasionalisme, dan 

liberalisme. 

e) Landasan normatif yang mengikat dan memaksa manusia, 

yaitu norma hukum yang telah diundangkan oleh negara 

yang berbentuk konstitusi, undang-undang, dan petauran 
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perundang-undangan lainya, yang secara hieraskis berlaku 

dalam prose penyelenggaraan negara, seperti yang dianut 

oleh Negara Republik Indonesiabahwa Pancasila sebagai 

sumber dari segala sumber hukum, UUD 1945 sebagai 

dasar hukum.
26

 

f) Landasan filosofis pendidikan karakter Islam 

Pemahaman filosofis tentang hakikat sesuatu yang engacu 

pada dua hal mendasar, yaitu kenyataan adanya firman-

firman Tuhan yang diyakini sebagai petunjuk dan ciptaan-

Nya yang setiap hari dirasakan fungsinya oleh manusia. 

Ketika agama diartikan sebagai pedoman kehidupan dan 

prilaku beragama dan diorganisasikan sedemikian rupa, 

manifestasi prilaku dapat dimaknakan sebagai prilaku 

manusia yang didasarkan pada falsafah akhlaknya.  

Ajaran agama dijadikan ide dasar atau landasan idiil dari 

tindakan para penganutnya. Akhlak menganut agama yang 

diarahkan oleh prinsip-prinsip yang berlaku berdasarkan 

norma yang telah disepakati bersama, yang terwujud dari 

kehidupan kelompok. Hal ini karna norma tersebut sebagai 

suatu sistem yang hiererkis, yang mempunyai kekuasaan 
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dan kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan 

utama yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. 
27

   

Adapaun pendidikan karakter pertama yang harus 

dibangun dan diwujudkan dalam lembaga 

pendidikan/madrasah adalah sikap bersilaturrahmi, yaitu 

melakukah hubungan dengan sesama manusia: saling 

berinteraksi sehingga dapat melakukan kerjasama dalam 

membangun masyarakat. Oleh karna it pergaulan antara 

dua gender patut diatur oleh norma agama dan norma sosial 

yang berasal dari tuntunana Allah.
28

   

2. Telaah hasil terdahulu 

Berdasarkan hasil mencarian literature yang dilakukan penulis, maka terdapat 

beberapa hasil penelitian dan tulisan terdahulu yang mengungkap dan memiliki 

keterkaitan dengan tapik penelitian ini, diantaranya:  

a. penelitian yang dilakukan oleh Nila Angela Puspita yang berjudul 

“Pelaksanaan Pendidikan Karater di SDN Sumber Tangkil kec. Tirtoyudo 

kab. Malang” Universitas Muhammadiyah Malang tahun, 2014. Penelitian ini 

mengkaji tentang model-model dan prinsip pendidikan karakter di Sekolah 

Dasar beserta pelaksanaanya.  
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Hasil dari penelitian ini yaitu: pertama, ada tiga nilai karakter yang 

ditanamkan di SD 01 Sumbertengkil, yaitu religius, disiplin, dan peduli 

lingkungan. kedua, pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembiasaan 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pembiasaan rutin dan pembiasaan 

situasional.  

b. penelitian yang dilakukan oleh Lilik Tanwirotul Fadlillah yang berjudul 

“Pendidikan Karakter Siswa Melalui Pendidikan Agama Islam di SD 

Sidabowa Kecamatan Patikrajan Kabupaten Banyumas” IAIN Purwokerto, 

2017. Penelitian ini mengkaji tentang model-model, cara dan pendekatan  

pendidikan karakter dalam pendidikan Agama Islam. 

Hasil dari penelitian ini yaitu pendidikan agama islam memegang 

peran penting dalam membentengi metal peserta didik dari pengaruh negatif 

lingkungan sekitar. Penanaman nilai karakter dilakukan guru dengan cara 

mengarahkan siswa untuk memahami, mengalami, dan menerapkan serta 

membiasakan sikap/karakter yang baik melalui berbagai kegiatan keagamaan.   

c. penelitian yang dilakukan oleh Surahmi yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mulia Banyumas 

Tahun Pelajaran 2013/014” IAIN Purwokerto, 2015. Penelitian ini mengkaji 

tentang model pendidikan karakter, strategi pendidikan karakter, evaluasi 

pendidikan karakter, peran guru dalam pendidikan karakter dan kedudukan 

kepala sekolah dalam pendidikan karakter. 
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Hasil penelitian ini menunjukan implementasi pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Mulia Banyumas sudah terlaksana dengan 

baik. Dalam implementasi pendidikan karakter, sekolah menggunakan metode 

keteladanan, pembiasaan, dan nasihat yang lembut 

Dari ketiga penelitian di atas terdapat perbedaan yang segnifikan antara 

penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Letak 

perbedaanya pada jenis penelitianya. Ketiga penelitian di atas menggunakan 

jenis penelitian kualitatif, sedangkan penulis menggunakan nelis penelitian 

kepustakaan (Library Reseatch)  

Terdapat persamaan antara ketiga penelitian di atas dengan penelitian 

yang sedang di lakukan oleh penulis. Letak persamaanya yaitu di salah 

satu variabel sama-sama tentang pendidikan karakter. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini 

adalah jenis pendekatan literer, yaitu sumber data atau objek utamanya adalah 

bahan-bahan pustaka yang ada kaitanya dengan persoalan yang diteliti. Jenis 

penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyususn skripsi ini adalah 

penelitian pustaka (library research), yaitu mengambil bahan-bahan 

penelitian dari beberapa buku atau majalah yang mendukung penelitian ini.
29

 

Tahap operasional penelitian pustaka ini, penulis mengambil bahan informasi 

                                                           
29 Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter, 73. 
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yang berkaitan dengan Telaah Isi UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 3 dan 

sumber data lain yang mendukung. 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data penelitian atau data primer adalah bahan untuk rujukan utama 

dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun sumber data primer yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Drs. Dharma Kusuma, M.Pd. dkk, dalam buku Pendidikan 

Karakter (Kajianteori Dan Praktik di Sekolah), (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), pada bab 1 Memknai Pendidikan 

Karakter, Halaman 1-30. 

2) Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd. yang berjudul “Desain Pendidikan 

Karakter” (Jakarta: Kencana, 2011), pada bab 2 Ruang Lingkup 

Pendidikan Karakter, halaman 71-83  

3) Novan Ardy Wiyani yang berjudul “Membumikan Pendidikan 

Karakter di SD” (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), pada bab 1 

Gagasan Pendidikan Karakter, halaman 15-38. 

b. Data Skunder 

Sumber data skunder yaitu buku penunjang, artikel, majalah, koran 

atau sejenisnya yang membahas tentang telaah isi UU RI no. 20 tahun 

2003 pasal 3. Dan relevansinya dengan pendidikan karakter bagi sekolah 

dasar. Adapun buku-buku yang menjadi sumber data antara lain yaitu: 
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1) Fatchul Mu’in, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2011).  

2) Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya,20013). 

3) Muklas Samani, Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Karakter, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011). 

4) Abdul Latif, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan, 

(Bandung: PT Reflika Aditama, 2007). 

5) Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti Dalam 

Perspektif Perubahan, (Jakarta: Bumi Aksara). 

3. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan 

bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek 

pembahasan yang diteliti. Data dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan 

diolah dengan cara: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan 

memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi 

kesesuaian dan keselarasan suatu dengan yang lainya, keaslian, kejelasan, 

serta relevansinya dengan permasalahan.
30
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b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh. 

Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-yang 

sudah didapatkan, dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi. 

c. Analyzing, yaitu dengan memeberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber yang 

telah diteliti, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainya, sehingga 

dapat diperoleh kesimpulan.
31

 

4. Teknik Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian ini 

adalah conten analysis (analisis isi) atau analisis dokumen, yaitu penelitian 

yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk 

rekaman, baik gambar, suara ataupun tulisan.   

Pada dasarnya, analisis konten dalam bidang sastra tergolong upaya 

pemahaman karya dari aspek ekstrinsik. Aspek yang melingkupi diluar 

estetika struktur sastra tersebut, dibedah, dihayati, dan dibahas cukup banyak, 

antara lain meliputi: (a) pesan moral/etika, (b) nilai pendidikan (didaktis), (c) 

nilai filosofis, (d) nilai religious, (e) nilai kesejarahan dan sebagainya. Dengan 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Pratek, (Jakarta: PT Renika 
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kata lain, peneliti baru memanfaatkan analisis konten apabila hendak 

mengungkap kandungan nilai tertentu dalam karya sastra.
32

 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memudahkan penyususnan laporan hasil penelitian, maka pembahasan 

dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat bab yang masing-masing 

terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat yang merupakan kesatuan yang utuh yaitu: 

Bab I, adalah pendahuluan yang berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian teori (a) pendidikan karakter (b) pendidikan karakter di sekolah 

dasar (c) pendidikan karakter di madrasah dan atau telaah hasil peneitian yang 

terdiri dari pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan 

teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. 

Bab II, adalah membahas tentang pendapat para ahli terhadap telaah isi  UU 

RI, Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, pengertian pendidikan karakter menurut para 

ahli, urgensi UU RI, Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menurut para ahli, ruang 

lingkup UU RI, Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menurut para ahli 

Bab III, adalah relevansinya dengan pendidikan karakter bagi sekolah dasar 

meliputi: pertama, relevansi telaah isi UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 3 

dengan pendidikan karakter pada sekolah dasar di tinjau dari segi pengertiannya 

kedua, relevansi telaah isi UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 3 bagi pendidikan 

karakter pada sekolah dasar di tinjau dari segi urgensinya ketiga, relevansi telaah 
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isi UU RI nomor 20 nahun 2003 pasal 3 bagi pendidikan karakter pada sekolah 

dasar di tinjau dari segi ruang lingkupnya 

Bab IV, adalah bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

PENDAPAT PARA AHLI TERHADAP TELAAH ISI UU RI NO 20 

TAHUN 2003 PASAL 3 

A. Profil Para Ahli 

1. Penulis buku Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan Praktik Bandung: PT 

Remaja Rosda karya, 2012 

a. Dharma Kusuma 

Dharma Kusuma adalah dosen di jurusan pedagogik FIP UPI. Lahir 

pada 27 September 1955 di Cimahi. Menyelesaikan studi S1 di IKIP 

Bandung tahun 1984 pada jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan. 

kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Negeri Jakarta Pada 

Program Studi Menejemen Pendidikan dan selesai pada tahun 2008. Saat 

ini sedang menyelasaikan program S3 pada Program Stusi Pendidikan 

Umum SPS UPI. Buku yang pernah di tulis adalah Korupsi dan 

Pendidikan Antikorupsi (2008), Contextual Teaching and Learning 

(2009). Selain menjadi dosen di jurusan Pedagogik, juga menjadi pengajar 

pada program Akta Mengajar Kepolisian Republik Indonesia, kerjasama 

FIP UPI Bandung dengan Kepolisian Republik Inonesia. Saat ini di 

amanahi sebagai ketua Pusat Pengkajian Pedagogik FIP UPI. 

b. Johar Permana 

Johar Permana adalah dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP 

UPI. Lahir di Ciamis, 14 Agustus 1959. Menyelesaikan SD di Tahun 1971 
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di SD Negeri Kartahayu 1 Pemarican Ciamis; SMP Negeri Pemarican 

Ciamis, Tahun 1974; Sekolah Pendidikan Guru (SPG) Ciamis, Tahun 

1977 Sarjana Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan IKIP 

Bandung, Tahun 1984; Master Of Arts (M.A) in Educational Theory and 

Practice (Early and Middle Childhood Education), The Ohio State 

University USA, Graduate in 1995; Doktor Bidang Ilmu Komunikasi 

Organisasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 

2009. Buku yang pernah di tulis; Korupsi dan Pendidikan Antikorupsi, 

2008. Kewira Usahaan dalam Pendidikan. Bahan Teknis Menejemen 

Kepala SD. Pemda kota Bandung bekerja sama dengan Program Pasca 

Sarjana UPI, 2002. Menejemen Kelas Yang Konstruktivistik dan 

Bimbingan Belajar Bagi Siswa SD. Bahan Diklat Teknis Pendidikan. 

selain menjadi dosen untuk mahasiswa di UPI juga aktif sebagai dosen 

pada program Akta Mengajar Depertemen Kesehatan RI; Program Akta 

Mengajar Kepolisian Republik Indnesia, diklat tingkat kab/kota, provinsi, 

nasional dan internasional. Saat ini di amanahi sebagai Pembantu Dekan II 

FIP UPI. 

c. Cepi Triatna 

Cepi Triatna lahir di Bandung pada 23 Juli 1979. Menyelesaikan SD 

pada tahun 1991 di SD Negeri Ciptawinaya Baleendah kab. Bandung; 

MTs Pesantren Persatuan Islam No. 1 Bandung tahun 1994, Muallimien 

(setingkat SMA) Pesantren Persatuan Islam No. 1 Bandung tahun 1997; 
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S1 pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI tahun 2001; S2 Prodi 

Administrasi Pendidikan SPS UPI tahun 2005. Dan saat ini sedang 

menyelesaikan Program Doktoral (S3) Prodi Administrasi Pendidikan SPS 

UPI. Buku yang pernah di tulis; Visionary Leadership Menuju Sekolah 

Efektif, Bumi Aksara, 2005; Inovasi Kepemimpinan Kepasa Sekolah dan 

Pemberdayaan Masyarakat pada Sekolah di Daerah Tertinggal. Tahun 

2008. Subdit Dikmen PMPTK Depdiknas; Kiat-Kiat Kepemimpinana 

pada Sekolah Daerah Maju; selain menjadi dosen, juga aktif di berbagai 

pelatihan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, dan 

Kementrian Pendidikan Nasional. Saat ini di amanahi sebagai sekertaris 

pusat Pengkajian Pedagogik FIP UPI.  

2. Penulis buku Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam 

Lembaga Pendidikan Jakarta: Kencana, 2013 

Dr. Zubaedi, M.Pd., M.Ag., dilahirkan di Pati, Jawa Tengah pada 8 

Maret 1969 dari pasangan Sahuri (alm) dan Siti Ma’onah. Pengalaman 

pendidikan dimulai dari SDN Cengkalsewu Sukolilo Pati (1975-1982), SMPN 

Kayen Pati (1982-1985), PGAN Lasem Rembang (1985-1988) dan S1 Fkultas 

Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (1988-1993). Penulis mengenyam 

pendidikan Pesantren di Pondok Pesantren Nailun Najah Lasem Rembang 

(1985-1988). Karir pendidikan terus berlanjut dengan meraih Gelar Magister 

Agama (M.Ag.) dalam bidang Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana 

IAIN Sunan Kaijaga Yogyakarta (1998), Gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) 
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dalam bidang Community Development pada Program Studi Pendidikan Luar 

Sekolah (PLS) Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta (2003), dan 

Gelar Doktor di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006). Saat ini 

tercatat sebagai Dosen STAIN Bengkulu. Di sela-sela kesibukan 

akademisnya, penulis yang beristrikan Endang Kartikowati, S.Ag. dan 

dikaruniai dua orang anak ( Diana Zumrotus Sa’adah dan Muhammad 

Nabahan Azizy), masih aktif mengisi artikel di sejumlah media masa. 

3. Penulis buku Membumikan Pendidikan Karakter di SD Jogjakarta: Ar-ruzz 

Media, 2013 

Novan Ardy Wiyani, lahir di Brebes, 25 mei 1985. Putra Sulung dari 

Maksudi dan Kholifah ini menematkan pendidikanya di SD Negeri Dukuhturi 

V Kecamatan Bumiayu pada tahun 1998, melanjutkan ke SMP Negeri 1 

Bumiayu dan lulus tahun 2000, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 lalu 

lulus tahun 2003. Setelah lulus dari SMA, penulis meanjutkan studi S1 di 

STAIN Purwokerto mengambil Program Studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI) pada Jurusan Tarbiyah dan lulus pada 2007 dengan predikan Comlaude. 

Di tahun 2007 penulis mulai menggeluti dunia pendidikan, dengan mengajar 

di SMA Miftakhusy Syifaa Bumiayu, SMA Bustanu Ulum NU Bumiayu, dan 

SD Islam Ta’allumul Huda Bumiayu. 

Keseriusan penulis dalam menggeluti dunia pendidikan memotivasi 

penulis untuk melanjutkan studi S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 

2009. Penulis berhasil menamatkan studi S2 pada Program Studi Pendidikan 
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Islam, Konsentrasi Menejemen dan Kebijakan Pendidikan Islam pada 

2011.terhitung sejak bulan September 2010 hingga kini, penulis menjadi 

dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) di 

STKIP Islam Bumiayu. Buku-buku penulis yang telah di terbitkan antara lain 

Format PAUD ; Konsep, Karakteristik dan Implementasi Pendidikan Anak 

Usia Dini (Ar-ruzz Media, Yogyakarta), Pengantar Ilmu Pendidikan dalam 

Perspektif Islam: Rancang Bangun Konsep Pendidikan Monokhotomik 

Holistik (Ar-ruzz Media, Yogyakarta), Pendidikan Karakter dan 

Kepramukaan (Insan Madani, Yogyakarta), menejemen pendidikan karakter 

(Insan Madani, Yogyakarta), dan School Bullying (Ar-ruzz Media, 

Yogyakarta).  

B. Isi UU RI No 20 Tahun 2003 Pasal 3 

Di dalam Undang-Undang tersebut tertera secara jelas sebuah tujuan 

pendidikan. Adapun isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu: 

1) Bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 

segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial; 

2) Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang di atur dengan undang-undang; 

3) Bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesiensi menegemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 
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kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan perubahan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan; 

4) Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Naional tidak memadai lagi dan perlu di ganti dan perlu di sempurnakan agar 

sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

5) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, 

dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang sistem Pendidikan Nasional. 

Pasal 3 berbunyi “Tujuan pendidikan nasional yang tertera dalam UU 

Sisdiknas tersebut berbunyi: pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kahiduoan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan kertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kratif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab”.
1
 

  Dalam undang-undang tersebut tertera sebuah ketentuan pendidikan secara 

jelas. Undang-undang dijadikan sebuah andasan formal dalam sebua lembaga di 

seluruh Negara Indonesia, tak terkecuali pendidikan. undang-undang di atas 

menjadi landasan dalam mengembangkan pendidikan. didalam isi undang-undang 

tersebut tertera secara jelas sebuah tujuan pendidikan. Pada saat ini ilmu 

pendidikan sudah berkembang sangat pesat dalam seluruh aspek pendidikan 

begitu juga yang terjadi pada kemajuan teknologi, pada era sekarang ini teknologi 

yang menjadi penggerak bagaimana semua kegiatan berjalan, dirancang, dan di 

bentuk. semuai itu tak luput dari teknologi, termasik pendidikan.  

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya 

pembaharuan kurikulum, penyusunan standar kualifikasi pendidik, penyusun 

standar pendanaan pendidikan, pelaksanaan menejemen berbasis sekolah dan 
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 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 8.  
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otonomi perguruan tinggi, serta penyelenggaraan penddikan dengan sistem 

terbuka dan multi makna.
2
 Pembaharuan-pembaharuan tersebut dilakukan guna 

tercapainya pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdapat pada butir-

butir undang. Undang tersebut. Selain itu juga pembaharuan-pembaharuan sisten 

pendidikan nasional untuk memperbarui visi, misi, dan strategi pembangunan 

pndidikan nasional.
3
 

C. Pengertian pendidikan karakter Menurut Para Ahli 

Pada saat ini pendidikan karakter semakin menjadi masalah yang selalu di 

perbincangkan pendidikan, berbagai peyimpangan dirasakan oleh berbagai 

masyarakat Indonesia pada saat ini, pelaku dari penyimpangan tersebut tak lain 

dilakukan oleh lulusan pendidikan formal saat ini, mulai dari kasus korupsi, 

narkoba, pornografi, pembunuhan dan kasus lainya.
4
 Semua itu tak luput dari 

gagalnya sebuah pendidikan dalam membentuk atau melahirkan manusia yang 

berkarakter. Sebuah lembaga menjadi sember atau faktor pembentuk dari sebuah 

karakter yang dimiliki oleh lulusan pendidikan formal saat ini, setetelah seorang 

menginjak bangku sekolah. Belakangan ini banyak wacana yang diangkat 

umumnya mengkritik terhadap pendidikan yang lebih mengutamakan pendidikan 

akademis dibandingkan dengan aspek yang sangat foundamental yaitu pendidikan 

                                                           
2
 Ibid, 57. 

3
 Ibid, 57.  

4
 Dharma Kusuma dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah (Bandung: 

PT Remaja Rosda Karya, 2012), 4. 
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karakter.
5
 Perlu diketahui karakter sangat diperlukan oleh setiap individu untuk 

menjadikan individu memiliki ciri khas. Ciri khas tersebut yang mendorong 

bagaimana seseorang untuk bertindak, bersikap, berkata, dan merespon sesuatu. 

Lembaga pendidikan saat ini sedang menjadi sorotan publik karena belum 

bisa mewujudkan sebuah pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, 

akibatnya sebuah lembaga pendidikan belum bisa membentuk peserta didik atau 

belum dapat melahirkan lulusan yang dapat menjadi generasi penerus bangsa 

yang dapat bersaing di kancah internasional. Ditandai dengan berbgaia teknologi 

yang beredar saat ini masih didominasi oleh prosuk-produk asing dari berbagai 

negara. Sedah merupakan hal lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan 

watak atau karakter merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi 

pekerti di sekolah.
6
 oleh karna masalah-masalah yang berhubungan dengan moral 

dan budi pekerti yang terjadi saat ini yang menjadi sorotan adalah dunia 

pendidikan. 

Selain dari itu kebobrokan moral bangsa pada saat ini tak lain dari kurangnya 

pendidikan dalam menanamkan sebuah nilai karakter sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang terdapat pada butir-butir undang-undang di atas. Pendidikan 

karakter telah menjadi polemik di berbgai negara. Pro dan kontra mewarnai 

disksus pendidikan karaktersejak lama. Sejatinya pendidikan karakter merupakan 
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bagian esensi yang menjadi tugas sekolah. Tetapi selama ini kurang di perhatikan 

akibatnya berkembangnya penyakit sosial ditengah masyarakat.
7
  

Dalam pengembanganya di sekolah, pendidikan karakter dijalankan dengan 

melibatka semua komponen sekolah, proses pemberdayaan nilai-nilai luhur yang 

dikembangkan dalam suatu lingkungan sekolah, lingkungan kluarga, dan 

lingkungan masyarakat sehingga nilai-nilai karakter yang dikembangkan atau 

ditanamkanpada diri peserta didik dapat terrealisasi dengan baik dalam diri 

peserta didik melalui prilakunya. Dari masalah-masah karakter di atas, perlunya 

pemahaman tentang apa itu pendidikan karakter.  

Pendidikan karakter sering juga di sebut pendidikan budi pekerti, karena 

dalam pendidikan karakter tertanam nilai-nilai moralitas manusia. Dalam 

pendidikan karakter ada unsur proses pembentukan nilai dan sikap yang didasari 

dengan pengetahuan mengapa nilai-nilai tersebut dilakukan. Dan semua nilai 

moral manusia yang ditanamkan dalam diri manusia bertujuan untuk membantu 

manusia menjadi manusia yang yang utuh, yaitu manusia mempunyai prilaku 

sesuai dengan kaidah norma, dan budaya dalam masyarakat. Pada sisi lain 

harapan besar masyarakat terletak pada tiap karakter individu.
8
 Hal ini 

mengandung makna bahwasanya individu berperan dalam pembentukan atau 
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pembangunan suatu peradaban bangsa. karena sebuah bangsa yang beradab, dapat 

dilihat dari tiap-tiap individunya.     

Dengan demikian, pendidikan karakter adalah segala upaya yang 

dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. 

Hal ini mecakup keteladanan prilaku guru, cara guru berbicara, cara 

guru menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan 

berbagai hal terkait lainya.
9
  

Dalam hal ini guru dituntut untuk dapat menjadi tenaga pendidik yang dapat 

bersikap profesional dan menjadi panutan bagi peserta didik dalam menerima 

pendidikan karakter. Pada dasarnya peserta didik ketika masuk bangku 

pendidikan telah menerima karakter dari orang tuanya. Namun karakter yang 

diberikan oleh orang tuanya masih sangat dasar atau sangat kurang untuk bekal 

anak dalam ber interaksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi secara baik dengan 

masyarakat lingkungan sekitar. Maka dari itu seorang guru sangat dituntut untuk 

membentuk karakter peseta didik baik melalui sebuah pembelajaran maupun 

malualui sebuah keteladanan dan pembiasaan. Agar bisa efektif dalam 

pengembanganya, pendidikan karakter sebaiknya dikembangkan secara terpadu 

da menyeluruh.
10

 Dalam hal ini sekolah dalam mengembangkan pendidikan 

karakter harus meliputi semua komponen dan semua kegiatan yang ada di sekolah 

harus mengandung nilai karakter, yang dapat memicu peserta didik untuk 

melakukan sebuah pembiasaan yang berkarakter. 
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Membangun karakter ibarat mengukir. Sifat ukir melekat erat pada benda 

yang di ukir, tidak mudah usang terelan waktu atau aus karena gesekan. 

Menghilangkan ukiran sama saja dengan menghilangkan benda yang di ukir itu, 

karena ukiran melekat dan menyatu dengan benda yang di ukir.
11

 Dalam hal ini 

guru bukan berarti menghilangkan karakter yang dibawa oleh siswa melainkan 

menambah atau menanamkan nilai-nilai karakter yang cakupanya labih luas. 

Selain itu Dharma Kesuma, dkk berkata: “Maka dari itu pendidikan 

karakter adalah pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan 

pengembangan prilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu 

nilai tertentu yang dirujuk oleh suatu sekolah”
12

   

Pendidikan karakter di maknai sebagai penguatan dan pengembangan prilaku 

karena dalam melakukan penanaman nilai-nilai karakter di sekolah, seorang guru 

perlu melakukan sebuah penguatan guna untuk terrealisasinya sebuah nilai-nilai 

karakter yang di ajarkan pada dirik peserta didik ke dalam prilakunya sehari-hari. 

Sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan karakter seseorang 

peserta didik, apalagi bagi peserta didik yang kurang mendapatkan pendidikan 

karakter di lingkungan dan kluarga mereka. Sekolah merupakan wahana yang 

efektif dan internalisasi pendidikan karakter.
13

  

Dalam hal ini, dalam melaksanakan sebuah pendidikan karakter, tidak hanya 

menanamkanya saja, namu memberikan sebuah penekanan dan pengawasan 

terhadap sikap prikalu siswa, sehingga dalam pengembangan prilaku yang 
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ditimbulkan setelah menelirima suatu nilai benar benar sesuai dengan nilai yang 

telah di ajarkan. Sehingga nilai-nilai karakter yang telah ditanamkan melalui 

pembelajaran atau kegiatan yang ada dalam lembaga endidikan benar-benar 

melekat pada peserta didik. 

Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen harus dilibatkan 

termasuk komponen pendidikan itu sendiri, seperti kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, 

pengelolaan sekolah,  pelaksanaan aktivitas atau keiatan kulikuler, pemberdayaan 

sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warka sekolah/lingkungan.
14

 

Dalam pengembanganya suatu sekolah  perlu mempersiapkan semuanya dan 

mengkonsep seluruh kegiataan atau komponen yang ada di sekolah memiliki atau 

berkarakter, supaya dalam menanamkanya kepada diri peserta didik dapat benar-

benar melekan dan dapat terrealisasi dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 

Selain itu dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan 

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

yang bertujuan untuk memberkan keputusan baik-buruk, memelihara 

apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati.
15

 

Sebagai upaya dalam membentuk manusia seutuhnya, dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter aspek yang di olah adalah diri peserta didik, sehingga dapat 

mendorong untuk dapat berprilaku baik. Oleh karna itu dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter meliputu aspek-aspek yang dapat menguatkan karakter itu 
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sendiri, adapun aspek-aspek tersebut yaitu pendidikan nilai, budi pekerti, moral, 

dan watak. Aspek-aspek tersebut akan tersebut ditanamka pada diri peserta didik 

gunan membentuk karakter atau watak peserta didik yang megarah kepada prilaku 

baik. 

Sesuai dengan filsafah pendidikan karakter pedagogi bahwasanya peserta 

didik dipandang belum mempunyai bekal pengetahuan dan pengalaman apapun 

ketika memasuki bangku sekolah dan hanya mampu menerima.
16

 Oleh karna itu 

dalam mengembangkan pendidikan karakter peserta didik di berikan suatu nilai-

nilai yang nantinya dapat membentuk pesertadidik menjadi manusia yang 

berkarakter, yang dapat berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan norma dan 

kebiasaan yang terlah berjalan di masyarakat.  

Dengan demikian maka dapat di artikan bahwa pendidikan karakter adalah 

sebuah upaya penanaman nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan kepada peserta didik melalui berbagai penguatan guna 

mengembangkan prilaku dan ciri khas peserta didik ke arah yang lebih baik. 

Penguataan-penguatan yang dilakukan dapat berupa sebuah keteladanan, 

motivasi, dan sebuah kegiatan yang didalamnya menuntun peserta didika untuk 

berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai karakter yang telah di 

tanamkan. 
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Pendidikan karakter menurut para ahli di atas, jika dihubungkan dengan 

akhlak dan etika memiliki suatu persamaan dan  perbedaan. Akhak berasal dari 

bahasa Arab yaitu “akhlaq”, yakni jama’ dari “khuluqun” yang berarti budi 

pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, tatakrama, sopan santun, adab, dan 

tindakan.
17

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia akhlak di artikan sebagai 

“budi pekerti atau kelakuan”.
18

 Dalam Kamus Induk Ilmiah akhlak di artikan 

sebagai “perilaku mulia”. Dari bebrapa pengertian di atas maka pendidikan akhlak 

dapat di pahami sebagai upaya yang dilakukan untuk membentuk prilaku manusia 

yang mengarah kepada kebaikan.  

Perbedaan antar pendidikan karakter dan pendidikan akhlak terletak pada segi 

artinya. Jika pendidikan karakter di artikan sebagai ciri chas seorang individu 

yang membedakan dengan yang lainya. Sementara pendidikan akhlak di artikan 

sebagai segala perilaku seseorang yang mengarah kepada kebaikan. Sementara 

persamaan antara pendidikan karakter dan akhlak yaitu sama-sama berorientasi 

pada perilaku yang baik atau mulia seseorang, baik dengan orang lain atau 

lingkungan. 

D. Urgensi UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3 Sebagai Dasar Pendidikan Karakter 

menurut para ahli 

Persoalan-persoalan yang melanda bangsa indonesia saat ini tak lain adalah 

kurang optimalnya sebuah lembanga pendidikan mengembangkan pendidikan 
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budi pekrti atau pendidikan karakter. Persoalan-persoalan yang muncul mulai dari 

persoalan politik, kenakalan remaja, hancurnya moral generasi bangsa yang 

ditunjukan dengan angka kekerasan yang dilakukan pemuda Indonesia semakin 

meningkat, sampai masalah yang terjadi di dunia pendidikan. praktik praktik 

kebohongan dalam dunia pendidikan mulai dari mencontek pada saat ujian 

sampai plagiarisme.
19

 Hal ini memberikan dampak yang cukup besar kepada 

peserta didik, jika ketika dibangku sekolah ia telah dikenalkan dengan sebuah 

kecurangan, maka bukan tak mungkin ketika ia terjun kemasyarakan hal serupa 

akan dia lakukan pula, mengingat ia telah menerimanya sewaktu di bangku 

sekolah.  

Dalam hal ini dunia pendidikan bertanggung tas masalah-masalah yang terjadi 

saat ini, karana lulusan yang dihasilkan dunia pendidikan jida dilihat dari segi 

akademisnya cukup bagus, tapi tapi dari segi karakternya ternyata masih 

bermasalah. Pendidikan nasional kita cenderung menonjolkan pembentukan 

kecerdasan berpikir dan menempitkan kecerdasan rasa, kecerdasan budi, bahkan 

kecerdasan batin. Dari sinilah lahir manusia-manusia yang ber otak pintar, 

manusia yang berpresasi secara akademik, tetapi tiada yang berkecerdasan budi 

sekaligus sangat berketergantungan, dan tisak mandiri.
20

 

Padahal dalam dunia pendidikan, terdapat sebuah ranah pendidikan yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari ketiga ranah ini harus terealisasi dalam 
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sebuah pembelajaran yang di alami oleh peserta didik, supaya pembentukan yang 

terjadi menjadi seimbang, baik pembentukan sebuah pengetahuan tentang 

wawasan dan teknologi, pembentukan tentang moral, watak, dan budipekerti, dan 

juga pembentukan secara prilaku. Ketiga ranah tersebut memang selalu 

diupayakan, tetapi pada kenyataanya selalu yang lebih dominan dalah kognitif 

dan psikomoriknya. Padahal, pendidikan pendidikan pada esensinya sebuah upaya 

membangun kecerdasan manusia, baik kecerdasan kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik.
21

 

Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi dekadensi moral pada 

masyarakatnya. Banyak pakar, filsuf, dan orang bijak yang mengatakan bahwa 

faktor moral (akhlak) adalah hal yang paling utama yang harus di bangun oleh 

sebuah bangsa supaya dapat menjadi sebuah masyarakat yang maju, tertib, aman, 

dan sejahtera. Karna moral/akhlak merupakan fondasi penting bagi terbentuknya 

sebuah tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera.  

untuk membentuk karakter mutlak diperlukan landasan 

penyelenggaraan pendidikan karakter. Landasan pelaksanaan 

pendidikan karakter sudah sangat jelas. Hal ini tampak dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
22

   

Dari uraian diatas tertera secara jelas bahwasanya sebuah landasan sangat 

diperlukan guna menjadi penopang atau acuan dalam sebuah lembaga 

menjalankan peranya sesuai dengan tujuan yang telah di sepakati. Begitu pula 

yang terjadi pada dunia pendidikan, landasan sangat diperlukan demi 
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kelangsungan pendidikan itu sendiri. Sebuah lembaga pendidikan harus berjalan 

sesuai dengan landasan pendidikan yang telah dibentuk oleh pemerintah, yanitu 

undang-undang Sisdiknas. 

Membicarakan karakter merupakan suatu hal yang sangat mendasar bagi 

manusia, karakter pula yang membedakan manusia dengan hewan, bahkan dengan 

manusia yg lainnya. Seseorang yang mempunyai karakter yaitu dialah yang 

memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti yang baik.
23

 Di akui atau tidak diakui 

sekarang ini krisi moral sedang melanda negara kita, krisi yang nyata tersebut 

membuat khawatir masyarakat dengan melibatkan milik kita yang paling 

berharga, yaitu anak-anak atau generasi bangsa.krisis yang terjadi dalam 

masyarakat yang tak lain pelakunya adalah para anak-anak sampai remaja yang 

masih dibawah umur, dalam artian belum selesai dalam menempuh pendidikan 

formalnya. 

Adapun krisis yang meningkat antara lain meningkatnya pergaulan bebas, 

maraknya angka kekerasan, pencurian, penyalah gunaan obat-obatan terlarang, 

dan banyak kasus lainya. Krisis serupa terjadi dalam bangku sekolah antara lain, 

gemar mencontek, kebiasaan bullying di sekolah, dan tawuran antar pelajar.
24

 

Masalah seperti ini semakin hari semakin marak terjadi, hal seperti ini 

menandakan kurangnya sebuah pendidikan dalam mengemban amanat sebagai 
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suatu lebaga pencetak generasi bangsa. Lalu timbul lah sebuah pertanyaan “apa 

sebenarnya yang salah dengan pendidikan?”. 

Kondisi krisis dan dekadensi moral ini menandakan bahwa pengetahuan 

agama dan moral yang didapat di sekolah ternya tidak berdampak pada perubahan 

prilaku manusia Indonesia.
25

 Dalam konteks pendidikan di sekolah, bisa jadi 

penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitik beratkan pada 

pengembangan intelektual atau kognitif dari pada pengembangan non akademis 

sebagai unsur utama karakter belum diperhatikan secara optimal dan cenderung di 

abaikan. Hal ini berdampak pada peradaban suatu bangsa, yang mana selama ini 

dirasakan oleh bangsa ini.  

Satu satunya cara untuk mengatasi kondisi krisis moral pada saat ini yaitu 

memperbaiki atau menata kembali suatu ranah yang membentuk karakter 

manusia. Perlu diingat bahwasanya dalam membentuk karakter suatu manusia 

bukanlah lembaga pendidikan semata, kluarga dan masyarakat terlibat dalam 

pembentukan karakter manusia. Tanpa adanya peran kluarga dan masyarakat 

maka karakter yang ditanamkan pada diri peserta didik sewaktu di lembaga 

pendidikan maka tak akan terealisasi dengan baik. Karena kluarga dan masyarakat 

merupakan ranah untuk mengekspresikan suatu nilai karakter yang dimiliki oleh 

peserta didik.  

Didasari bahwa karakter pada diri manusia bersifat fleksibel atau lues yang 

mudah diubah dan di bentuk. Karakter manusia dapat berubah suatu saat, 
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perubahan ini tergantung pada interaksi antara potensi dan sifat alami yang 

dimiliki manusia dengan kondisi lingkungan, sosial budaya, pedidikan, dan 

alam.
26

 Pendidikan karakter sendiri mengemban misi mengembangkan watak 

yang menjadi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pengembangan dan 

pembangunan watak peserta didik dapat melalui nilai-nilai dasar karakter manusia 

yang ter dapat pada sebuah mata pelajaran yang diterima oleh peserta didik. 

Dalam pengmbanganya nilai-nilai yang ditanamkan pada peserta didik adalah 

nilai-nilai  kebajikan yang menjadi nilai karakter bangsa. oleh karna itu 

pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal 

dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indoesia, agama, budaya, dan nilai-

nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidian nasional     

Zubaedi berkata: “Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

karakter di indonesia diidentifikasi belasar dari empat sumber yaitu 

agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003”.
27

  

Dari msalah-masalah yang telah disebutkan diatas menunjukan bahwa sangat 

penting sebuah landasan formal dalam dunia pendidikan. Suatu landasan sangat 

diperlukan sebagai penopang sesuatu untuk berdiri dan mencapai tujuan. Sama 

halnya dengan sebuah dunia pendidikan sebuah pendidikan takkan berdiri tanpa 

adanya sebuah landasan, dari landasan-landasan pendidikan diatas yang menjadi 

landasan formal yaitu UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Didalam undang-
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undang tersebut tertera secara jelas bagaimana tujuan pendidikan yang harud 

dicapai oleh suatu lembaga pendidikan.  

Rakyat indonesia menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara secara 

merdeka yang di akui oleh negara-negara lain di dunia kurang lebih selama 65 

tahun dan memiliki kondisi yang unik dari perkebangsaanya sampai saat ini. 

keunikan ini tidak saja dilihat dari keberagaman komponen dan kekayaan yang di 

miliki. Kekayaan yang dimiliki tidak hanya komponen masyarakatnya saja, di sisi 

lain kekayaanya letak kepulauan di garis lintas khatulistiwa, tanah yang subur, air 

yang melimpah, udara yang segar, sumber energi dan mineral yang melimpah 

didalam tanah dan laut memberikan keunikan tersendiri untuk bangsa ini.
28

 

dengan keunikan-keunikan yang ada di indonesia dapat menjadikan masyaraknya 

hidup secara nyaman dan naknur dalam mengolah berbagai sumberdaya dan 

pangan yang ada didalamnya.  

Namun demikian, dengan keunikan dan kekayaan alam yang tereksploitasi 

besar-besaran, pembangunan industri terjadi terud menerus dan pergantian 

pemerintahan terjadi secara terus menerus secara damai, seharusnya dapat 

menjadikan masyarakat indonesia merasakan kehidupan yang makmur dan 

sejahtera dari waktu ke waktu. Tetapi kebanyakan rankayat Indonesia belum 

mendapatkan dan mengalami kehidupan yang makmur dan sejahtera.
29

 Akibat 
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dari semua kekayaan yang ada mengundang banyak bangsa lain untuk masuk ke 

indonesia dengan maksud mengambil dan mengolah bergai macam kekayaan 

yang ada demi keuntungan bangsanya sendiri. Karena diketahui bangsa Indonesia 

sendiri belum miliki keahlian yang memadai untuk mengolah kekayaan sumber 

alam yang ada.   

Berbagai pengalaman ini menunjukan bahwa bangsa ini merupakan bangsa 

yang unik. Unik-unik merujuk yang pada kondisi yang dialami bangsa pada saat 

ini. Banyak yang bertanya, “apa yang sedang terjadi pada bangsa ini?” sejanak 

mari kita lihat didikasi tentang “apa yang terjadi pada bangsa ini?” 

Kondisi moral dan akhlak generasi muda telah hancur. Hal ini ditandai dengan 

maraknya seks bebas, beredarnya vidio porno dikalangan remaja, peredaran 

narkoba, tawuran di kalangan pelajar, dan sebagaiya. Pengangguran  terdidik yang 

menghawatirkan (Lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi). Rusaknya moral 

bangsa dan menjadi akut (korupsi, asusiala, kejahatan, tindak kriminal pada 

semua sektor pembangunan, dll). 

Jelas terlihat bahwasanya bangsa ini memiliki sebuah keunikan, keunikan 

yeng terlihat tidak hanya kekayaan budaya dan sember dayanya saja, namun 

keunikan yang terjadi juga mengarah kepada berbagai masalah masalah yang 

timbul dan melanda bangsa ini. masalah-masalah yang terjadi adalah dampak dari 

suatu sistem yang menjadikan bangsa tersebut menjadi maju. Dapat dikatakan 
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sistem yang menjadikan bangsa ini menjadi maju yaitu pendidikan, karena 

pendidikan lah yang dapat mengubah antara manusia yang masih dalam bentuk 

lahir atau minim pengetahuan, menjadi manusia yang memiliki pengetahuan 

tentang kehidupan.   

Indonesia adalah negara yang kaya, baik kaya secara sumberdaya, kaya secara 

budaya dan suku, dan kaya akan hasil bumi yang melimpah, seharusnya dengan 

semua itu masyarakat Indonesia menjalani hidup dengan makmur dan sejahtera. 

Namun pada kenyataanya dengan semua kekayaan negara ini tak menjadikan 

bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan sejahtera hidupnya, malah berbagai 

masalah timbul silih berganti melanda bangsa ini. semua ini tak lain dari kurang 

berhasilnya sebuah dunia pendidikan dalam mencetak manusia indonesia 

seutuhnya. Pendidikan di indonesia perlu mempunyai pegangan yang kuat dalam 

menjalankan sebuah pendidikan, adapun pegangan tersebut yaitu UU Sisdiknas 

yang menjadi landasan formal tujuan pendidikan nasional.   

Dari pendapat-pendapat di atas maka dapat dipahami bahwasanya masalah-

masalah yang melanda bangsa ini tak lain dari kurangnya pendidikan dalam 

membentuk dan melahirkan lulusan yang memiliki karakter dan budi pekerti yang 

luhur, sehingga lulusan yang dilahirkan oleh dunia pendidikan tak sedikit pula 

yang menjadi aktor dari masalah-masalah yang muncul dan melanda bangsa ini. 
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Sebuah landasan formal yang menjadi penopang sangat penting bagi sebuah 

pendidikan, supaya pendidikan mempunyai alur, tujuan yang jelas. Adapun 

landasan formal pendidikan itu sendiri yaitu UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 

2003. Dimana undang-undang ini dibuat sebagai fondasi bagi kelangsungan 

pendidikan di Indonesia.  

Didalam undang-undang tersebut tertera secara jelas apa yang harus dilakukan 

oleh dunia pendidikan supaya dapat melahirkan manusia yang dapat menjawab 

tantangan dunia yang semakin maju dan berkempang pesat. Mulai dari tenaga 

kependidikan,menejemen pengelolaan pendidikan, inftastruktur, dan komponen 

lain di dalam sebuah lembaga pendidikan harus di bentuk dan di rancang seuai 

dengan yang tertera dalah undang undang tersebut. Jika tujuan pendidikan yang 

terdapat dalam undang-undang tersebut dapat terealisasi di dunia pendidikan, 

bukan tak mungkin dunia pendidikan dapat mengatasi masalah masalah yang 

melanda bangsa ini. 

E. Ruang lingkup pendidikan karakter menurut para ahli sesuai dengan UU No 

20 Tahun 2003 Pasal 3 

1. Menurut Dr. Zebaedi, M.Ag., M.Pd. dalam buku Desain Pendidikan 

Karakter. 

Tujuan pendidika nasional sebagai rumusan kualitas yang harus 

dimiliki setiap warga negara Indonesia, di kembangkan oleh berbgai 

satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan 
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nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga 

negara indonesia. Oleh karna itu tujuan pendidikan nasional adalah 

sumber yang paling oprasional dalam pengembangan budaya dan karakter 

bangsa.
30

 Nilai-nilai yang dikembangkan oleh setiap jenjang dan jalur 

pendidikan termuat dalam berbagai mata pelajaran yang diajarkan oleh 

sekolah kepada peserta didiknya. 

Sementara itu Zubaedi berkata: “untuk Indonesia ada lima jenis 

karakter yang sangat penting dan sangat mendesak dibangun 

dan dikuatkan sekarang ini, yaitu: kejujuran, kepercayaan diri, 

apresiasi terhadap kebinikaan, semangat belajar, semangat 

bekerja”.
31

 

Nilai-nilai karakter ini diperlukan sebagai modal dasar untuk 

memecahkan masalah besar yang menjadi akar kemunduran bangsa 

indonesia selama ini. Diantara kelima jenis karakter ini, nilai kejujuran 

yang dianggap paling penting untuk di terapkan di sekolah, justru mulai 

melemah dalam kehidupan individu di masyarakatkita. Padahal nilau 

kejujuran ini sangat penting untuk diterapkan dalam berbagai segmen 

dalam kehidupan.
32

  

Nilai kejujuran perlu mendapat perlu mendapat prioritas dalam 

pendidikan karakter, dikarnakan nilai kejujuran yang tercermin dari 

                                                           
30

 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsep dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan 

(Jakarta: Kencana, 2012), 74 
31

 Ibid, 83. 
32

 Ibid, 84-85. 
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seseorang saat ini mulai menipis, padalah nilai kejujuran menjadi tolak 

ukur fondasi kehidupan bagi seseorang, kluarga, masyarakat, dan negara. 

Dengan ini tujuan pendidikan nasional merupakan kualitas yang wajib 

dimiliki setiap warga negara indonesia, dan tujuan pendidikan nasional di 

kembangkan di berbagai jalur dan jenjang pendidikan, didalam tujuan 

pendidikan nasional menyerukan untuk sebuah lembaga pendidikan agar 

menekankan penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik nya, 

adapun nilai-nilai karakter yang dikerbangkan ada empat yaitu: kejujuran, 

kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebinikaan, semangat belajar, 

keempat karakter ini menjadi modal dasar yang antinya diharapkan 

memecahkan masalah kemunduran yang melanda negara ini. diantara 

keempat karakter tersebut nilai karakter kejujuran menjadi yang paling di 

tekankan saat ini, mengingat berbagai masalah yang melanda negara ini 

bermula dari lemahnya kejujuran sesoran yang menjadi aktor dari sebuah 

masalah yang muncul. 

2. Drs. Dharma Kesuma, M.Pd. dkk dalam buku: Pendidikan Karakter 

Kajian Teori dan Praktik di Sekolah 

Tujuan pendidikan nasional mengarah kepada pengembangan berbagai 

karakter manusia Indonesia seutuhnya, walaupun dalam 

penyelenggaraanya masih jauh dari apa yang di maksudkan dalam UU 

Sisdiknas. Secara singkat, seharunya pendidikan tujuan nasional yang 
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terdapat dalam UU Sisdiknas tersebut adalah pendidikan karakter bukan 

pendidikan akademik semata.
33

 Melainkan tertakandung sejara jelas 

sebuah pendidikan karakter.  Namun kebanyakan pendidikang kurang 

memperhatikan akan hal ini, sehingga lebih mengedepankan sebuah 

pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan atau akademik saja. 

Ukuran keberhasilan pendidikan di angka ujian nasinal bukanlah 

sesuatu yang terbaik atau sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dalam 

UU Sisdiknas, tetapi malah sebuah kemunduran, karena dengan demikian 

pembelajaran adalah proses menguasai keterampilan dan mengakumulasi 

pengetahuan. Paradigma ini menepatkan peserta didik sebagai pelajar 

imitatif dan belajar dari eksplo-eksplo didaktis yang akan berhenti pada 

penguasaan fakta, prinsip, dan aplikasinya. Paradigma ini tidak sesuai 

dengan esensi pendidikan yang digariskan dalam UU Sisdiknas. 

Timbul lah pertanyaan menyangkut paradigma tersebut “lalu apa 

tujuan pendidikan karakter dalam seting sekolah?” pendidikan karakter 

dalam seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi 

kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana 

nilai-nilai yang dikembangkan. 

                                                           
33

 Dharma Kusuma dkk, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di Sekolah (Bandung: 

PT Remaja Rosda Karya, 2012), 8. 
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2) Mengoreksi prilaku peserta didik yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3) Membangun koneksi yang harmoni dalam kluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan 

karakter secara bersama.
34

 

Melihat dari tujuan pendidikan karakter dalam seting sekolah diatas 

maka ada berbagai nilai karakter yang harus dikembangkan oleh sekolah 

dalam mewujudkan genesari lulusan yang memiliki karakter khas 

berdasarkan jenjang sekolah.  

Dharma Khusuma dkk berkata: “Dalam kajian Pusat 

Pengkajian Pedagogik Universitas Pendidikan Indonesia (P3 

UPI)  nilai yang perlu diperkuat untuk pembangunan saat ini 

adalah jujur, kerja keras, dan ikhlas”.
35

  

Nilai-nilai tersebut yang berorientasi pada pembentukan-pembentukan 

karakter peserta didik. Dimana peserta didik adalah generasi calon penerus 

bangsa yang harunmemiliki nilai-nilai karakter manusia indonesia 

seutuhnya.   

Maka dari itu tujuan pendidikan nasional bertujuan untuk membentuk 

manusia indonesia seutuhnya, meskipun dalam penerapanya masih jauh 

dari harapan tujuan pendidikan nasional. Dalam penerapanya tujuan 

pendidikan nasional seharusnya pendidikan karakter bukan pendidikan 

                                                           
34

 Ibid, 9. 
35
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akademik semata, yang angka keberhasilanya berhendi di hasi UN. Hal ini 

tidaklah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional di sekolah, bahwasanya 

pendidikan di sekolah harus menguatkan nilai-nilai dalah kehidupan di 

masyarakat, memperbaiki prilaku peserta didik, membangun koneksi antar 

sekolah, kluarga, dan masyarakat dan mengemban tanggung jawab 

bersama. Oleh karna itu untuk memperbaiki perlu nilai nilai dasar yang 

harus di kembangkan oleh setiap jenjang pendidikan, yaitu: jujur, kerja 

keras, dan ikhlas.  Adapun nilai-nilai tersebut yang dapat menjawab 

permasalahan-permasalahan yang menda bangsa dan dunia pendidikan 

saat ini. 

3. Novan Ardy Wiyani dalam buku: Membumikan Pendidikan Karakter Di 

SD 

Tujuan pendidikan karakter yang terdapat pada UU Sisdiknas tersebut 

secara tersirat dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

dan bertujuan membentuk karakter (watak) peserta didik menjadi manusia 

Indonesia seutuhnya. Dalam penyelenggaraanya pendidikan di setiap 

jenjang harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan 

tersebut. Dengan demikian landasan yuridis pelaksanaan pendidikan 

karakter adalah Undang-Undang tersebut.  

Dalam praktikya disekolah pendidikan dianggap belum berkarakter 

dan belum mampu melahirkan warga negara yang berkualitas, baik 
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prestasi belajar maupun prilaku baik. Sehingga perlu penekanan kembali 

dalam penanaman nilai-nilai karakter yang diintegrasikan di sekolah dasar. 

Nilai-nilai karakter tersebut bersumber dari tujuh landasan yaitu: 

1) Landasan filsafat manusia, secara filosof, manusia diciptakan 

oleh Tuhan dalam keadaan “belum selesai”: manusia yang 

dilahirkan dalam wujud anak manusia belum tentudalam 

proses perkembanganya menjadi manusia yang sesungguhnya. 

Dalam proses perkembanganya anak manusia memerlukan 

bantuan untu menjadikan manusia yang sesungguhnya itulah 

yang disebut pendidikan. 

2) Landasan filsafat Pancasila, manusia indonesia seutuhya yaitu 

manusia yang menghargai nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, 

persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. 

3) Landasan filsafat pendidikan, menyatakan bahwa pendidikan 

pada dasarnya bertujuan mengembangkan kepribadian yang 

utuh dan mencetak warga negara yang baik. 

4) Landasan religius, manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan. 

Dalam agama-agama dan sistem kepercayaan yang 

berkembang di Indonesia, manusia baik adalah manusia 

yangsecara jasmani dan ruhani sehat dan dapat melaksanakan 

aktivitas hidup yang berhubungan dengan beribadah kepada 

Tuhan, bertakwa dan menghambakan diri serta patuh terhadap 
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ajaran-ajaran-Nya, menjadi pemimpin dari kluarga dan 

masyarakat yang dapat dipercaya, jujur, amanah, disiplin, kerja 

keras, ulet, dan bertanggung jawab, manusiawi yang 

berkarakter adlah manusia yang peduli dan memiliki rasa cinta 

terhadap sesama. 

5) Landasan sosiologis, secara sosioligis, manusia Indonesia 

hidup dalam masnyarakat heterogen yang terus berkembang. 

6) Landasan pesikologis, dari sisi psikologis, karakter dapat 

dideskripsikan dari dimensi-dimensi intrapersonal, dan 

interaktif. Dimendsi intra personal terfokus pada kemampuan 

atau upaya manusia untuk memahami diri sendiri. Dimensi 

interaktif adalah kemampuan manusia dalam berinteraksi sosial 

dengan sesama secara bermakna. 

7) Landasan teoritik pendidikan karakter ada beberapa teori 

pendidikan dan pembelajaran yang dapat dirujuk untuk 

pengembangan karakter, antara lain: 

a) Teori-teori yang berorientasi behavioristik yang menyatakan 

bahwa “prilaku seseorang sangat ditentukan oleh kekuatan 

eksternal, yang mana perubahan prilaku tersebut bersifat 

mekanistik”. 



61 

 

b) Teori-teori yang berorientasi pada kognitivistik yang juga 

dikenal sebagai teori pemrosesan informasi, dengan prinsip 

input-proses-output.  

c) Teori-teori yang berorientasi komprehensip (misalnya teori 

konstrultivistik dan teori holistik) yang menyatakan bahwa 

prilaku seseorang sangat ditentukan, baik oleh kekuatan 

internal maupun eksternal.
36

 

Dari deskripsi landasan pendidikan karakter diatas mengandung 

berbagai nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam sebuah 

pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah.   

Bahwa pendidikan karakter pada dasarnya merupakan proses 

menghadirkan nilai-nilai dari berbagai dunia nilai 

(simbolik,empirik,etik,estetik,sinnoetik,dan sinoptik) pada diri 

peserta didik sehingga dengan nilai-nilai tersebut akan 

mengarahkan, mengendalikan, dan mengembangkan 

kepriadian secara utuh yang terwujud dengan ciri pribadi 

dengan karakter baik.
37

 

Dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan nasional secara singkat 

bertujuan membentuk karakter (watak) peserta didik agar menjadi 

manusia indonesia seutuhnya, dalam pneyelenggaraanya diselenggarakan 

sesuai jenjang pendidikan. meskipun dalam penyelenggaranya masih jauh 

dari harapan tujuan pendidikan nasional, sehingga perlu penekanan 
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kembali nilai-nilai karakter dalam lembaga pendidikan. dalam 

pengembanganya nila-nilai karakter mempunya tujuh yaitu: landasan 

filsafat pancasila, filsafat pendidikan, religiuas, sosiologi, psikologis, dan 

landasan teoritik pendidikan. Landasan-landasan tersebut untuk mencapai 

tertanamnya nilai-nilai karakter dalam diri peserta didik. Adapun nilai 

nilai yang harus dikembangkan oleh lembaga pendidikan yaitu: simbolik, 

empirik, etik, estetik, sinnoetik, dan sinoptik.  

Dari pendapat pendapat di atas jelas bahwasanya tujuan pendidikan 

nasional adalah bertujuan untu mengembangkan pendidikan karakter 

manusia indonesia seutuhnya. Namun pada kenyataanya praktik di 

lembaga pendidikan masih jauh dari kenyataan. Hal ini yang membuat 

selama ini kurangnya karakter bangsa yang dimiliki oleh masyarakat 

Indonesia. 

Dalam sebuah lembaga pendidikan mengembangkan nilai-nilai 

karakter  yang dikembangkan menurut para ahli di atas ada perbedaan 

pendapat dalam menanamkanya. Perbedaan tersebut muncul karena sudut 

pandang dan latar belakang para ahli di atas berbeda.  Dari yang 

berpendapat bahwasnya nilai-nilai yang harus dikembangkan di lembaga 

pendidikan adalah jujur, kepercayaan diri, apresiasi terhadap kebhinekaan, 

semangat belajat dan semangat bekerja. Ini melihat dari sudut pandang 

polemik masalah yang tibul dan semakin marak dinegara kitayaitu tentang 

masalah kejujuran yang semakin hari semakin melemah. Selain itu latar 
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belakang dari ahli yang berpendapat di atas yaitu Zubaedi sendiri adalah 

seorang yang agamis. Hal ini dapat dilihat dari gelar yang disandang 

beliau dalah megister agama, selain itu juga beliau pernah mengenyam 

pendidikan di pondok pesantren Nailul Najah Lasem Rembang pada tahun 

1988-1993. Sehingga dalam memandang nilai-nilai yang harus 

dikembangkan di lembaga pendidikan lebih mengarah ke sisi religius. 

Pendapat yang menyebutkan nilai-nilai karakter jujur, kerja keras, dan 

ikhlas yang harus di kembangkan di lembaga pendidikan. ini melihat dari 

sudut pandang kecurangan-kecurang yang dilakukan lembaga pendidikan 

ketika ujian nasional dan kecurangan lainya dilembaga pendidikan, 

melihat dari sudut pandang masalah-masalah ang terjadi di masyarakat, 

dan melihat dari sudut pandang agama. 

Nilai-nilai tersebut memiliki ruang lingkup, nilai kejujuran sendiri 

lebih mengarah kepada kepentingan orang banyak. Bahwa dalam kontek 

pendidikan nilai kejujuran sangat diperlukan mengingat dalam ujian 

disekolah pun sampai saat ini masih sering terjadi kecurangan seperti 

menontek. Perbuatan tersebut mencerminkan anak tidak memiliki 

kepercayaan diri dalam mengerjakan soal ujian. Sehingga timbullah 

tindakan mencontek, yang sama hanya seorang anak membohongi diri 

sendiri, dan orang lain. 

Kerja keras sendiri memiliki makna usaha yang terus dilakukan secara 

terus menerus tanpa mengenal menyerah dalam melaksananak suatu 
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pekerjaan sebelum pekerjaan itu selesai. Hal ini mengarah kepada 

semangat yang tinggi dalam melaksanakan pekerajaan dan hal tersebut 

dapat diartikan pula sebagai sebuah tanggung jawab terhadap apa yang 

telah menjadi kewajibanya. Antara kerja keras dan tanggung jawab 

memang sangat erat kaitanya, sehingga hal semacam ini atau kedua nilai 

ini sangat diperlukan untuk membangun bangsa yang maju untuk saat ini, 

mengingat dengan kerja keras, dan tanggung jawab maka dapat membuat 

bangsa ini dapat bersaing dengan bangsa lain, memingat bangsa ini masih 

cukup tertinggal secara teknologi untuk mengilah dan memanfaatkan 

sumber daya alam yang ada. Sehingga banyak produk-produk luat yang 

beredar di dalam negeri ini. 

Nilai ikhlas ini lebih berorientasi kepada ketuhanan karakna nilai 

ikhlas merupakan nalai batin, yang tak semuo orang mengetahuinya 

apakah orang lain memiliki nilai tersebut. Nilai ini sangat perlu 

ditanamkan di lembaga pendidikan karena hal tersebut akan menjadikan 

prilaku yang dilakukan seorang anak akan bermutu, atau akan mudah 

dilakukanya karena seorang anak melakukan dengan penuh ketulusan hati.   

Dan pendapat yang menyebutkan bahwasanya nilai-nilai simbolik, 

empirik, atik, estetik, sinnoetik, dan sinoptik yang harus di kembangkan di 

sebuah lembaga pendidikan itu melihat dari sutudut pandang tuju landasan 

dalam pengembangan nilai-nilai karakter, yaitu: landasan filsafat 

pancasila, filsafat pendidikan, religiuas, sosiologi, psikologis, dan 
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landasan teoritik pendidikan. Didalam ketuju landasan filsafat tersebut 

semua memiliki nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan dalam diri 

manusia, seperti nilai simbolik yang ada dalam bahasa, keagamaan, 

matematika dan antara bahasa/kegamaan/matematika itu sendiri telah 

diajarkan dalam lembaga pendidikan. nilai estetik terdapat dalam 

kesenian, semuai nilai-nilai ini sangan penting untuk dikembangkan dalam 

dunia pendidikan, karna nilai-nilai tersebut merupakan cerminan dari 

sebuah tujuan oendidikan nasional.  

Dari ketiga pendapat tersebut jika di telaah lebih dalam intinya sama, 

sama-sama nilai-nilai dasar yang harus dikembangkan oleh satuan 

lembaga pendidikan di berbagai jalur dan jenjang pendidikan. dan nilai-

nilai yang sangat diperlukan dalam sekolah dasar yaitu nilai kejujuran, 

tanggung jawab, kerja keras, semangat kebinekaan, dan ikhlas.  
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BAB III 

ANALISIS RELEVANSI TELAAH ISI UU RI NOMOR 20 TAHUN 2003 

PASAL 3 BAGI PENDIDIKAN KARAKTER PADA SEKOLAH DASAR 

A. Relevansi Telaah Isi UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 dengan 

pendidikan karakter pada sekolah dasar di tinjau dari segi pengertiannya 

Dari pendapat tiga ahli yang telah disebutkan di bab sebelumnya, bahwa 

pendidikan karakter di pahami sebagai sebuah upaya penanaman nilai-nilai 

karakter yang dilakukan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didik melalui 

berbagai penguatan guna mengembangkan perilaku peserta didik ke arah yang 

lebih baik. Penguatan-penguatan yang dilakukan, dapat berupa keteladanan, 

motivasi, dan sebuah kegiatan yang di dalamnya menuntun peserta didik untuk 

berinteraksi dengan lingkunganya sesuai dengan nilai-nilai karakter yang telah di 

tanamkan. 

Dalam pendidikan karakter di sekolah dasar, di pahami bahwa sekolah 

merupakan wahana yang mencerdaskan dan memberi perubahan pada peserta 

didik. Sekolah bertanggung jawab menanamkan pengetahuan-pengetahuan baru 

yang revormatif dan transformatif dalam membangun bangsa yang maju dan 

berkwalitas. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli di atas sesuai 

dengan isi kurikulum pendidikan karakter dalam sekolah dasar. bahwasanya isi 

kurikulum prndidikan karakter dalam sekolah dasar yaitu kegiatan atau usaha 

yang bertujuan, dalam pendidikan sekolah terdapat rencana yang tersusun atau di 
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atur, rencana tersebut di lakukan di sekolah melalui cara-cara yang telah di 

tetapkan.    

Pada madrasah disebutkan pendidikan adalah proses bimbingan jasmani dan 

rohani untuk membentuk kepribadian utama menurut ukuran yang telah di 

tentukan. Kepribadian utama di sini adalah kepribadian muslim, yaitu kepribadian 

yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, memutuskan, mengamalkan, dan 

mempertanggung jawabkan perbuatanya berdasarkan agama Islam. Pada 

pendidikan karakter madrasah/perspektif islam jelas pendidikan bertujuan untuk 

menyempurnakan akhlak manusia sebagai sabda Rasulullah Saw, 

َم َمَكا ِرَم ا ْْلَ ْخََل ِق )رواه البخاري(  إِنََّما بُِعثُْت ِِلُ تَّمِ

“sesungguhnya aku di utus, tidak lain untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia”  (H.R Bukhori)  

Dari uraian di atas jelas terlihat adanya relevansi antara UU RI Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3 dengan pendidikan karakter di sekolah dasar atau madrasan 

di tinjau dari segi pengertianya. Pengertian menurut para ahli yang mengkaji 

undang-undang tersebut adalah upaya penanaman nilai-nilai. Di sekolah dasar 

tempat untuk mencerdaskan dan memberikan anak-anak didik. Di madrasah 

adalah proses bimbingan jasmani dan rohani untuk membentu kepribadian. Dari 

ketiganya sama-sama sebuah proses atau upaya untuk membentuk dan merubah 

manusia agar menjadi manusia seutuhnya, maka ini sangat relevan atau sesuai. 
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Selain itu letak kesuainya ada di hal-hal yang dilakukan dalam membangun 

karakter anak dalam madrasah, antara lain yaitu: sikap dan perilaku dalam 

hubunganya dengan Tuhan, sikap dan perilaku dengan diri sendiri, sikap dan 

perilaku dalam hubunganya dengan keluarga sikap dan perilaku dalam 

hubunganya dengan alam sekitar atau lingkunga. Dalam hal ini kesesuaian atau 

relevansi yang di maksud adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter yang 

dilakukan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perilaku siswa ke arah 

yang lebih baik, di maksudkan agar siswa dapat bersikap dan berperilaku dengan 

Tuhan sesuai dengan ajaranya, diri sendiri atau memiliki kontrol diri, berperilaku 

dengan keluarga, dan berperilaku dengan alam sekitar atau lingkungan sesuai 

dengan adat, budaya, dan norma-norma atau aturan yang ada.  

B. Relevansi Telaah Isi UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bagi pendidikan 

karakter pada sekolah dasar di tinjau dari segi urgensinya 

Melihat bahwa dalam undang-undang tersebut secara jelas bahwasanya 

bagaimana pendidikan seharusnya berjalan dalam mengembangkan pendidikan 

karakter. Mulai dari tenaga kependidikan, menejemen pengelolaan pendidikan, 

infrastruktur, dan komponen lainya dalam sebuah lembaga pendidikan, harus 

dibentuk dan di rancang sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang. 

Undang-undang tersebut dibentuk untuk merancang sebuah pendidikan, 

bagaimana harus berjalan dan bagaimana harus membentuk peserta didik agar 

menjadi manusia seutuhnya. Undang-undang sendiri digunakan sebagai landasan 
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formal untuk kelangsungan pendidikan, agar perjalanannya mempunyai arah 

tujuan. 

Dalam melaksanakan sebuah pendidikan karakter, sekolah memiliki unsur-

unsur yang mengolah berjalanya pendidikan karakter tersebut. Unsur-unsur 

tersebut yaitu; menejemen sekolah, integrasi dalam proses pembelajaran, 

kurikulum, pengembangan budaya atau adat sekolah, dan kegiatan ekstra 

kulikuler.  Semua unsur-unsur ini dikembangkan dan di jalankan dalam lembaga 

pendidikan.  

Dari uraian di aterlihat secara jelas letak relevansi dan kesesuaian antara 

urgensi antar undang-undang dan pendidikan karakter di lembaga pendidikan. 

sebagaimana undang-undang dijadikan sebuah landasan, pondasi, dan acuan 

dalam pendidikan mengolah, merancang, membuat, dan melaksanakan semua 

aktivitas dalam lembaga pendidikan. Dalam pendidikan karakter di sekolah semua 

elemen dalam lebaga pendidikan harus berkarakter, dalam artian semua elemen 

dalam lembaga pendidikan memberi penguatan atau penanaman nilai-nilai 

karakter sesuai dengan undang-undang tersebut. 

C. Relevansi Telaah Isi UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bagi pendidikan 

karakter pada sekolah dasar di tinjau dari segi ruang lingkupnya 

Dalam undang-undang itu sendiri terkandung nilai-nilai karakter yang 

berorientasi pada pembentukan karakter dasar seseorang. Sebagai mana tujuan 

pendidikan yang terkandung dalam undang-undang tersebut adalah untuk 

mengembangkan potensi dan membentuk manusia indonesia yang bermartabat 
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dan memiliki ciri khas manusia indonesia seutuhnya, dengan memegang teguh 

nilai-nilai budaya dalam diri. Nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang 

tersebut menurut para ahli yaitu kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, semangat 

kebinekaan, dan ikhlas. Keenam nilai tersebut berorientasi pada pembentukan 

karakter dasar pada anak dalam perkembanganya. 

Dalam pendidikan sekoah dasar sendiri diketahui sebagai wahana awal dalam 

peserta didik menerima penanaman nilai-nilai karakter. Peserta didik yang 

menempuh atau mengenyam pendidikan dasar dikategorikan dalam usia kanak-

kanak atau usia emas, yang dimana dalam dirinya pendidikan karakter yang di 

terima adalah sangat minim, hanya pendidikan dalam keluarganya. Sehingga 

dalam penanaman nilai-nilai lembaga pendidikan dasar harus bertanggung jawab 

dan benar-benar memastikan bahwa nilai-nilai karakter dasar yang berorientasi 

pada pengembangan karakter dasar tertanam dan terealisasi dengan baik di dalam 

diri dan perilaku peserta didik. 

Melihat dari kedua pemaparan diatas bahwa antara ruanglingkup UU RI 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menurut para ahli. Dengan pendidikan karakter di 

sekolah dasar, sangat relevan. Karena dalam undang-undang tersebut tertera nilai-

milai dasar pembentukan watak peserta didik. Sedangkan dalam pendidikan 

karakter di sekolah dasar di ketahui bahwa sekolah dasar merupakan wahana 

dasar pembentukan karakter peserta didik dalam perkembangan dirinya. Sehingga 

nilai-nilai karakter dasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut jika di 

terapkan dalam diri peserta didika di pendidikan dasar yang usia peserta didiknya 
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adalah usia kanak-kanak sangat relevan dan sesuai sebagai modal dasar 

perkembangan dan perjalanan dirinya dalam menempuh pendidikan selanjutnya.  

Selain dari itu letak relevansi dan kesesuaianya adalah bahwa dalam 

menjalankan pendidikan karakter, sekolah dasar memiliki unsur-unsur dalam 

mengembangkanya. Adapun unsur-unsur yang sesuai dengan ruang lingkup 

menurut para ahli di atas yaitu: pertama, integrasi pendidikan karakter dalam 

proses pembelajaran. Hal ini di maksudan bahwa dalam pembelajaran di sekolah 

nilai-nilai yang telah di sebutkan di atas di tanamkan kepada peserta didik melalui 

mata pelajaran yang di terimanya. Kedua, ekstra kulikuler sebagai wahana 

pendidikan karakter. Hal ini di maksudkan bahwa penanaman nilai-nilai karakter 

yang telah dilakukan dalam pembelajaran selanjutnya di praktekkan dalam sebuah 

kegiatan seperti kepramukaan dan kegiatan lainya. Selain sebagai penguatan 

kegiatan ekstra kulikuler bisa di jadikan sebagai wahana penanaman nilai-nilai 

karakter di luar pembelajaran dalam kelas.  
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BAB IV 

Penutup  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang Telaah Isi UU RI Nomor 20 Tahun 

2003 Pasal 3 dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter pada Sekolah 

Dasar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Telaah isi undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menurut para ahli 

bahwasanya tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam undang-

undang tersebut merupakan landasan mutlak bagi sekolah dalam 

mengembangkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter menurut para 

ahli sesuai dengan undang-undang tersebut adalah sebuah upaya 

penanaman nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh lembaga pendidikan 

kepada peserta didik melalui berbagai penguatan guna mengembangkan 

prilaku dan potensi yang dimiliki peserta didik ke arah yang lebih baik. 

Adapun nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan menurut para ahli 

yaitu kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, semangat kebinekaan, dan 

ikhlas. 

2. Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3 menurut para ahli sangat relevan dengan pendidikan 

karakter pada sekolah dasar. Karena nilai-nilai ini berorientasi pada 

pembentukan dasar karakter atau watak seseorang, pada usia kanak-kanak 
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atau yang disebut juga usia emas nilai-nilai karakter tersebut sangat 

penting untuk ditanamkan guna untuk mengembangkan potensinya, serta 

sekolah dasar merupakan pendidikan awal penanaman karakter anak 

dalam perkembangan dirinya,   

B. Saran  

Berdasarkan hasil dari penelitian ini penulis ingin menyampaikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Sekolah  

Hendaknya dalam mengembangkan sebuah pembelajaran memgang 

berpatokan kuat oleh landasan-landasan pendidikan. Salah satunya 

landasan formal, menilik kembali tujuan pendidikan nasional yang tertera 

dalam Isi UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, karena tujuan pendidikan 

nasional termuat dalam undang-undang tersebut merupakan cerminan 

keberhasilan sebuah pendidikan dalam melahirkan generasi bangsa 

seutuhnya.  

Dalam memprogram proses pembelajaran lebih menekankan kembali 

penanaman nilai-nilai karakter melalui setiap mata pelajaran dan 

pembiasaan-pembiasaan yang ada di sekolah.   

2. Guru/Tenaga Pendidik 

Guru sebagai pendidik yang mem berikan penanaman nilai-nilai 

karakter pada peserta didik hendaknya memiliki suatu cerminan bahwa 

guru tersebut berkarakter. Adapun cerminan karakter seorang guru dapat 
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terlihat ketika menyampaikan materi tidak serta merta hanya mengasah 

kemampuan akademik siswa atau peserta didik saja, namun yang lebih 

utama yaitu penanaman nilai-nilai karakter yang terlah dijadikan acuan 

oleh sekolah dalam mengembangkan pendidikan karakter. 

Guru harus bisa memberi suri tauladan yang baik terhadap siswanya 

terkait pembiasaan berptilaku yang sesuai dengan karakter, ketika didalam 

ataupun diluar sekolah. Karena yang menjadikan peserta didik berkaraker 

melalui peran guru dalam proses pembelajaran. 
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