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KATA PENGANTAR 

Banyak kesedihan yang ditimbulkan dalam dunia pendidikan dari adanya pandemi 

covid-19. Mulai dari ditiadakannya pembelajaran tatap muka, gagap teknologi oleh sebagian 

pendidik, tiadanya akses teknologi digital oleh peserta didik di lingkungan rural di tengah 

pemberlakukan pembelajaran jarak jauh (distance learning), dll. Jika diruntut, kesedihan-

kesedihan tersebut tidak ada habisnya. Akan tetapi di sisi lain pandemi covid-19 telah 

memberikan sederet peluang emas yang selama ini diabaikan oleh berbagai institusi 

pendidikan, termasuk dalam hal ini kelompok pendidik. Di tengah terjadinya Revolusi 

Industri 4.0, lingkungan pendidikan masih terus berjalan pada pijakan tradisional. Padahal 

semua hal harus sudah bertransformasi menjadi digital. 

Marko Teräs seorang peneliti di bidang teknologi pendidikan, dalam artikelnya yang 

terpublikasi di Jurnal Postdigital Science and Education tahun 2020 merefleksikan 

kemungkinan masalah yang timbul dari adopsi yang tergesa-gesa dari solusi pembelajaran 

digital yang desainnya mungkin tidak selalu didorong oleh praktik pedagogis terbaik. 

Memang harus diakui bahwa saat pandemi covid-19 berlangsung, telah terjadi adopsi 

teknologi pendidikan yang sangat tergesa-gesa. Hal ini dilakukan sebagai siasat atas 

dorongan terjadinya distance learning. Masalah lain timbul yakni fenomena learning loss, 

dimana peserta didik mulai kehilangan pengalaman belajar yang nyata dan berpedoman 

pada aspek pedagogis. Fenomena ini terus muncul pada praktik digital leaning di situasi 

pandemi covid-19 dan dimungkinkan akan terus terjadi pada praktik digital learning pada 

masa pasca pandemi covid-19. 

Harus diakui pandemi covid-19 memang menimbulkan banyak tantangan dan 

peluang. Demikian pula pada era pasca pandemi covid-19 nantinya. Adopsi teknologi dalam 

pendidikan akan semakin massif terjadi dan dorongan untuk merefleksikan praktik 

pedagogis harus terus disoroti. Terlebih terjadinya era VUCA (Volatility, Uncertainty, 

Complexity, and Ambiguity) saat ini juga semakin mendorong agar pendidikan sebagai sarana 

pencetak generasi masa depan harus dilakukan secara hati-hati. Dunia berjalan dengan 

sangat cepat, berbagai perubahan terjadi secara tidak terduga-duga dan banyak fenomena 

baru yang bermunculan. Peserta didik dalam proses pembelajaran di lingkungan 

pendidikan harus dicetak menjadi sosok pribadi yang tangguh, agar mereka mampu 

bertahan dan memenangi tantangan kehidupan yang semakin kompleks. 

Sebelum mencetak peserta didik seperti pada deskripsi di atas, maka sosok pendidik 

harus terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan yang relavan dengan hal tersebut. 

Pendidik harus lebih melek terhadap teknologi digital di sisi lain mereka harus 

mempertahankan dan menguatkan praktik pedagogisnya. Termasuk dalam hal ini adalah 

mahasiswa pada program studi pendidikan. Berdasarkan hal ini, Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang menyelenggarakan Pekan Seminar 

Nasional Kelompok Bidang Keahlian (KBK) yang pada tahun ini mengangkat tema, 

“Peluang dan Tantangan Digital Learning Pasca Pandemi dan Era VUCA”.  
 

https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-020-00164-x#auth-Marko-Ter_s
https://link.springer.com/journal/42438
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Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran dalam merumuskan 

tindakan yang komprehensif untuk menyiapkan mahasiswa sebagai calon pendidik di masa 

depan. Sehingga diharapkan mereka dapat berhasil menjadi figur pendidik di era pasca 

pandemi covid-19 nanti dan era VUCA. Semoga Allah Subhanahuwata’ala senantiasa 

memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua sehingga segala sesuatu yang 

telah direncanakan dapat  terlaksana dengan sebaik-baiknya serta memberikan manfaat dan 

barokah bagi yang melaksanakan dan berkepentingan. 

 
 

Malang, 8 April 2021 
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PENTINGNYA PENDIDIKAN KARAKTER PADA MAHASISWA KEGURUAN UNTUK 

MENYIAPKAN CALON GURU TELADAN BAGI PESERTA DIDIK 

 

Adillia Risky Cahyaningtyas 
Fakultas Ekonomi, Universitas -Negeri –Malang,   adliarisky@gmail.com 

 

Abstrak 
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya pendidikan karakter pada mahasiswa 

jurusan keguruan untuk menyiapkan calon guru teladan bagi siswa. Artikel ini menggunakan kajian 

literatur dan penulisan artikel yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis yang digunakan dalam 

penulisan artikel ini adalah analisis isi atau content analysis. Unggulnya sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh suatu negara akan mendorong negara tersebut menjadi negara maju, untuk membangun 

sumber daya manusia tersebut diperlukan peran seorang guru yang kompeten. Hasil telaah kritis 

menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa keguruan belum paham akan konsep pendidikan karakter 

yang harus diterapkan pada proses pembelajaran dikelas sehingga diperlukan beberapa upaya 

diantaranya seorang calon guru harus memahami pentingnya pendidikan karakter, paham bahwa kelak 

ketika terjun di dunia pendidikan seorang guru akan dijadikan role model bagi muridnya. Oleh karena itu 

institusi perguruan tinggi pada jurusan keguruan diharapkan menerapkan pendidikan karakter untuk 

dijadikan suatu mata kuliah yang wajib ditempuh sebagai syarat mendapatkan gelar sarjana pendidikan 

(S.Pd). 

Kata Kunci: Guru, Pendidikan Karakter, Role Model 

 

PENDAHULUAN 
  Pendidikan merupakan suatu modal utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memajukan 

kualitas sumber daya manusia yang bermartabat. Salah satu tujuan pendidikan adalah menciptakan pembangunan 

sumber daya manusia agar kedepannya sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara kita menjadi sumber daya 

manusia yang unggul. Dengan unggulnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu negara maka hal tersebut 

akan menjadi jalan pembuka bagi negara kita untuk berkembang menjadi negara maju. Dalam membangun sumber 

daya manusia suatu negara, tentu saja dibutuhkan seorang guru yang kompeten. Peran guru sangat penting dan 

diperlukan dalam pembangunan negara karena guru akan menjadi agen perubahan (agent of change). Guru yang 

memegang peranan sebagai agent of change dalam dunia pendidikan selain harus handal dalam menyampaikan 

materi – materi terkait pelajaran yang diampu juga harus bisa menanamkan karakter serta kepribadian yang baik 

bagi peserta didiknya. Ditinjau dari asal muasalnya tujuan pendidikan sendiri yaitu untuk memanusiakan manusia. 

Oleh karena itu sebaiknya pendidikan pada masa kini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan kognitif 

saja, namun juga kemampuan terhadap aspek – aspek kepribadian dan keluhuran nilai moral berdasarkan pancasila 

sebagai falsafah atau pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu para guru maupun para calon  guru harus 

menerapkan konsep pendidikan karakter bagi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan emosionalnya.  

Menurut (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003) terkait Sisdiknas atau 

Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter serta 

peradaban bangsa yang memiliki martabat dan bertujuan untuk mencerdaskan hehidupan bangsa. 

Mengembangkan potensi akademik yang dimiliki peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang luhur, memiliki ilmu yang bermanfaat, cakap dalam 

menyelesaikan segala permasalahan, mandiri, kreatif, dan bertanggungjawab. Hal tersebut dilakukan agar  warga 

negara memiliki pemikiran yang terbuka sebagaimana prinsip negara yang demokratis. Hal tersebut juga dapat 

dijadikan sebagai upaya mencetak para generasi penerus bangsa yang memiliki kreativitas tinggi dan mampu 

menjadi agent of change dalam masyarakat serta menjadi generasi muda yang mampu memimpin dan mampu 

meneruskan cita – cita pembangunan.  

Menimbang dari ditetapkannya UUD dan UU terkait Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) beserta tujuan 

dari pendidikan nasional sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan bangsa yakni dimana pada 

mailto:adliarisky@gmail.com
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saat ini pemerintah berharap bahwa pendidikan pada masa yang akan datang harus bermutu serta berkualitas jika 

dibanding dengan praktik pendidikan yang berlangsung pada saat ini. Oleh karena itu pemerintah melakukan 

penegasan dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI No 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. 

Berbagai lembaga pendidikan bersinergi positif bersama para dewan guru pada saat ini dihadapkan pada 

tuntutan dari pihak pemerintah dimana tujuan pembelajaran yang berlaku adalah mempersiapkan peserta didik 

dimana mereka tidak hanya pandai dibidang akademik dan mengasah aspek kognitif saja, akan tetapi juga harus 

mampu menghadapi dinamika perubahan yang begitu cepat didunia pendidikan akibat adanya pengaruh 

globalisasi dan modernisasi. Akibat yang dibawa karena pengaruh modernisasi dan globalisasi ini mengakibatkan 

banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan baik itu yang berpengaruh pada hal – hal positif maupun yang 

berpengaruh pada hal – hal negatif. Pertama yang mengarah pada hal positif antara lain yaitu perkembangan dunia 

pendidikan yang lebih maju daripada era sebelum adanya globalisasi dan modernisasi. Pada saat ini media 

pembelajaran sudah sangat canggih dari yang dahulunya guru masih menerapkan media tempel atau media – media 

pembelajaran konvensional lainnya, akan tetapi pada saat ini sudah sangat jarang ditemukan media yang 

konvensional. Kebanyakan sekolah, kampus, beserta jajaran tenaga kependidikan utamanya guru dan dosen lebih 

senang menerapkan media pembelajaran modern seperti halnya presentasi menggunakan microsoft power point 

dan ditampilkan dalam bentuk slide dengan media LCD atau proyektor. Hal tersebut merupakan contoh 

perkembangan modernisasi dan globalisasi di bidang proses pembelajaran. 

 Tidak hanya berhenti pada media pembelajarannya saja yang dituntut untuk serba canggih dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi, akan tetapi sarana pembelajaran bagi peserta didik pun pada saat ini tak 

pernah lepas dari kecanggihan teknologi salah satu contohnya  yaitu dengan penggunaan internet. Umumnya fungsi 

dari intermet adalah untuk mengakses segala macam informasi yang ada di seluruh penjuru dunia. Internet 

membuat kehidupan seseorang menjadi tanpa batas, dan hal ini juga melanda bagi sebagian besar kaum pelajar 

maupun mahasiswa. Banyak manfaat yang didapatkan dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari – hari 

siswa, namun karena sifatnya yang tanpa batas maka juga berpengaruh pada terjadinya degradasi moral yang 

dikhawatirkan terjadi pada generasi penerus bangsa. Hal tersebut karena internet terkadang menampilkan konten 

– konten yang tidak sesuai jika dijadikan konsumsi publik para anak – anak atau remaja karena dinilai tabu dan 

lebih dominan memberikan pengaruh yang negatif pada perilaku peserta didik sehari – hari. Oleh karenanya 

penting dilakukan penanaman pendidikan karakter pada siswa maupun mahasiswa utamnya para peserta didik 

yang masih dalam tahap wajib belajar. Maka dari itu perlu adanya implementasi pendidikan karakter utamnya bagi 

para peserta didik maupun para calon pendidik untuk menghindarkan generasi penerus bangsa dari adanya krisis 

dekadensi moral dalam kehidupan bermasyarakat pada saat ini.  

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang begitu kompleks sebagian besar 

dipengaruhi oleh faktor kecerdasan emosi, dan hanya sebagian kecil yang disebabkan karena kecerdasan intelektual. 

Hal tersebut menjadi faktor penguat terkait mengapa pendidikan karakter sangat diperlukan dalam proses belajar 

mengajar. Karena dari sebagian riset yang telah dilakukan kebanyakan anak yang kecerdasan emosionalnya 

terganggu maka ia akan mengalami banyak kendala dalam belajar, bergaul, dan berinteraksi dengan orang lain 

diakibatkan mereka kurang cakap dalam mengontrol emosi yang ada dalam diri mereka. Masalah semacam ini 

sudah dapat diprediksi bahkan sejak usia anak masih dini yaitu ketika anak memasuki usia pra sekolah, serta 

kurangnya kecerdasan emosional bagi seorang anak akan tetap berlanjut sampai mereka dewasa. Anak yang 

berkarakter sejak kecil atau dengan kata lain memiliki kecerdasan emosional yang baik maka mereka akan 

cenderung terhindar dari penyimpangan – penyimpangan sosial dalam hidupnya seperti perkelahian, miras, 

narkoba, perilaku seks bebas, serta perilaku – perilaku menyimpag lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena ia 

mampu mengontrol dan memanajemen dengan baik masalah – masalah yang sedang dihadapi serta emosi yang 

bergejolak dalam dirinya.  

Menindaklanjuti dari diterbitkannya Keputusan Presiden RI No 87 tahun 2017 tentang penguatan 

pendidikan karakter maka saat ini pemerintah Indonesia memberikan penekanan  terhadap pelaksanaan pendidikan 

karakter pada proses belajar mengajar di sekolah. Hanya saja pada pelaksanaan implementasi pendidikam karakter 

pada bebetapa satuan pendidikan yang ada belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan pemerintah. Hal tersebut 

diakibatkan karena keberlangsungan pendidikan karakter yang dalam realitasnya masih kurang bahkan tidak 

komperhensif. Ketidakefektifan realisasi pendidikan karakter yang terjadi di sekolah disebabkan karena guru yang 

terlalu menekankan pada aspek kognitif saja, sehingga keberhasilan dari pembelajaran karakter di sekolah dapat 
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dikatakan belum tercapai maksimal. Pada penerapan pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru sebaiknya lebih 

menekankan pada aspek pembentukan lingkungan belajar. Pembentukan lingkungan belajar dianggap sangat 

berpengaruh dominan karena pada dasarnya karakter merupakan kualitas pribadi seseorang yang terbentuk melalui 

proses belajar. Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif akan memudahkan siswa dalam menerima nilai – nilai 

karakter yang luhur kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupannya sehari – hari.  

Sejalan dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) setiap 

mahasiswa program studi keguruan dan ilmu pendidikan harus dibekali mata kuliah pendidikan karakter. Hal 

tersebut dimaksudkan supaya setiap mahasiswa alumni program studi keguruan nantinya ketika terjun di dunia 

pendidikan dan berprofesi sebagai seorang guru dapat mengimplementasikan pendidikan karakter pada mata 

pelajaran yang diampunya agar para calon guru tidak hanya mampu menyampaikan terkait materi yang sedang 

dibahas namun juga sikap apa yang bisa diterapkan dari materi yang baru saja dipelajari. Misal seorang guru 

ekonomi tidak seluruh jam pelajarannya digunakan untuk menyampaikan materi terkait prinsip ekonomi namun 

juga mencontohkan pada peserta didik bagaimana cara kita menjadi makluk ekonomi yang baik dan dapat 

melakukan kegiatan – kegiatan ekonomi secara rasional dengan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. Pendidikan 

karakter semacam itulah yang harus ditanamkan kepada para peserta didik sehingga harus dimiliki oleh setiap 

pendidik maupun calon pendidik.   

 

METODE 
Penulisan artikel ini menggunakan metode studi pustaka. Peneliti menyusun artikel ini dengan 

menggunakan bahan literatur dan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini 

berupa informasi deskriptif yang disusun dengan narasi yang singkat dan mudah dipahami. Peneliti menggunakan 

Teknik analisis isi dalam penulisan artikel ini, hal tersebut dimaksudkan untuk membahas secara mendalam 

mengenai informasi-informasi yang peneliti kumpulkan untuk menyusun artikel ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Dari beberapa hasil pengamatan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

keguruan belum paham tentang konsep pendidikan karakter yang harus diterapkan pada proses belajar mengajar 

di kelas. Dari hasil pengamatan tersebut juga dapat diketahui bahwasanya tujuan pendidikan karakter yang 

ditetapkan oleh pemerintah sebagai implementasi Keputusan Presiden RI No 87 tahun 2017 masih belum 

sepenuhnya berhasil karena pada kenyataannya banyak dari para calon guru yang belum memahami konsep terkait 

apa itu pendidikan karakter dan bagaimana cara mencapai tujuan dari adanya program pendidikan karakter (Ishak, 

2019). Hal ini berarti ada suatu ketidaksesuaian kurikulum yang ditetapkan oleh dikti khususnya pada program 

sudi keguruan dan ilmu pendidikan jika dihubungkan dengan tujuan pendidikan nasional.  

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) harus bisa mengimplementasikan program pendidikan 

karakter pada kampus ataupun fakultas berbasis keguruan atau lebih sering disebut FKIP, dengan cara menjadikan 

pendidikan karakter sebagai salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa untuk 

mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Karena tujuan dari institusi keguruan yang paling utama adalah 

menyiapkan calon tenaga pendidik (guru) di masa yang akan datang, namun pada kenyataannya sampai saat ini 

masih banyak dari beberapa institusi keguruan yang belum memberlakukan pendidikan karakter sebagai mata 

kuliah yang wajib ditempuh. Pada hakikatnya guru merupakan sosok panutan. Dalam bahasa jawa guru memiliki 

singkatan digugu lan ditiru yang artinya seorang guru harus mampu menjadi wish image (sosok yang diharapkan) 

maupun role model bagi siswa – siswinya (Ishak, 2019). Oleh karena itu guru merupakan salah seorang yang memiliki 

peranan penting dalam membelajarkan pendidikan karakter kepada para peserta didik.  

Dalam mengemban pendidikan karakter di suatu lembaga pendidikan peran utama dilaksanakan oleh 

seorang guru, sedangkan menurut (Gunawan., 2012) menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan segala 

sesuatu yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar dimana segala perilaku baik yang dicontohkan oleh 

guru akan menjadi teladan bagi peserta didik yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk berperilaku. Oleh karena 

itu segala sesuatu yang dilakukan guru ketika mengajar, akan dapat menjadi cerminan karakter bagi peserta 

didiknya. Melihat pentingnya peran seorang guru dalam pembentukan karakter peserta didik, maka sistem 
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pembelajaran yang tepat untuk para mahasiswa jurusan keguruan dengan penguatan nilai – nilai karakter 

didalamnya sangatlah diperlukan, sehingga dosen perlu merancang media pembelajaran sebaik mungkin untuk 

memicu ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan terkait pendidikan karakter bagi para mahasiswa jurusan 

keguruan agar outputnya akan menghasilkan lulusan para calon guru dengan kriteria yang unggul.  

Berawal dari jalur masuk pada seleksi penerimaan calon mahasiswa jurusan keguruan seharusnya pihak 

kampus menetapkan passing grade yang sesuai dengan standar kelayakan seorang calon guru. Satu hal yang harus 

dijadikan pedoman bahwa seorang guru haruslah seseorang yang pandai, karena jika seorang guru pandai maka 

akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang pandai pula. Seperti halnya dinegara Jepang yang sangat 

menjunjung tinggi dunia pendidikan. Di negara Jepang sendiri ada standarisasi tersendiri untuk masuk pada jurusan 

keguruan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika suatu negara tenaga kependidikannya unggul maka akan 

mempermudah pembangunan sumber daya manusia untung menghasilkan output yang unggul pula. Oleh karena 

itu dengan mencontoh pada pembangunan human capital di negara Jepang yang terkonsep dengan baik, maka negara 

kita pun berusaha memberlakukan hal tersebut dan untuk mewujudkannya perlu diawali dengan mekanisme 

seleksi yang ketat bagi para calon mahasiswa jurusan keguruan, seleksi masuk yang dilakukan dengan transparan 

dan bermartabat, penerapan kurikulum berbasis kompetensi pada setiap program studi keguruan dan ilmu 

pendidikan, pengasahan soft skill bagi para calon guru, penerapan metode pembelajaran yang berkarakter dengan 

cara mendidik mahasiswa untuk mampu menyelesaikan tugas – tugas perkuliahan baik dengan cara berkelompok 

maupun mandiri merupakan upaya – upaya yang dapat dilakukan oleh suatu institusi berbasis keguruan untuk 

menyiapkan para calon guru yang berkualitas. 

Pemberian tugas yang dilakukan oleh dosen kepada para mahasiswa juga termasuk salah satu upaya 

penanaman nilai – nilai karakter. Nilai karakter ada pada kedua jenis penugasan tersebut antara lain ketika dosen 

meminta mahasiswa untuk mengerjakan tugas secara mandiri nilai karakter yang terselip yaitu terkait kemandirian 

dan tanggung jawab perorangan, sedangkan jika penugasan kelompok nilai karakter yang didapatkan adalah 

kerjasama yang baik antar anggota kelompok, bagi institusi sendiri untuk menciptakan para calon guru yang 

berkarakter juga bisa dengan penyediaan sarana dan prasarana misalnya pengembangan laboratorium sesuai 

bidang studi yang bertujuan agar siswa lebih cakap dalam aspek kognitif dan psikomotoriknya selain ditinjau dari 

segi afektif (sikap atau karakter) yang ada didalamnya, sehingga mutu pendidikan kedepan akan mengalami 

kemajuan karena tersedianya calon guru yang kompeten. Kompeten yang dimaksud disini ialah cakap secara 

kognitif dan mampu membelajarkan nilai – nilai karakter dari bidang studi yang menjadi fokus keilmuannya. 

Beberapa fakta yang dijadikan alasan mengapa seorang guru harus memahami terkait pengertian maupun 

pengimplementasian pendidikan karakter ketika terjun dilapangan antara lain karena guru dituntut harus mampu 

menjadi suri tauladan atau role model bagi peserta didiknya. Oleh karena itu sebelum mengajarkan hal – hal yang 

baik pada anak didiknya, sudah sewajarnya jika guru dituntut memiliki kepribadian sebaik mungkin, karena segala 

tingkah laku guru selama jam pelajaran ataupun diluar jam pelajaran akan senantiasa dijadikan contoh bagi anak 

didiknya yang merupakan generasi penerus bangsa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa menjadi guru bukanlah 

suatu profesi yang mudah, dibutuhkan komitmen yang besar untuk membangun sumber daya manusia agar dapat 

berkontribusi positif terhadap pembangunan negara untuk menjadi maju di masa yang akan datang. Negara maju 

merupakn suatu cermin bangsa beserta rakyat yang berkarater, dan untuk mewujudkan cita – cita tersebut peran 

guru lah yang menjadi ujung tombaknya. 

 

Pembahasan 

1. Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Guru 
Sekolah merupakan tempat yang memiliki potensi besar dalam hal menerapkan pendidikan karakter karena 

sekolah merupakan sarana kegiatan belajar mengajar yang utama bagi peserta didik. Sekolah tidak hanya memiliki 

tanggungjawab untuk membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan intelektual yang unggul namun juga 

mampu mencetak karakter yang tangguh demi menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian baik. Di sekolah 

guru memiliki peranan yang amat penting dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Hal tersebut terjadi 

karena dalam menjalankan tugasnya seorang guru berhadapan langsung dengan peserta didik. Seorang guru akan 

menjalankan tugasnya dengan cara mentranfer ilmu pengetahuan baik dengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi ataupun secara konvensional, disamping kegiatan seorang guru dalam menyampaikan materi pelajaran 
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guru juga memiliki kewajiban dalam menanamkan nilai – nilai karakter kepada peserta didiknya, penanaman nilai 

– nilai karakte tersebut dimaksudkan agar guru natinya mampu untuk menjadi suru tauladan bagi para anak 

didiknya (Kunandar, 2008). Guru menurut (Danim, 2010) adalah adalah suatu pekerjaan dengan tugas utama 

mendidik, mengajarkan materi sehingga siswa yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, memberikan evaluasi 

pembelajaran kepada peserta didik atas materi yang telah disampaikan, dan yang terakhir memberikan nilai sebagai 

bukti bahwa evaluasi pembelajaran sudah selesai dilakukan dan juga untuk melihat sejauh mana ketercapaian 

materi yang telah dikuasai oleh peserta didik. 

 Mengingat beratnya tugas yang diemban oleh seorang guru, maka mereka perlu untuk memiliki berbagai 

kompetensi khusus untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini didukung pula oleh suatu pernyataan 

bahwa seorang guru pada lembaga pendidikan non formal sekalipun haruslah tetap memiliki kompetensi 

pedagogis. Kemampuan pedagogis sendiri memiliki arti keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru untuk 

mengelola kelas dan kemanpuan untuk berinteraksi dengan peserta didiknya. Guru juga harus memiliki 

kemampuan kepribadian yang bermartabat, jiwa sosial yang tinggi, dan berjiwa profesionalisme, selain berbagai 

kompetensi yang disebutkan diatas, karakter yang tangguh dari seorang bguru pun merupakan syarat utama yang 

harus diamalkan kepada para peserta didik karena tiap karakter yang diajarkan pada peserta didik tentu 

memerlukan suatu proses yang berkelanjutan. Menurut (Lickona., 2012) terdapat tiga komponen terbentuknya 

karakter yang baik antara lain moral knowing atau pengetahuan tentang hal – hal yang baik, moral feeling atau 

disebut juga keinginan untuk melakukan hal – hal yang baik, dan terakhir yaitu moral behavior atau atau aktualisasi 

untuk melakukan hal – hal yang baik dalam kehidupan sehari – hari, ketiga hal ini dilakukan guru untuk membentuk 

karakter yang mengarah pendewasaan moral      

Beberapa kendala di sekolah terkait penanaman pendidikan karakter yang masih rendah kualitasnya 

berawal dari guru, hal yang menjadi kendala tersebut utamanya yaitu rendahnya pengetahuan guru akan konsep 

pendidikan karakter yang relatif masih terabaikan di suatu  satuan pendidikan. Kendala – kendala yang dihadapi 

tersebut antara lain rendahnya pengetahuan guru terkait implementasi pendidikan karakter dalam kegiatan belajar 

mengajar, selain itu karena masih sangat minimnya para guru yang merancang kegiatan belajar mengajar dengan 

penanaman pendidikan karakter didalamnya. Misalkan seorang guru mata pelajaran ekonomi ketika 

menyampaikan materi terkait pelaku ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran maka selama proses 

pembelajaran diharapkan guru juga bisa menyelipkan nilai – nilai karakter, misalnya dalam menjalankan peran 

sebagai produsen maka kita harus menjadi produsen yang bermoral atau menjunjung tinggi etika – etika yang 

seharusnya dimiliki oleh seorang produsen seperti memproduksi barang – barang dari bahan yang berkualitas dan 

tidak membahayakan kesehatan konsumen. Hal ini bisa dilihat dari produsen makanan, guru juga dapat 

menyampaikan pada peserta didik bahwa ketika kelak kalian bekerja sebagai produsen makanan dan minuman 

usahakan selalu menjual makanan yang terjamin kebersihan dan kualitas gizinya, jangan karena ingin keuntungan 

yang maksimal bahan – bahan makanan yang menjadi komposisi dari dagangan kalian adalah barang – barang 

berkualitas rendah, memang barang dengan kualitas yang rendah harganya jauh lebih terjangkau sehingga 

keuntungan yang didapat lebih tinggi, namun jika barang yang kita perdagangkan membahayakan kesehatan orang 

yang mengonsumsinya maka tidak akan mendatangkan barokah untuk usaha kita, selain itu lama – lama konsumen 

akan menjadi tidak puas sehingga akhirnya beralih ke pedagang lain. Alhasil pada akhirnya kita akan merugi karena 

barang dagangan kita tidak diminati konsumen lagi. Maka dari itu kita harus menjadi makhluk ekonomi yang 

bermoral. Contohnya bisa jadi seperti itu.  

Menurut (Triatmanto, 2010) sebagian besar guru belum menguasai teknik penyusunan perangkat 

pengamatan (observasi) yang mampu mendeskripsikan karakter peserta didik secara tepat. Gambaran dari perilaku 

disiplin juga sangat beragam mengingat para guru tersebut juga berasal dari background atau latar belakang yang 

berbeda – beda dan juga pengalaman yang berbeda – beda pula. Kendala lainnya yang dihadapi yaitu dalam hal 

penilaian, evaluasi yang dilakukan pada peserta didik selama ini hanya berfokus pada kompetensi kognitif dan 

psikomotorik. Pendidikan karakter adalah suatu proses yang dimulai dari pemahaman, pembiasaan, sampai pada 

pengaktualisasian yang pada akhirnya berubah menjadi kebiasaan sehari – hari. Problematika yang dihadapi oleh 

seorang guru akan semakin besar apabila guru diharuskan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran tidak hanya dari 

aspek kognituf dan psikomotorik saja namun juga pada ranah afektif atau penilaian sikap untuk mengukur sejauh 

mana ketercapaian dari praktik pendidikan karakter yang telah dilaksanakan. 
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2. Guru sebagai Role Model Aktualisasi Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik 
Seorang guru tentu memiliki tantangan tersendiri dalam membelajarkan pengetahuan terhadap peserta 

didiknya karena selain harus mengajarkan ilmu pengetahuan seorang guru juga memiliki peran agar dirinya dapat 

menjadi role model bagi murid yang diajarnya. (Bashir, Bajwa and Rana, 2014) mengemukakakn bahwasanya role 

model adalah seseorag yang menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang 

membanggakan, menjadikan seseorang mengeksplorasi potensi maksimal yang ada dalam dirinya, dan berusha 

menampilkan kesan yang terbaik dalam diri kita. Teori meniru pada awalnya dikemukakan oleh seorang ilmuan 

Fransco – Amerika bernama Rene Girard dimana Rene Girard sendiri sering mendapatkan julukan sebagai filusuf 

kontemporer dengan teorinya yang sering disebut mimesis atau peniruan yang memiliki arti untuk menciptakan 

kesan yang diharapkan seseorang berusaha untuk meniru, jika dikaitkan dalam konteks pembelajaran maka dapat 

pula berarti guru yang baik haruslah memiliki nilai – nilai karakter yang baik dengan tujuan agar dirinya dapat 

menjadi figur yang dapat dijadikan contoh oleh anak didiknya, sehingga anak didiknya pun memiliki nalai – nilai 

karakter yang baik dalam dirinya sebagaimana yang dicontohkan oleh guru. 

Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang role model kepada orang lain. Orang yang biasa 

dijadikan role model antara lain orang tua, saudara, guru, bahkan ada pula seseorang yang menjadikan artis 

idolanya sebagai role modelnya. Biasanya seseorang dijadikan role model karena memiliki kelebihan tersendiri 

dibidangnya, misalkan orang tua si A adalah seorang guru atau dosen, sehingga bisa jadi hal tersebut secara tidak 

sadar memotivasi si A untuk menjadi guru atau dosen pula karena termotivasi dari orang tuanya. Maka dari itu tak 

menutup mkemungkinan jika seorang anak bisa terinspirasi menjadi seseorang yang sukses dari guru mereka 

disekolah, misal guru tersebut cerdas, memiliki paras yang cantik, penampilan yang good looking, dan kepribadian 

yang lembut serta santun. Dengan cara seorang guru menampilkan dirinya sebagai sosok yang diharapkan di depan 

anak didiknya maka hal tersebut secara tidak langsung guru berusaha mencontohkan atau menjadikan dirinya 

sebagai role model bagi peserta didiknya. Peran yang ditampilkan oleh seorang guru kepada peserta didiknya akan 

memiliki pengaruh jangka panjang terhadap kepribadian peserta didik dimasa yang akan datang.  

Guru yang baik adalah ia yang mapu mejadi inspirasi bagi peserta didiknya. Karakter yang unggul dari 

seorang guru  beserta kepribadian yang baik bisa direalisasikan dengan beberapa cara diantaranya yaitu seorang 

guru haruslah memiliki pengetahuan yang luas dalam arti dia memiliki wawasan yang luas terhadap hukum – 

hukum yang ada dalam kehidupan, seorang guru juga dituntut untuk selalu mengupgarde dirinya serta 

pengetahuan yang dimilikinya agar dia selalu mengetahui fakta – fakta yang up to date diseluruh penjuru dunia, 

apalagi jika guru tersebut mengampu mata pelajaran ilmu – ilmu sosial. Hal ini dikarenakan rumpun ilmu sosial 

merupakan ilmu yang dinamis dan bisa berubah sesuai berkembangnya zaman, oleh karena itu khususnya guru 

dibidang ilmu pengetahuan sosial sangat perlu untuk mengupdate berita – berita setiap harinya agar ia dapat 

menyampaikan ilmu pengetahuan yang mutakhir pada peserta didik, selanjutnya cara untuk menjadi guru yang 

berkarakter dan layak untuk dijadikan role model bagi peserta didik adalah harus yakin terhadap kebenaran dan 

meyakini bahwa ada suatu manfaat dari apa yang akan disampaikan pada peserta didiknya, guru harus memiliki 

tingkat kepercayaan diri yang tinggi bahwasanya apa yang ia smpaikan akan menjadi ilmu yang bermanfaat karena 

apa yang dismpaikan oleh guru merupakan informasi yang  bermutu.  

Contohnya seorang guru agama dia harus yakin bahwa mata pelajaran yang ia sampaiakan akan bermanfaat 

antara lain agar siswa mengetahui hal – hal yang diperintahkan oleh agama dan apa saja hal – hal yang dilarang 

karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh agama apabila kita kerjakan akan mendapat pahala dan jika tidak 

kita kerjakan maka kita akan menanggung dosa begitupun sebaliknya hal – hal yang dilarang agama untuk 

dikerjakan akan mendatangkan pahala jika kita menjauhinya, begitu pula ketika kita melanggar larangan maka kita 

akan mendapat dosa. Manfaat dari pembelajaran agama tersebut agar manusia dapat melangsungkan kehidupan 

berdasarkan norma – norma agama maupun norma lingkungan yang berlaku mengingat seorang guru harus 

memiliki tanggung jawab terhadap kepribadian peserta didiknya diantaranya harus dilakukan dengan cara 

memperbaiki kepribadian peserta didik, merealisasikan mata pelajaran yang disampaikan dalam kehidupan sehari 

– hari peserta didik. Tak lupa mengingat saat ini kita telah memasuki era milenial dimana pertumbuhan teknologi 

sangat pesat guru dituntut untuk mampu menguasai berbagai teknologi dan mengaplikasikannya dalam suatu 

kegiatan pembelajaran agar output nya mengahasilkan para peserta didik yang melek teknologi. 
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Peran yang diemban oleh seorang guru sebagai role model bagi para siswa tidak hanya meliputi karakter 

dalam menerangkan materi dikelas, berperilaku, dan berpenampilan namun yang tak kalah penting dari itu seorang 

guru harus mampu menjadi role model dalam hal berkomunikasi dengan peserta didiknya. Peran komunikasi 

banyak diabaikan untuk menunjang guru sehingga mampu menjadi role model bagi peserta didiknya padahal 

kenyataannya dengan cara guru mencontohkan cara berkomunikasi yang baik ketika mengajar didepan kelas, maka 

hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan mental dan intelektual para peserta didik menjadi lebih cerdas 

terutama dalam hal berkomunikasi. Seorang guru dengan gaya berbahasa yang jelas, lugas, runtut, terstruktur, dan 

penuh etika,  maka akan membuat peserta didik menaruh hormat dan segan pada guru tersebut. Hal tersebut pun 

akan membuat peserta didik termotivasi untuk cakap dalam berdialektika sebagaimana gurunya yang memiliki 

kecerdasan dalam berkomunikasi ketika mengajar didepan kelas. 

Sesuai dengan suatu pendapat yang mengatakan seseorang yang dalam berkomunikasi menggunakan  

pilihan kata (diksi) yang tepat, ungkapan kata yang santun, dan kalimat yang terstruktur merupakan cerminan 

bahwa seseorang tersebut adalah orang dengan kepribadian yang baik. Pada dunia pendidikan kesantunan dalam 

berbahasa dimanfaatkan oleh guru untuk berinteraksi dengan peserta didik. Hal ini sangat bermanfaat agar terjadi 

keterjalinan komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik sehingga dapat menciptakan aktivitas belajar 

mengajar yang kondusif. Penggunaan bahasa yang positif ketika menerangkan materi maupun saat berinteraksi 

diluar jam pelajaran dengan peserta didik  dan memperbesar peluang guru untuk menjadi role model bagi peserta 

didik karena guru telah berhasil menumbukan motivasi pada peserta didik untuk menumbuhkan semangat 

belajarnya 

 

3. Pentingnya Mata Kuliah Pendidikan Karakter pada Mahasiswa Keguruan 
Dilingkungan perguruan tinggi masih jarang diberlakukan pendidikan karakter secara formal. Hal ini juga 

terjadi pada jurusan keguran di beberapa perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta yang ada di seluruh 

Indonesia, artinya masih banyak institusi yang belum menyusun kurikulum pembelajaran yang berfokus pada 

pendidikan karakter termasuk pada fakultas keguruan padahal sesungguhnya pendidikan karakter merupakan 

suatu pengetahuan yang wajib dimiliki oleh setiap sarjana pendidikan. Dengan kata lain implementasi pendidikan 

karakter belum banyak dipraktikkan di lingkungan mahasiswa jurusan keguruan. Mengingat jurusan ilmu 

keguruan merupakan suatu lembaga yang bertujuan mencetak para calon guru yang diharapkan memiliki dedikasi 

dan profesionalitas tinggi serta memiliki kemampuan untuk merancang kegiatan pembelajaran dengan terstruktur 

sehingga nantinya para calon guru mampu menjadi fasilitator terciptanya generasi penerus bangsa dengan karakter 

yang tangguh sehingga dapat membantu para siswa – siswinya dalam meraih kesuksesan dimasa mendatang. 

Seorang guru haruslah memiliki etika yang baik, hal tersebut didasarkan pada pepatah yang mengatakan 

guru adalah panutan, sehingga hal tersebut perlu ditanamkan bahkan sejak seorang guru masih dalam tahap 

menempuh pendidikan. Maka dari itu kampus keguruan yang ada di Indonesia wajib hukumnya untuk menyusun 

kurikulum berbasis pendidikan karakter, khususnya pada seluruh instituasi yang menyelenggarakan program studi 

keguruan dan ilmu pendidikan, sehingga harapannya setelah mereka lulus dan terjun sebagai seorang guru di 

lingkungan persekolahan akan memiliki etika yang baik sesuai yang berlaku di masyarakat. Karena jika tidak 

dibiasakan untuk berperilaku dengan menjunjung tinggi nilai etika, kelak mereka sulit untuk menjadi penererus 

bangsa yang memiliki etika luhur mengingat pada saat ini moral generasi muda kita sudah banyak yang tergerus 

akibat krisis dekadensi moral yang disebabkan adanya globalisasi.  

Berdasarkan pengamatan secara umum dilapangan bahwa pasa saat ini para mahasiswa secara umum 

termasuk juga mahasiswa keguruan mereka hanya terfokus untuk mengejar IPK tinggi dan masa studi yang singkat 

sehingga mereka akan mendapatkan predikat lulusan cumlaude.  Para mahasiswa berpikir dengan IPK yang tinggi 

akan memudahkan mereka untuk mencari pekerjaan sehingga lebih cepat meraih kesuksesan ketika lulus, mereka 

cdenderung acuh tak acuh pada nilai – nilai karakter karena memang di kampus atau institusi tempat mereka kuliah 

masih sangat jarang ditanamkan pembelajaran nilai – nilai karakter secara langsung misalnya untuk diwujudkan 

dalam bentuk mata kuliah pendidikan karakter masih sangat jarang dilakukan, mungkin penanaman nilai karakter 

yang diterapkan kampus keguruan pada saat ini masih sebatas pada pendidikan karakter secara tidak langsung 

misal dari cara dosen memperlakukan mahasiswa untuk tepat waktu mengerjakan tugas, lalu sebagian besar dosen 

pada lembaga pendidikan itu ada yang killer, dan banyak dari mereka yang menjaga jarak dengan para mahasiswa 
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dalam artian tidak terlalu akrab seperti akrabnya seorang guru pada murid – muridnya melainkan mayoritas dosen 

selalu menciptakan batasan – batasan tersendiri pada mahasiswanya, mungkin hal tersebut bertujuan untuk 

menumbuhkan nilai karakter bagi para calon sarjana dibidang pendidikan agar memiliki nilai kedisiplinan, sopan – 

santun, unggah – ungguh, dan menghormati orang yang lebih tua.  

Dari implementasi pendidikan karakter yang tidak dilakukan secara langsung tersebut menjadikan sebagian 

dari mahasiswa masih ada yang tidak berperilaku etis, karena tidak semua anak dapat diajarkan dengan metode 

tidak langsung seperti yag dijelaskan diawal, mungkin ada sebagian anak yang hanya bisa menangkap makna – 

makna yang tersurat misalnya mereka harus tau apa pengertian dari pendidikan karakter dan apa manfaat yang 

diperoleh ketika mempelajari pendidikan karakter tersebut, sehingga diharapkan institusi yang menyelenggarakan 

program studi keguruan harus menerapkan mata kuliah pendidikan karakter bagi para mahasiswanya. Harapan 

kedepannya adalah untuk menyiapkan para calon guru yang tidak hanya menguasai materi sesuai bidang studinya 

saja namun juga bagaimana mereka menjadi lulusan yang bertanggungjawab penuh terhadap gelar akademik yang 

diperolehnya. 

Pentingnya pendidikan karakter untuk dimasukkan kedalam mata kuliah memiliki tujuan tersendiri yang 

ingin dicapai, antara lain agar mahasiswa keguruan mengetahui konsep terkait pembelajaran karakter serta strategi 

pembelajaran berbasis karakter. Proses pelaksanaan mata kuliah pendidikan karakter lebih difokuskan pada 

pemberian dorongan (motivasi) serta penguatan kepada para mahasiswa keguruan yang merupakan para calon 

guru masa depan melakui aktivitas belajar yang berfokus pada kemandirian dan keaktifan mahasiswa. Hal tersebut 

dilakukan dengan beberapa cara anatara lain memberikan kesempatan pada mahasiswa terkait dengan tata cara 

menyampaikan gagasan, menggali informasi dari berbagai sumber, memecahkan permasalahan yang berkaitan 

dengan penguatan moral dan karakter, serta mengerjakan tugas yang merupakan penerapan dari pendidikan 

karakter yang telah dipelajari sebelumnya. Namun diantara berbagai manfaat yang didapatkan oleh para calon guru 

dalam mempelajari pengetahuan terkait pendidikan karakter ada satu hal yang paling pentimg yang mendasari 

diberlakukannya pendidikan karakter pada mahasiswa jurusan keguruan yaitu pendidikan karakter berdampak 

positif terhadap teknik mengajar ketika para calon guru nantinya terjun ke lapangan sebagai seorang pendidik. Dan 

lebih baik lagi jika mata kuliah pendidikan karakter tidak hanya ditetapkan pada program studi keguruan namun 

juga pada seluruh program studi yang ada di setiap kampus karena tentunya pendidikan karakter dibutuhkan untuk 

semua jenis profesi.  

  

SIMPULAN 
Beberapa hasil temuan yang telah ditemukan dalam studi literasi menyatakan bahwa hampir sebagian besar 

mahasiswa pada jurusan keguruan masih belum paham terkait pendidikan karakter dan bagaimana cara 

mengimplementasikan pendidikan karakter kepada para siswa. Hasil temuan tersebut mendeskripsikan bahwa 

pengembangan para mahasiswa yang merupakan calon guru masih bertolak belakang dengan pencapaian tujuan 

pendidikan karakter. Padahal jika dikaji lebih dalam guru merupakan ujung tombak dari keberhasilan pendidikan 

karakter yang ada di Indonesia. Guru memiliki singkatan digugu lan ditiru yang memaknai bahwa sejatinya seorang 

guru adalah contoh dan panutan bagi peserta didiknya, segala tingkah laku seorang guru akan cenderung dijadikan 

role model bagi peserta didiknya, jika guru meruoakan figur yang baik maka tak peserta diddik akan senantiasa 

menjadi figur yang baik pula sebagaimana yang dicontohkan oleh gurunya. Maka dari itu guru memiliki peran yang 

sangat penting dalam mewujudkan pembentukan karakter bagi peserta didik 

Untuk mendukung tercapainya peran seorang guru dalam pembentujkan karakter bagi peserta didik, maka 

seorang guru dituntut untuk memiliki karakter yang tangguh, mengingat tugas seorang guru bukan hanya sekedar 

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya melainkan seorang guru harus mampu menjadi 

pendidik yang dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didiknya (role model) sehingga dengan begitu guru akan 

mendapat tempat dihati peserta didik karena guru merupakan sosok yang diidolakan dan sosok panutan bagi para 

muridnya. Kemampuan guru dalam mengembangkan karakter yang berkualitas tidaklah diperoleh dengan mudah 

dan instan. Hal tersebut dikarenakan seorang guru perlu proses panjang dalam mempelajari karakter – karakter 

yang tangguh dengan cara mengikuti berbagai pelatihan pengembangan karakter. Maka dari itu dapat dikatakan 

karakter yang dimiliki oleh seorang guru bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh secara mudah. 
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Guru memerlukan pelatihan – pelatihan karakter yang baik demi merealisasikan pendidikan karakter pada 

dunia pendidikan yang ada di Indonesia, namun yang perlu diperhatikan pelatihan tersebut bukan hanya 

diperlukan ketika seseorang telah terjun kelapangan sebagai seorang guru, namun penanaman nilai – nilai karakter 

tersebut pun sudah sangat diperlukan bahkan sejak guru masih menempuh pendidikan di perguruan tinggi untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan, namun nyatanya perguruan tinggi masih banyak yang mengabaikan 

penerapan pendidikan karakter bagi para mahasiswanya. Oleh karena itu penting kiranya bagi direktorat jendral 

pendidikan tinggi mengatur kurikulum terkait penanaman pendidikan karakter di lingkungan pergurua tinggi, 

khusisnya bagi instansi pendidikan yang memiliki jurusan keguruan didalamnya. Hal ini dikarenakan semua profesi 

membutuhkan penanaman karakter yang baik terutama guru karena natinya guru harus mampu menjadi role model 

bagi para peserta didiknya. Pemberian materi pendidikan karakter pada mahasiswa jurusan keguruan harus 

disajikan secara terpadu dalam bentuk mata kuliah wajib pada jurusan ilmu pendidika, sehingga para mahasiswa 

jurusan keguruan memiliki pemahaman yang baik terkait konsep pendidikan karakter, implementasi pendidikan 

karakter kepada calon peserta didik, dan bagaimana cara membentuk kualitas karakter yang dimiliki peserta didik 

di sekolah. 
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Abstrak 
Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama karena tugasnya meletakkan dasar-dasar 

pertama bagi perkembangan anak. Di dalam keluarga, anak lahir, tumbuh dan berkembang dan pertama 

kali mengenal orang lain melalui hubungan dengan orang tuanya. Rendahnya pendidikan masyarakat 

khususnya kepala keluarga, secara tidak langsung akan mempengaruhi keadaan/kondisi keluarga, sebab 

hal tersebut yang terjadi lebih disebabkan kultural masyarakat itu sendiri. Pola pikir masyarakat miskin 

saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, pendidikan ekonomi secara informal di dalam 

keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Proses pengalaman berekonomi di 

lingkungan keluarga dapat ditanamkan kepada anak dengan membiasakan bersikap sehat terhadap uang 

karena dengan pendidikan pengelolaan uang, maka terdapat beberapa hal positif terkait dengan 

membelanjakan, menabung maupun menginvestasikan uang dengan benar. Karakteristik pendidikan 

ekonomi yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dapat terlihat dari beberapa hal, yaitu melalui 

proses transformasi kewirausahaan, proses komunikasi dalam penggunaan anggaran keluarga, peran istri 

yang besar dalam proses pengelolaan keuangan keluarga, dan adanya tanggung jawab antar anggota 

keluarga dalam penggunaan anggaran keluarga. Pemahaman akan aktivitas produktif dan ekonomis pada 

kepala keluarga ini penting dalam pengembangan sikap yang dapat mendorong pencapaian efektifitas dan 

efisiensi atas aktivitas tersebut yang dilakukan melalui pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga. 

Kata Kunci: Keluarga, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Karakter 

 

PENDAHULUAN 
Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua atau lebih yang terdiri dari suami, istri, anak-anak (bila 

ada) yang berhubungan melalui darah, atau perkawinan dan tinggal bersama. Menurut Ayuningtyas (2014) keluarga 

merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Kegiatan pendidkan informal yang dilakukan 

oleh keluarga berbentuk kegiatan belajar mandiri. Dalam mendidik anak-anak, sekolah melanjutkan pendidikan 

anak-anak yang telah dilakukan orang tua dirumah. Berhasil baik atau tidaknya pendidikan di sekolah bergantung 

pada pendidikan dalam keluarga. Anak mendapat rangsangan maupun hambatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan, mulai mengenal masyarakat sekitarnya, mempelajari norma dan aturan-aturan permainan hidup 

dalam masyarakat dari orang tua. Anak tidak saja mengenal tetapi dilatih menghargai dan mengikuti norma-norma 

dan aturan hidup bermasyarakat lewat kehidupan keluarga (Wardani, 2002). 

Ketidakmampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang akan diemban kelak ketika 

dewasa maka anak perlu mendapatkan pendidikan dan dapat dididik. Pendidikan bukan hanya sekadar 

kemungkinan (dapat dididik) melainkan merupakan suatu keharusan (perlu dididik) agar ia dapat hidup 

sebagaimana layaknya manusia. Anak dapat mengendalikan instingnya, mengembangkan modal untuk 

mengetahui, memahami dan memikirkan sesuatu maka pertama kali hal tersebut harus diajarkan dalam lingkungan 

keluarga. Seperti yang diungkap oleh Benyamin S. Bloom (1976), bahwa lingkungan keluarga dan faktor-faktor luar 

sekolah yang telah secara luas berpengaruh terhadap siswa. Siswa-siswa hidup di kelas pada suatu sekolah relatif 

singkat, sebagian besar waktunya dipergunakan siswa untuk bertempat tinggal di rumah. Keluarga telah 

mengajarkan anak berbahasa, kemampuan untuk belajar dari orang dewasa dan beberapa kualitas dan kebutuhan 

berprestasi, kebiasaan bekerja dan perhatian terhadap tugas yang merupakan dasar terhadap pekerjaan di sekolah. 

Kecakapan-kecakapan dan kebiasaan di rumah merupakan dasar bagi studi anak di sekolah. 

Rendahnya pendidikan masyarakat khususnya kepala keluarga, secara tidak langsung akan mempengaruhi 

keadaan/kondisi keluarga, sebab hal tersebut yang terjadi lebih disebabkan kultural masyarakat itu sendiri. Pola 

pikir masyarakat miskin saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, pendidikan ekonomi secara 
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informal di dalam keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.  Melalui pendidikan ekonomi di 

lingkungan keluarga secara intens, dapat membentuk manusia yang ekonomi (homo economicus) yang produktif 

dan ekonomis dalam pemanfaatan uang maupun sumberdaya lainnya. Melalui keluarga dapat dibentuk sikap yang 

diperlukan, agar anak kelak setelah mereka dewasa dan menjadi kepala keluarga memiliki ekonomi yang efektif dan 

efisien. Jelas bahwa pemahaman atas aktivitas produktif dan konsumtif kepala keluarga, bagi kepentingan 

pengembangan sikap yang dapat mendorong pencapaian efektifitas dan efesiensi atas aktivitas tersebut, dapat 

dilakukan melalui pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga secara intens (Wahyono, 2001). 

Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga dititik beratkan pada 

pemahaman tentang nilai uang dan pemahaman sikap serta perilaku anak untuk mengatur pemanfaatan uang sesuai 

dengan prinsip ekonomi yang rasional, serta pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga secara makro memiliki 

peran penting bagi pengembangan sumberdaya manusia dan memiliki dampak positif bagi kemajuan ekonomi, 

akan tetapi pada kenyataannya tidak semua kepala keluarga memiliki pengetahuan, wawasan, persepsi dan 

komitmen yang memadai atas pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga. 

Proses pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga, seperti halnya pendidikan untuk aspek-aspek yang 

lain, biasanya tidak terprogram dan terjadwal, sehingga berlangsungannya bisa terjadi setiap saat, dan mungkin 

bersifat insidental. Dalam proses yang demikian, keteladanan dan sikap keseharian orang tua serta intensitas 

komunikasi antara anak dan orang tua dalam kehidupan keluarga, memiliki peranan yang penting bagi pendidikan 

ekonomi. Selain itu, karena dalam kehidupan ekonomi sehari-hari tidak terlepas dari masalah uang, biasanya 

pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga dititik beratkan pada pemahaman tentang nilai uang dan tanaman 

sikap serta perilaku anak untuk mengatur pemanfaatan uang sesuai dengan prinsip ekonomi yang rasional 

(Wahyono, 2001). 

Orang yang mempunyai tingkat pendidikan rendah tentu saja mempunyai perbedaan dalam hal mendidik 

anak tentang ekonomi bila dibandingkan orang yang berpendidikan tinggi. Tingkat pendidikan orang tua dianggap 

sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pola pikir anak. Tingkat pendidikan orang tua akan menentukan cara 

orang tua dalam membimbing dan mengarahkan anaknya. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah akan 

cenderung sempit wawasannya terhadap pendidikan, sedangkan tingkat pendidikan orang tua yang tinggi akan 

lebih luas wawasannya terhadap pendidikan. Berdasarkan hal tersebut juga dapat diketahui bahwa tingkat 

pendidikan dan proses pendidikan ekonomi secara informal yang terjadi dalam lingkungan keluarga akan sangat 

berdampak terhadap pola pikir dan prilaku ekonomi rumah tangga, khususnya yang terkait dengan perilaku 

konsumsi. 

Proses pengalaman berekonomi di lingkungan keluarga dapat ditanamkan kepada anak dengan 

membiasakan bersikap sehat terhadap uang karena dengan pendidikan pengelolaan uang, maka terdapat beberapa 

hal positif terkait dengan membelanjakan, menabung maupun menginvestasikan uang dengan benar (Lermitte, 

2004). 

 

METODE 
Penulisan artikel ini menggunakan literatur review. Artikel ini disusun peneliti dengan menggunakan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dan bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena 

itu, hasil penelitian yang didapat berupa informasi yang bersifat deskriptif yang disusun dengan kalimat yang 

singkat dan padat, serta mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, hal itu 

bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai informasi yang peneliti butuhkan dalam rangka menyusun 

artikel ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pendidikan ekonomi di dalam lingkungan keluarga merupakan bagian dari pendidikan informal yang 

biasanya dilaksanakan secara tidak terprogram, sehingga keberlangsungannya bisa terjadi setiap saat. Pendidikan 

di dalam keluarga menurut Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah 

termasuk jalur informal. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk 

kegiatan belajar secara mandiri. Bentuk dari pendidikan ekonomi keluarga meliputi pembiasaan, keteladanan, dan 

penjelasan pada setiap aktivitas ekonomi. Proses pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga dititik beratkan pada 
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pemahaman konsep pendidikan dalam keluarga. Hal tersebut terlihat dari pola pendidikan ekonomi infomal yang 

dilaksanakan di dalam rumah tangga atau keluarga yang menjadi objek penelitian. Pendidikan ekonomi keluarga 

yang mereka laksanakan berlangsung dalam pola yang tidak terprogram, berlangsung setiap saat, dan cenderung 

mengarah kepada proses pembiasaan dan keteledanan dari orang tua kepada anak. 

Bila disadari orang tua, terdapat sikap dan tindakan yang menyebabkan anak dapat memperoleh persepsi 

yang keliru, maka sebaiknya segera didiskusikan dengan anak anak untuk meluruskannya. Orang tua perlu 

memanfaatkan momen yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi untuk membelajarkan anak tentang tidak 

mudahnya cara untuk mendapatkan uang dan langkah-langkah yang tepat untuk memanfaatkannya. Proses 

pembelajaran tersebut akan lebih bermakna jika anak diberi kesempatan untuk mempraktekannya. Anak-anak yang 

memiliki orang tua kurang mampu dan harus bekerja untuk membantu orang tua mencukupi kebutuhannya, 

penanaman kesadaran akan sulitnya cara untuk mendapatkan uang mungkin akan lebih mudah untuk dilakukan 

dikarenakan mereka mengalami sendiri. Akan tetapi bagi keluarga yang mampu anak-anak hanya tau cara 

memanfaatkan uang, perlu diyakini kepada mereka bahwa orang tua perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang 

dan melibatkan dalam pembicaraan mengenai kondisi keuangan keluarga (Wahyono.2001). 

Adapun intensitas pendidikan ekonomi dalam keluarga menurut Wahyono (2001), yaitu: 

1. Keteladanan yaitu proses pendidikan ekonomi yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak melalui 

pemberian contoh nyata dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Indikator untuk mengukurnya yaitu (1) 

pemberian contoh nyata dalam aktivitas produktif yang bersifat efektif dan (2) pemberian contoh nyata dalam 

aktivitas konsumtif yang bersifat efisien. 

2. Penjelasan verbal yaitu proses pendidikan ekonomi yang diberikan oleh orang tua kepada anak melalui 

pemberian penjelasan tentang masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator 

untuk mengukurnya terdiri atas (1) frekuensi pemberian penjelasan tentang aktifitas produktif dan ketelitian 

dalam pemanfaatan uang maupun sumber daya yang lalinnya. (2) strategi dalam memberikan penjelasan 

kepada anak (3) variansi topik yang dijelaskan. 

3. Tuntutan perilaku yang relevan yaitu proses pendidikan ekonomi yang diberikan oleh orang tua kepada anak-

anaknya melalui pembiasaan berperilaku ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. indikator untuk 

mengukurnya yaitu (1) pembiasaan untuk memanfaatkan waktu bagi aktifitas yang produktif, (2) pembinaan 

untuk rajin menabung, (3) pembinaan untuk berhemat, (4) pembiasaan untuk mengatur keuangan dalam 

pemenuhan kebutuhan (5) pembiasaan untuk selektif dalam pembelian barang dan jasa. 

 

Dari berbagai aspek yang tercakup dalam pendidikan anak di lingkungan keluarga, aspek ekonomi memiliki 

pengaruh yang besar pada proses pendewasaan anak menuju yang mandiri (Wahyono, 2001). Anak-anak yang tidak 

diajari kebiasaan dan sikap yang sehat mengenai uang maka akan terjadi (Lermitte, 2004): (1) Ketergantungan 

finansial anak. Anak-anak bisa menjadi orang yang tidak bertanggung jawab secara finansial karena kemungkinan 

dapat menghabiskan seluruh pendapatan sehingga tidak bisa menabung maupun terbelit utang, (2) Nilai-nilai yang 

merusak. Dalam dunia masa kini yang kompleks, berorientasi pada konsumen yang akan mempunyai pengaruh 

terhadap penggunaan uang sehingga dapat menimbulkan hal yang tidak realistis yaitu hanya mengikuti trend 

mutakhir tanpa memperhatikan kemampuan. (3) Perangkap hutang. Kebiasaan buruk dalam masalah keuangan bisa 

mengakibatkan seseorang terbelit hutang karena tergiur budaya kredit dan konsumerisme masyarakat. 

Beberapa manfaat mendidik anak dalam mengola keuangan menurut Larmitte (2004) adalah sebagai berikut: 

1. Anak-anak dapat menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab secara finansial. Jika memang orang tua 

membantu anak mengembangkan kebiasaan uang yang baik ketika mereka masih kecil mereka akan 

mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi orang dewasa yang lebih sukses, mereka akan belajar 

untuk membuat pilihan, menjadi lebih mandiri dan mengetahui cara menetapkan serta mencapai berbagai 

sasaran finansial. 

2. Anak-anak bisa mengembangkan nilai positif. Orang tua dapat mengajarkan bahwa uang bukanlah tujuan 

utama tetapi sebuah alat untuk mencapai sasaran. 

3. Anak-anak akan belajar kebiasaan penggunaan uang yang konsisten dan keterampilan finansial yang berguna. 

Anak-anak dapat tumbuh dewasa dengan pengetahuan mengenai pengetahuan mengenai cara menentukan 

sasaran finansial, cara mengetahui anggaran dan cara menanngani uang dari hari kehari. Anak akan dapat 
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belajar cara menabung dengan teratur, membuat keputusan membeli yang cerdas dan menentukan prioritas 

pengeluaran mereka sendiri. 

 

Dari hasil penelitian lapangan Vito (2013) menyimpulkan bahwa pendidikan ekonomi sudah diajarkan sejak 

dini dalam lingkungan keluarga, misalnya saja seorang anak sudah diajarkan bagaimana caranya untuk berhemat 

dalam menggunakan uang yang di milikinya, selanjutnya anak juga di ajarkan oleh orang tua untuk menabung, 

kemudian anak juga diajarkan oleh orang tuanya cara memenuhi kebutuhannya sendiri. 

Hal lain yang menjadi karakterisitik pendidikan ekonomi informal di dalam keluarga adalah telah terjadi 

proses komunikasi antar anggota keluarga dalam hal penggunaan anggaran keluarga. Hal tersebut terlihat dari 

orang tua yang mengajak anak dan anggota keluarga lainnya untuk berbelanja, serta mengkomunikasikan 

pengeluaran berbelanja tersebut kepada anggota keluarga, sehingga dalam proses tersebut cenderung terjadi proses 

internalisasi perilaku ekonomi dari orang tua kepada anak, khususnya dalam hal penggunaan anggaran.  

Hal tersebut sesuai dengan temuan Wahyono (2001) dan Siswoyo (2005). Pendidikan ekonomi di lingkungan 

keluarga lebih bersifat pembiasaan, maka prosesnya lebih banyak menuntut keteladanan dan pengalaman nyata 

dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembiasaan, keteladanan, dan penjelasan akan membentuk pola sikap dan 

pola tindak sebagai wujud dari perilaku dalam hal berkonsumsi. 

Dalam hasil analisis ini tergambar bahwa terdapat beberapa karakteristik yang menunjukan adanya proses 

penanaman konsep pendidikan ekonomi dan pembentukan perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Karakteristik 

tersebut terlihat dari adanya kepercayaan orang tua kepada anak untuk mengelola atau melanjutkan usaha. Hal 

tersebut menunjukan bahwa di dalam keluarga cenderung menunjukan telah terjadi proses transformasi 

kewirausahaan dari orang tua kepada anak. 

Temuan lain yang menjadi karakteristik dalam pendidikan ekonomi informal pada objek penelitian adalah 

peran istri yang besar di dalam pengelolaan keuangan keluarga, khususnya dalam mengatur transaksi keuangan 

keluarga. Proses transaksi keuangan pada keluarga hampir sepenuhnya dikelola oleh istri, namun dalam 

penggunaanya tetap dikomunikasi dengan anggota keluarga lainnya.  

Dalam proses komunikasi, metode pendidikan ekonomi yang diterapkan di keluarga mencerminkan adanya 

proses keteladanan dari orang tua kepada anak. Beberapa orang tua masih mengkomunikasikan pendapatan 

keluarga baik kepada istri atau suami maupun kepada anaknya dalam bentuk lisan atau tidak tertulis. 

Dalam perkembangan anak proses identifikasi sudah mulai timbul sejak anak berusia 3–5 tahun. Pada saat 

ini anak cenderung menjadikan ibu yang merupakan orang yang dapat memenuhi segala kebutuhannya maupun 

orang yang paling dekat dengan dirinya, sebagai “model” atau teladan bagi sikap maupun perilakunya. Anak akan 

mengambil, kemudian memiliki nilai-nilai, sikap maupun perilaku ibu. Dari sini jelas bahwa perkembangan 

kepribadian anak bermula dari keluarga, dengan cara anak mengambil nilai - nilai yang ditanamkan orang tua baik 

secara sadar maupun tidak sadar. Dalam hal ini hendaknya orang tua harus dapat menjadi contoh yang positif bagi 

anak-anaknya. Anak akan mengambil nilai-nilai, sikap maupun perilaku orang tua, tidak hanya apa yang secara 

sadar diberikan pada anaknya misal melalui nasehat-nasehat, tetapi juga dari perilaku orang tua yang tidak disadari. 

Pendidikan ekonomi secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari baik tutur kata sampai 

kepada adat kebiasaan pola hidup, hubungan antara orang tua dan keluarga, masyarakat, hubungan suami istri, 

semua ini secara tidak sengaja membentuk situasi dimana anak selalu bercermin terhadap kehidupan sehari-hari 

dari orang tuanya. 

Pendidikan ekonomi keluarga masih merupakan kebiasaan yang masih dilakukan oleh seorang ibu (istri) 

dalam rangka menata pendapatan suaminya sebagai pemberi amanah atas penghasilan untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangganya. Seorang ibu (istri) layaknya seorang manager yang mengelola dana yang dititipkan oleh suami 

sebagai pemimpin rumahtangga/keluarga. Dengan kesadaran penuh seorang ibu (istri) menyiapkan dan melayani 

kebutuhan rumah tangga dan berusaha untuk membentuk budaya rumah tangganya. Budaya rumah tangga atau 

keluarga dapat terbentuk jika ada contoh teladan dari seorang ibu (istri). Pendidikan ekonomi keluarga yang 

menjadi kebiasaan terus-menerus dilakukan oleh seorang ibu (istri) lambat laun akan membentuk budaya keluarga 

dan selanjutnya dapat membentuk perilaku ekonomi anggota keluarganya. 

Kebiasaan Ibu (istri) melakukan penataan penghasilan suaminya dalam keluarga setidaknya menjadi 

teladan bagi anggota keluarga lainnya (anak, suami) sehingga secara perlahan-lahan dapat membentuk atau 

mengubah perilaku anggota keluarga. Kemudian terdapat garis putus-putus pada gambar di atas, hal itu 
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menunjukkan bahwa Ibu secara langsung dengan pengaruhnya sebagai orang yang memiliki kasih sayang dan 

kelembutan dapat melakukan informal kepada anggota keluarga lainnya untuk dapat membentuk atau mengubah 

perilaku ekonomi anggota keluarga lainnya. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan bagi anak yang pertama karena di dalam keluarga 

inilah anak pertama kalinya mendapatkan pendidikan dan bimbingan (Hasbullah.2005). Agar anak pandai 

mengelola keuangan (Lermitte. 2004), maka terdapat beberapa hal yang dapat diajarkan kepada anak, diantaranya: 

(1) pengelolaan uang saku, (2) kebiasaan menabung secara teratur, (3) menjadi konsumen yang baik, (4) cara 

membuat keputusan membeli yang bijaksana, (5) membandingkan antara harga dan kualitas dan (6) pengembangan 

semangat wirausaha. 
 

SIMPULAN 
Pendidikan ekonomi di dalam lingkungan keluarga merupakan bagian dari pendidikan informal yang 

berlangsung secara tidak terprogram, tetapi melalui proses pembiasaan dan keteladanan. 

Karakteristik pendidikan ekonomi yang dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dapat terlihat dari 

beberapa hal, yaitu melalui proses transformasi kewirausahaan, proses komunikasi dalam penggunaan anggaran 

keluarga, peran istri yang besar dalam proses pengelolaan keuangan keluarga, dan adanya tanggung jawab antar 

anggota keluarga dalam penggunaan anggaran keluarga. 

Pemahaman akan aktivitas produktif dan ekonomis pada kepala keluarga ini penting dalam pengembangan 

sikap yang dapat mendorong pencapaian efektifitas dan efisiensi atas aktivitas tersebut yang dilakukan melalui 

pendidikan ekonomi di lingkungan keluarga (Wahyono,2001).  
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Abstrak 
Pendidikan merupakan pondasi awal bagi manusia untuk mengembangkan diri mereka menjadi seorang 

yang ideal. Adanya sekolah formal dan nonformal harus betul-betul dibina oleh seorang guru untuk 

menjadikan muridnya tersebut berkualitas sehingga di perlukan sebuah motivasi di dalamnya agar para 

pelajar mau untuk selalu belajar. Motivasi dalam kegiatan belajar akan berfungsi sebagai rangsangan yang 

menyangkut kerangka berfikir siswa. Dalam pembelajaran ekonomi guru masih jarang memotivasi 

siswanya dan juga dalam menciptakan metode dan media masih sangat terbatas yang akhirnya para 

pelajar kekurangan semangat dalam belajar. Disini peran guru sangat penting, mengingat guru merupakan 

seorang yang harus mampu memotivasi muridnya dan mengembangkan metode dan media pembelajaran 

supaya tidak membosankan. Saat ini motivasi belajar sangat penting bagi siswa dimana kaitannya dengan 

pelajaran ekonomi yang selama ini erat dengan keseharian kita, sehingga siswa mampu untuk 

mengidentifikasi apa yang terjadi dalam konteks ekonomi pada masyarakat. Dalam pembelajaran ekonomi 

terdapat komponen yang mengajarkan tentang tata cara berperilaku ekonomi dan bertindak dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

Kata Kunci: Motivasi Belajar, Pembelajaran Ekonomi, Pendidkan Anak 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan sangat penting bagi semua orang untuk selalu mengembangkan potensi yang ada didalam 

dirinya bisa bersaing di dunia kerja dan nantinya manusia tersebut menjadi manusia yang ideal. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan yang pada dasarnya merupakan kebutuhan sepanjang hayat sampai kapan dan dimana 

ia berada. Penting diingat bahwa karena tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dari mereka-mereka 

yang menempuh. Bisa dibilang dengan adanya sekolah dari sekolah formal sampai nonformal harus betul-betul 

dibina untuk menjadikan manusia tersebut yang berkualitas nantinya akan bersaing di dunia kerja. 

Pendidikan sendiri berjalan agar manusia mampu untuk belajar dan menumbuhkan kemampuan manusia 

ke arah yang lebih efektif. Pada dasarnya manusialah yang menjalankan dan memiliki peran utama dalam 

pendidikan sebagai tanggung jawab serta tugasnya untuk dapat memanusiakan dirinya sendiri yang tidak dapat 

diwakilkan kepada siapapun. Bisa kita sadari bahwa lembaga pendidikan memiliki suatu makna untuk membuat 

manusia itu ideal nantinya, supaya tidak menjadi manusia yang tidak mempunyai akal pikiran. Dengan adanya 

pendidikan inilah seseorang dapat membantu pembangunan bangsanya dan manusia tersebut mampu 

merealisasikan hakikatnya secara total, maka pendidikan hendaknya merupakan sarana bagi seorang manusi untuk 

berkembang dan dilakukan secara sadar dengan tertitik pada asumsi tentang hakikatnya sebagai manusia.  

 Belajar suatu kegiatan atau proses terjadinya interaksi antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan 

bersama. Sehingga dalam mencapai tersebut hendaknya guru serta murid berperan aktif dalam kelas, menurut 

Hamalik (2010) menyebutkan bahwa belajar adalah bukan suatu tujuan tetapi merupakan proses untuk mencapai 

sesuatu dalam pembelajaran. Sedangkan, menurut Sudjana (2010) mengatakan bahwa pembelajaran itu merupakan 

perkembangan yang akan nampak dari perubahan pada diri seseorang, peristiwa tersebut menggambarkan suatu 

hal dalam kegiatan belajar yang ditunjukan dalam berbagai bentuk antara lain, penambahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku. Sehingga bisa ditarik kesimpulan dari pakar teori diatas belajar merupakan 

kewajiban untuk menentukan suatu hal yang nyata dan mencapai tujuan yang nantinya ditunjukan dengan adanya 

pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan oleh siswa. 

 Pembelajaran dan motivasi dalam belajar sangat diperlukan mengingat kebutuhan dalam hidup saat ini 

sangat diperlukan untuk meningkat SDM yang ada. Sehingga kualitas pelajar di Indonesia masih belum bisa 

bersaing dengan negara-negara lain, sehingga pendidikan saat ini harus mempersiapkan warga negaranya agar 
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dapat berperan aktif dalam seluruh kehidupan dimana hal ini perlu motivasi agar orang-orang mempunyai 

dorongan untuk terampil, displin, dan bermoral tinggi. Hal ini dapat berarti bahwa pendidikan merupakan hal yang 

sangat kompleks dan berjangka panjang dimana berbagai aspek dalam dunia pendidikan dan saling erat kaitannya 

dengan kehidupan manusia. Dalam proses pembelajaran sendiri sebagai guru harus mempersiapkan bahan ajar, 

fasilitas, peka terhadap siswa, lingkungan, dan metode mengajar yang dapat dimengerti dan memotivasi siswa 

untuk belajar di kelas. 

Dalam dunia pendidikan siswa dituntut untuk selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

Dalam memperoleh ilmu yang tertuang dalam kegiatan pokok dalam proses pembelajaran di sekolah untuk 

mencapai perubahan tingkah laku yang tentunya membutuhkan suatu dorongan. Motivasi dalam kegiatan belajar 

akan berfungsi sebagai rangsangan atau stimulus yang nantinya dapat direspon oleh siswa tentang apa yang mereka 

pelajari, yang tentunya melibatkan kerangka berfikir siswa. Motivasi bisa diartikan juga sebagai usaha nyata 

sehingga siswa itu mau melakukan sesuatu, dan jika tidak senang maka murid tersebut tidak akan melakukannya. 

Dalam hal ini menurut Miarso (2009) mengatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya sadar yang dilakukan 

oleh guru dalam memberikan pelajaran ke siswa, sehingga mereka dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang diperlukan nantinya. 

 Motivasi sangat diperlukan guna membangun minat seorang anak dalam pembelajaran, salah satunya 

pelajaran ekonomi yang ada di sekolah. Dimana, di dalam pembelajaran tersebut terdapat komponen-komponen 

yang mengajarkan tentang tata cara berperilaku ekonomi dan bertindak dalam memenuhi kebutuhan hidup. 

Menurut Baskoro & Wahyono (2017) menyebutkan bahwa pembelajaran ekonomi adalah sebuah sistem 

pembelajaran yang tepat sebagai instrumen dalam menginternalisasikan nilai-nilai moral dalam berprilaku 

ekonomi. Sebab itu adanya motivasi belajar sebagai dasar siswa untuk menumbuhkan semangat belajar mata 

pelajaran ekonomi. 

 Pembelajaran ekonomi yang ada disekolah di era globasasi saat ini banyak sekali kebijakan dan peraturan 

yang dibuat sehingga menciptakan ketidak harmonisan antar para pengusaha yang dimana dalam pendidikan 

ekonomi nantinya menjalankan roda ekonomi dengan baik. Kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat secara tidak 

langsung terdapat hubugan dalam kegiatan ekonomi yang diharapkan oleh tenaga kerja. Dan dalam dunia 

pendidikan hubungan antar input dan output tidak dapat pisahkan karena setelah seseorang lulus dari sekolah atau 

perguruan tinggi, mereka diharapkan akan menjadi seorang yang nantinya mampu meningkat perekonomian 

negaranya. Intinya dengan adanya ilmu ekonomi seseorang bisa mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, 

mampu membuka peluang bagi orang-orang yang tidak bekerja dan menjalan roda ekonomi dengan baik sehingga 

bermafaat bagi orang sekitar. 

 

METODE 
 Penyusunan artikel menggunakan metode literature review. Dimana dalam penelitian peneliti 

mengumpulkan berbagai teori dari berbagai sumber-sumber relevan yang nantinya akan dikaji guna untuk 

menyusun artikel ini. Sumber yang digunakan adalah artikel-artikel, sumber berita, dan berbagai sumber relevan 

lainnya mengenai motivasi belajar dalam pembelajaran ekonomi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
 Pendidikan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam diri seseorang karena merupakan wadah kegiatan 

yang dapat dilihat sebagai pencetak SDM yang bermutu tinggi. Melalui pembelajaran di sekolah inilah seseorang 

akan berkembang baik dalam pendidikan yang sifatnya formal ataupun nonformal. Seorang murid akan terjadi 

sebuah proses dalam dirinya baik dalam pengetahuan ataupun dalam kelakuannya di masyarakat, yang nantinya 

diharapkan bisa bermanfaat bagi lingkungannya dan negara. 

 Kegiatan pembelajaran untuk menumbuhkan motivasi belajar dapat disebut sebagai daya penggerak diri 

siswa yang akan memicu keinginan minat belajar siswa yang akan menjamin kelangsungan dari kegiatan 

pembelajaran yang baik. Sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar yang dilakukan supaya tercapai 

tujuannya karena pada umumnya ada beberapa motif yang mengerakan seseorang untuk memulai belajar. Hal ini 

berarti motivasi belajar merupakan faktor psikis karena perannya yang khas dapat menumbuhkan gairah, merasa 
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senang dan semangat dalam belajar. Guru selaku pelaku dalam hal ini patut untuk selalu memberikan motivasi 

belajar agar meraka mempunyai dorongan belajar yang kuat dan mempunyai banyak energi untuk mengikuti 

kegiatan pembelajaran di kelas.  

 Guru harus mampu mengoptimalkan unsur dinamis dalam mendidik karena proses belajar seseorang 

terkadang mempunyai kendala yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Ini bisa terjadi karena kelelahaan 

jasmani atau mental siswa yang menyebabkan mereka tidak minat untuk belajar, untuk itu guru dapat 

membangkitkan semangat mereka dalam pembelajaran. Upaya yang dapat guru lakukan menurut Dimyati (2002) 

dengan cara: 

1. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengatakan alasan mereka malas mengikuti pembelajaran 

2. Meminta kepada orang tua siswa agar memberikan arahan untuk beraktualisasi diri dalam belajar 

3. Memanfaatkan lingkungan sekitar untuk mendorong minta belajar siswa 

4. Penggunaan waktu secara tertib 

5. Merangsang siswa dengan memberikan rasa percaya diri bahwa ia bisa 

6. Guru mengoptimalkan pengalaman dan kemampuan siswa. 

 

Peran guru dalam memberi pembelajaran sangat penting karena guru diibaratkan sebagai pembimbing 

untuk mencapai tujuan peserta didik dalam menuntut ilmu di sekolah. Dalam proses pembelajaran peserta didik 

perlu adanya sebuah motivasi dalam diri mereka untuk selalu semangat dalam belajar. Dalam hal ini motivasi 

mempunyai kegunaan yang penting bagi siswa, menurut (Djamarah, 2011) bahwa motivasi terbagi menjadi dua, 

yaitu pertama motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif atau berfungsi sebagai rangsangan yang tidak perlu 

dorongan dari luar. Kedua Motivasi ekstrinsik adalah fungsi ini harus ada dorongan atau pengaruh dari luar.  Hal 

ini dapat dilihat dari beberapa gejala yang timbul saat siswa dan guru melakukan pembelajaran di kelas contohnya 

saja siswa tidak memperhatikan apa yang guru jelaskan di kelas, kelalaian saat mengerjakan tugas, kurangnya 

perhatian siswa untuk mengikuti ulangan atau ujian, dan ada anggapan bahwa ujian “ujian asal lulus”.  

Motivasi belajar dalam kegiatan pembelajaran merupakan suatu faktor pendorong kemauan atau usaha 

untuk mencapai sebuah pencapaian dalam dirinya. Dengan kata lain bahwa dengan adanya usaha yang tekun dan 

didasarkan adanya motivasi maka akan menghasilkan sebuah prestasi pembelajaran yang ditempuhnya. Dalam 

menumbuhkan minat belajar siswa merupakan sesuatu yang penting karena intensitas seseorang siswa yang 

memiliki kemauan dan akan sangat menentukan tingkat pencapaian belajar di kelas. Menurut Sanjaya (2010) 

menyebutkan bahwa pada suatu proses yang dinamakan belajar yang merupakan satu aspek dinamis yang penting 

karena sering dijumpai siswa yang kurang memiliki tujuan bukan disebabkan oleh kemampuan yang dimilikinya 

kurang ada dorongan dalam dirinya untuk mengikuti pelajaran dikelas. Keadaan ini tentu merugikan bagi pelajar 

karena tidak dapat menuntut ilmu dengan benar dan tentunya pencapaian hasil belajarnya juga akan kurang 

optimal. 

Guru dalam memberikan pembelajaran di kelas hendaknya menciptakan metode belajar yang menarik 

supaya murid dalam menyimak materi yang dijelaskan agar cepat mengerti atau paham. Menurut Sanjaya (2010) 

guru merupakan tenaga pendidik perlu mendorong siswa untuk mempunyai minta dalam belajar dan keberhasilan 

proses pembelajaran dipengaruhi oleh motivasi belajar. Ada dua fungsi motivasi dalam proses pembelajaran yaitu 

(1) mendorong siswa untuk beraktivitas, dimana besarnya kecilnya dorongan seseorang untuk bekerja tergantung 

besarnya motivasi orang tersebut, (2) sebagai pengarah, untuk mencapai sesuatu seperti kebutuhan yang ditunjukan 

oleh setiap individu dimana tingkah laku orang perlu adanya motivasi. Kalau kita melihat contoh pembelajaran saat 

ini yang ada di Indonesia masih kurang maksimal karena guru masih belum bisa mengeloh kelas dengan baik 

sehingga tingkat keberhasilan belajar siswa belum mencapai maksimal. Disini perlunya daya tarik dalam kegiatan 

belajar dengan berbagai metode pembelajaran yang bisa disiapkan guru. 

Dalam pembelajaran ekonomi yang ada di sekolah saat ini guru masih terkendala juga dalam memanfaatkan 

sarana prasarana yang mendukung dalam pembelajaran. Sedangkan di dalam pelajaran ekonomi banyak sekali 

materi yang perlu dicontohkan kepada peserta didik supaya siswa tidak cepat bosan saat di kelas, disini peran guru 

sangat penting dalam memberikan media pembelajaran yang mampu memotivasi para siswa dalam belajar. 

Sehingga penting dalam sebuah proses pembelajaran adalah tersedianya fasilitas belajar untuk digunakan oleh guru 

sehingga akan mendukung proses pembelajaran yang kondusif.  
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Menurut Sagala (2011) menjelaskan belajar mengajar merupakan kesatuan dalam belajar antar guru dengan 

siswa dan dengan tenaga pendukung lainnya. Kesimpulan bahwa yang dimaksud alat bantu bukan hanya guru saja 

namun terdapat berbagai ruang kelas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, papan tulis, audio dan video 

tape. Unsur fasilitas dan perlengkapan bisa dengan adanya komputer dikelas, LCD, dan praktek belajar dan 

sebagainya. Sehingga tenaga pendidik dituntut untuk selalu bisa mengolah kelas dengan sebaik mungkin supaya 

siswa tidak merasa jenuh saat pembelajaran. 

 

 
Gambar 1. Presentasi Guru Layak Mengajar Menurut Jenjang Pendidikan 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

 

Berdasarkan data di Gambar 1 di atas menunjukan bahwa jenjang pendidikan, terjadi peningkatan 

persentase guru layak mengajar pada jenjang SD, SMP, dan SMA pada tahun ajaran 2018/2019, sedangkan pada 

jenjang SMK justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun ajaran 2017/2018, yaitu 74,38 

persen berbanding 94,55 persen. Dari pernyataan diatas bahwa meningkatnya guru untuk mengajar belum cukup 

mampu mengukur kualitas mengajar, namun setidaknya seorang guru mampu mengarahkan kualitas mengajar di 

kelas dan membantu memotivasi para siswa dalam pembelajaran. Kompetensi lain yang harus guru mempunyai 

terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial 

(Kemindikbud, 2017). 

 

Pembahasan 
 Mendorong minat dalam belajar pada siswa akan memberikan efek yang kuat dengan lainnya dan ada siswa 

yang memiliki motivasi dari dalam dirinya bersifat intrinsik dimana ada kemauan untuk selalu menuntut ilmu yang 

lebih kuat. Sebaliknya siswa juga yang mempunyai motivasi dalam dirinya yang bersifat ekstrinsik, kemauan untuk 

belajar dari siswa ini dipengaruhi oleh kondisi di luar dirinya. Disini peran seorang guru sangat dibutuhkan dimana 

dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa tidak mudah jika guru dalam mengajar kurang optimal. Sehingga, guru 

dituntut kreatif membangkitkan semangat belajar siswa dan dapat mengeloh kelas dengan berbagai metode 

pembelajaran dan media yang dapat dimanfaatkan oleh seorang guru. 

 Menurut Drs. Moekijat dalam Hasibuan (2016:95) mengatakan bahwa motivasi merupakan alat penggerak 

diri manusia yang menyebabkan orang itu mau melakukan sesuatu. Bahwa adanya dorongan yang diberikan oleh 

guru kepada siswanya untuk belajar, maka sesuatu yang diinginkan guru dan siswa bersama-sama mencapai tujuan 

dalam pembelajaran. Menurut Sudirman (2011) motivasi bisa dibaratkan juga sebagai usaha untuk menyediakan 

kondisi tertentu dan bila tidak menyukainya, maka akan meniadakan perasaan tidak sukanya. Sehingga keinginan 

dapat dirangsang dari faktor dari luar maupun dari dalam sehingga tumbuh dalam diri seseorang. Apabila seorang 

memiliki dorongan yang baik maka akan mempunyai energi untuk melakukan sebuah aktivitas, sebaliknya pun 

begitu jika seorang siswa tidak memiliki motivasi tinggi sehingga dalam belajar kemungkinan akan gagal karena 

kurangnya motivasi. 

 Menurut Yudha Nata Saputra (2018) menganalisis dalam penelitiannya, bahwa pembelajaran jika ada 

seorang siswa diberi sebuah tugas namun kenyataan tidak dapat maksimal dalam pengerjaannya, maka siswa 

tersebut perlu diselediki kenapa siswa tersebut tidak tuntas dalam pengerjaan tugasnya. Sebab-sebab yang terjadi 

pada anak tersebut sangat bermacam-macam, mungkin dia tidak suka dengan pelajarannya, cara mengajarnya 

gurunya, anak tersebut sakit, ada problema dan sebagainya. Hal tesebut bisa dibilang anak tersebut tidak terjadi 
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perubahan energi yang diberikan guru dalam belajar. Upaya ini dilakukan guru untuk menemukan sebab-sebab 

yang terjadi pada anak dan memberikan semangat kepada seorang anak itu untuk mengerjakan pekerjaan yang 

seharusnya dilakukan sebagai pelajar. Sehingga siswa tersebut perlu diberikan motivasi pada dirinya dan dibantu 

juga dengan gurunya dalam memberikan motivasi dalam belajar.  

 Dibawah ini merupakan fungsi dan ciri-ciri motivasi yang dapat memberikan suntikan semangat bagi murid 

yang dilakukan oleh seorang guru untuk meningkatkan minat belajar siswanya, antara lain: 

1. Menumbuhkan motivasi untuk berbuat sesuatu, Sehingga dalam hal ini merupakan suatu penggerak bagi 

manusia dalam melepaskan energi. Menurut Hakim (2007) menyebutkan bahwa motivasi merupakan suatu 

dorongan kehendak yang dapat memberikan seseorang melakukan suatu perbuatan yang dapat menghasilkan 

suatu capaian yang dituju. 

2. Menentukan arah perbuatan, manusia sebagai salah satu makhluk hidup memiliki sebuah tujuan yang hendak 

dicapai, sehingga dalam diri seseorang dengan mereka sekolah pasti memiliki keinginan yang dituju. 

3. Memperbaiki tindakan, yakni menentukan kegaiatan apa yang harus dilakukan yang berguna untuk mencapai 

tujuan yang dinginkan. 

 

Sedangkan untuk menentukan kuatnya motivasi seorang anak dalam belajar, dapat disebutkan beberapa 

indikator (Handoko, 2014), antara lain: 1)Kuatnya kemauan; 2) Jumlah waktu; 3) Kerelaan meninggalkan kewajiban; 

dan 4) Ketekunan dalam mengerjakan tugas. Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan, sehingga motivasi 

belajar merupakan dorongan di dalam dirinya dan seberapa kuat motivasi tersebut yang dimiliki dalam diri 

seseorang sangat menentukan sebuah kualitas perilaku yang diperlihatkan nantinya, baik belajar, bekerja atau 

kehidupan aslinya yang seharusnya manusia harus bergerak dan mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. 

 

Meningkatkan Motivasi Belajar pada Pembelajaran Ekonomi 
 Pada masyarakat awam guru dipahami sebagai orang yang pekerjaanya hanya mengajar di kelas atau di 

sekolah. Pergeseran seorang tenaga pendidik (guru) yang pekerjaannya mengajar menjadi pendidik professional, 

namun sebagian orang tidak akan mengerti karena seorang guru memiliki pengaruh yang besar bagi orang sekitar 

ataupun bagi muridnya. Pengembangan seorang guru harus bisa dimaknai sebagai tenaga pendidikan yang mampu 

membantu siswanya menjadi seorang yang berguna bagi bangsa dan negaranya, dalam hal ini guru perlu 

menanamkan pendidikan karakter bagi anak supaya mereka mau berbuta sesuatu dan selalu semangat dalam belajar 

di kelas. Siswa akan terdorong untuk belajar bilamana merka miliki motivasi dalam dirinya untuk mengikuti 

pembelajaran. 

Guru dalam meningkat motivasi belajar pada anak dalam pembelajaran di kelas, disini ada beberapa hal 

yang dapat guru lakukan di dalam belajar. Menurut Sardiman (2005) yaitu: 

1. Memberikan hadiah yang dapat menjadikan sebuah dorongan untuk belajar yang baik bagi siswa, dimana yang 

tertarik dalam bidang tertentu dan siswa yang berprestasi akan diberi hadiah. Dengan adanya reward ini 

diharapkan siswa dalam belajar dapat selalu termotivasi hingga mencapai tujuannya. 

2. Kompetensi Persaingan, metode ini dirancang baik individu atau kelompok dalam kelas untuk meningkatkan 

motivasi belajar karena sering dijumpai di dalam kelas tentu ada persaingan antar teman.  

3. Ego-involvement, disini seorang siswa akan diajarkan atau diberi motivasi merasakan pentingnya tugas yang 

diberikan sehingga menciptakan dorongan pada siswa tersebut yang akan senantiasa memberikan yang terbaik.  

4. Tugas Harian, disini siswa dituntut untuk mengerjakan soal yang sudah diberikan guru. Namun, jika setiap 

pertemuan selalu diadakan ulangan, itu akan memberikan dampak negatif kepada siswa, sehingga ulangan bisa 

diadakan jika diperlukan untuk menumbuhkan motivasi belajar pada anak. 

5. Memberikan Hukuman, meski ini merupakan bentuk yang kurang baik, akan sangat bermanfaat bagi siswa 

untuk menumbuhkan rasa bersalah. Karena itu, guru dituntut untuk memahami prinsip dari pemberian 

hukuman yang tepat sehingga tidak berdampak negatif. 

 

Belajar pada dasarnya merupakan kegiatan sadar yang dilakukan pelajar dalam upaya mencapai tujuannya. 

Menurut Abdillah dalam Aunurrahman (2010) mengatakan belajar itu adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar 

oleh individu untuk mengubah tingkah lakunya dalam berkegiatan, baik melalui latihan dan pengalaman seperti 
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aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimiliki oleh pelajar untuk memperoleh sebuah tujuan yang sudah 

ditentukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kegiaatan belajar akan membawa sebuah perubahan pada 

diri manusia yang melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, sikap, 

minat, watak, dan juga penyesuaian diri yang sudah mereka pelajari. 

 Saat ini sebuah motivasi belajar merupakan hal penting bagi siswa karena murid akan menentukan 

keinginan siswa untuk selalu minat dalam belajar yang harus ditanamkan ke diri anak didik, dan salah satu pelajaran 

yang butuh dorongan untuk belajar adalah pembelajaran ekonomi, dimana dalam ekonomi sangat dekat dengan 

kehidupan masyarakat yang selalu dilakukan dikehidupan sehari-hari seperti melakukan transaksi jual beli, 

konsumsi, produksi, dan sebagainya. Sehingga kegiatan ekonomi sangat erat dikehidupan bermasyarakat yang 

mana setiap hari kita temukan contoh saja ketika ada pedagang sayur yang berhenti di depan rumah, pasti banyak 

sekali ibu-ibu yang akan membeli untuk kebutuhan masak dan nantinya untuk di makan, dari sini kita bisa lihat 

bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat kita sangat dekat sekali. 

 Fungsi sebuah motivasi merupakan alat pendorong semangat dalam mencapai sebuah prestasi, karena 

seseorang belajar tentunya untuk mencapai tujuan tesebut, terlebih lagi jika seseorang itu memiliki sebuah dorongan 

untuk melakukan usaha untuk mencapai tujuannya, dan menentukan arah perbuatannya kearah tujuannya yang 

hendak diinginkan. Dengan begitu siswa dalam pembelajaran dapat membedakan perbuatannya untuk menentukan 

apa yang harus dilakukan dan apakah yang dilakukan tersebut sudah bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun 

lingkungannya. 

 Menaikan motivasi belajar bagi siswa merupakan tantangan bagi seorang tenaga pendidik untuk 

mengembangkan kemampuan dan kemauannya dalam belajar. Salah satu cara yang dapat guru terapkan dalam 

kelas yaitu memberikan motivasi yang logis dalam pembelajaran dengan menceritakan pengalaman belajar guru 

untuk memberikan dorongan kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran sebaik mungkin, karena guru sebagai 

orang yang terpelajaran yang sudah mengeyam pendidikan dari bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi 

sehingga bisa dapat mengajar di sekolah. Dengan semua proses yang dilalui seorang guru setidaknya dapat 

memberikan sebuah motivasi bagi muridnya tentunya siswa yang memiliki kesulitan untuk belajar dengan 

menggambarkan arah tujuan dengan menggunakan berbagai upaya yang dilakukan seorang guru, yaitu: 1) 

memperluas apa yang ingin dicapai, 2) menumbuhkan semangat belajar bagi siswa, 3) menciptakan suasana yang 

menyenangkan, 4) menggunakan variasi metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, 5) memberi pujian bagi 

siswa berhasil melakukan sesuatu, 6) memberikan penilaian yang sesuai dengan hasil belajar mereka, 7) berilah 

komentar bagi pekerjaan siswa, 8) ciptakan persaingan dalam kerjasama dalam kelas. 

 Menurut Kompri (2016) motivasi belajar tidak hanya akan memberikan arah kegiatan bagi siswa yang 

memiliki sebuah tujuan yang dilakukan oleh guru dan murid, melainkan lebih ke memberi motivasi bagi seseorang 

untuk mendapatkan pertimbangan yang positif dalam kegiatan belajarnya. Motivasi dalam pembelajaran sesuatu 

hal yang sangat penting karena memberikan semangat kepada seseorang untuk belajar dalam kegiatannya dan 

memberikan dorongan pada tingkah laku yang akan ingin dicapai. Adapun pentingnya motivasi bagi guru adalah 

sebagai berikut: 1) Meningkatkan dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil; 2) Memahami 

keragaman motivasi di kelas; 3) Menyadarkan guru untuk memilki peran sebagai motivator bagi siswa; dan 4) 

Memberikan kesempatan guru untuk unjuk kerja rekayasa pedagogis 

Upaya yang dilakukan dalam proses pembelajaran akan berhasil manakala siswa dalam dirinya memilki 

sebuah motivasi dalam belajar. Sedangkan dalam pembelajaran ekonomi menurut Case (2006) menyebutkan bahwa 

pelajaran ekonomi merupakan suatu studi yang mempelajari kegiatan individu dan masyarakat dalam menentukan 

penggunaan SDM yang telah tersedia di alam, dan dapat mengembangkan apa yang mereka kuasai untuk 

mendapatkan keuntungan. Sedangkan menurut Mankiw (2013) mengatakan ekonomi di masyarakat memang 

dituntut untuk selalu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka karena pada dasarnya manusia itu selalu 

kurang akan kebutuhan yang sudah mereka dapatkan, dalam hal ini masyarakat harus benar-benar bisa mengolah 

sumber daya alam yang sudah ada. 

 Dalam hal ini pentingnya mempelajari ekonomi bagi siswa karena ilmu ekonomi sangat berpengaruh bagi 

suatu daerah yang mereka tinggalin seperti negara, dari pada itu ekonomi dapat meningkatkan taraf hidup sumber 

daya manusia. Sedangkan bagi guru harus memberikan contoh supaya murid tertarik dalam pelajaran ekonomi, 

dalam hal ini siswa yang mempelajari ekonomi dapat melatih kemampuannya agar mampu mangatur atau 
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mengelola nilai nominal dengan baik dan bijak. Sehingga dalam pelajaran ekonomi perlu metode yang tepat supaya 

siswa terdorong niatnya untuk mengetahui lebih dalam apa itu ekonomi dan kegunaannya bagi kehidupan. 

 Mempelajari ekonomi bagi masyarakat sangatlah penting karena hal pokok bagi setiap masyarakat apalagi 

konteksnya dalam keluarga dimana tujuannya agar dapat dengan cermat mengatur kebutuhan dari keperluan yang 

terpenting dalam keluarga. Dan awal anak mengenal ekonomi memang dari keluarga dimana peran keluarga dalam 

memberikan pengertian ekonomi sangat penting dan sangat berguna agar anak tersebut terbiasa hidup hemat dalam 

mengelolah keuangannya. Sehingga mempelajari ilmu ekonomi seseorang dapat mengatur perekonomian 

pribadinya dengan salah satunya menggunakan uang sakunya dengan hemat dan sebagainya. Dengan pengertian 

ini dapat diartikan bahwa ilmu ekonomi sangat penting dalam menentukan kebutuhan yang diinginkan dan 

menghemat apa yang perlu dilakukan untuk bekal masa depan. 

Pada proses pembelajaran ekonomi yang diajarkan oleh kebanyakan masih cenderung menggunakan 

metode ceramah dan masih juga terbatas dengan buku ajar yang diberikan kepada peserta didik, hal ini dapat 

memberikan efek kepada siswa dan akan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran ekonomi di kelas. 

Penggunaan metode belajar dikelas sangat menentukan tingkat motivasi belajar pada anak apalagi dalam 

pembelajaran ekonomi bagaimana guru harus memberikan contoh-contoh melalui media pembelajaran supaya 

siswa tersebut mengerti apa yang mereka pelajari.  

Pemakaian media dalam belajar pada kelas untuk tahap orientasi pembelajaran akan efektif dimana akan 

sangat membantu guru untuk menjelaskan materi pada saat itu dan tidak akan guru tersebut melihat siswanya males 

untuk menuntuk ilmu ekonomi. Dalam pembelajaran ekonomi pemilihan media pembelajaran memang perlu 

dilakukan oleh guru supaya apa yang dijelaskan dapat dipahami oleh siswa disamping siswa tersebut harus diberi 

motivasi belajar supaya minat dalam mengikuti pembelajaran ekonomi dapat berjalan dengan baik. 

Menurut Darmawaty dan Sahat (2015) hasil penelitiannya menyebutkan bahwa pemanfaatan media secara 

interaktif dalam belajar ilmu ekonomi memungkinkan murid akan berinteraksi langsung apa yang mereka 

butuhkan, misalnya membaca sumber yang relevan dalam materi permintaan dan penawaran yang telah tersedia 

dalam perangkat pembelajaran interaktif. Sehingga pemilihan metode dan media pembelajaran memang perlu 

meningkatkan motivasi belajar para siswa apalagi dalam pelajaran ekonomi. Proses pelajaran ekonomi di dalam 

kelas akan merasa monoton dan membosankan, jika motivasi belajar pada anak menurun akan berdampak kepada 

prestasi belajar mereka. Motivasi belajar pada siswa jangan pernah diabaikan oleh seorang guru saat mengajar, 

dengan adanya motivasi belajar proses pembelajaran akan berlangsung dengan lancar.  

Dapat dikatan bahwa motivasi baik secara intrinsik atau ekstrinsik merupakan hal yang sama-sama akan 

membantu siswa untuk selalu semangat dalam belajar. Sehingga dengan adanya sebuah kekuatan dalam diri 

seseorang, maka dia akan senantiasa akan melakukan hal-hal untuk mencapai tujuannya dan hendaknya siswa 

selalu diberikan sebuah semangat dalam mengikuti pelajaran ekonomi agar lebih cepat memahami yang 

disampaikan oleh guru dalam mata pelajaran ekonomi sehingga dapat lebih baik. 

 

SIMPULAN 
Motivasi belajar yang baik akan menunjukkan hasil pembelajaran yang baik pula. Sehingga adanya sebuah 

usaha yang tekun dan adanya dorongan dalam diri seseorang, maka siswa yang mengikuti pembelajaran dalam 

kelas akan menghasilkan prestasi yang baik atau menciptakan murid yang berprestasi nantinya. Motivasi saat ini 

sangat diperlukan guna membangun minat siswa dalam pembelajaran, salah satunya pembelajaran ekonomi. 

Dimana, di dalam pembelajaran tersebut terdapat komponen-komponen yang mengajarkan tentang tata cara 

berprilaku ekonomi dan bertindak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Penggunaan metode belajar dikelas sangat 

menentukan tingkat motivasi belajar pada anak apalagi dalam pembelajaran ekonomi bagaimana guru harus 

memberikan contoh-contoh melalui media pembelajaran supaya siswa tersebut mengerti apa yang mereka pelajari. 
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Abstrak  
Lembaga pendidikan islam tertua diindonesia menjadikan pesantren tempat tumbuhnya perkembangan 

islam nusantara. Seiring perkembangan zaman menjadikan pesantren untuk terus berbenah kearah yang 

lebih baik, dengan adanya kurikulum agama yang lebih terstruktur serta penggunaan kurikulum umum. 

Pendidikan karakter sudah menjadi ciri khas dalam lembaga pendidikan pondok pesantren sehingga para 

santri bisa memiliki karakter yang religious dan karakter mandiri. Pesantren memberikan pendidikan 

karakter dengan melalui kegiatan yang dilakukan secara rutin yang mana setiap kegiatan sehari- hari mulai 

seharian penuh atau 24 jam sehingga system pendidikan yang ada di pesantren.  Pondok pesantren menjadi 

tempat yang baik untuk menumbuhkan pendidikan karakter untuk para generasi milenial. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeidentifikasi bagaimana peran pesantren dalam 

menerapkan pendidikan karakter kepada para santri. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis peran 

pesantren dalam memberikan pendidikan karakter kepada para santri karena seperti yang saat ini marak 

terjadi adanya perkelahian, penggunaan narkoba yang dilakukan para generasi penerus bangsa. Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa suatu pendidikan karakter menjadi hal yang paling penting dalam 

perkembangan seorang anak sehingga terbentuk budaya pesantren yang khas untuk para genarasi penerus 

bangsa melalui lima prinsip ketulusan, larangan melanggar aturan, kemandirian, kesederhanaa, serta 

persaudaran melalui berbagai kegiatan yang ada seperti adanya budaya dari pesantren, adanya ko-

kurikuler dan kegiatan ekstrakulikuler. Sehingga dengan adanya pendidikan karakter di suatu lembaga 

formal terutama didalam pesantren dapat membentuk kemampuan intelektual, emosional dan 

pembentukan karakter religious sehingga dapat memunculkan generasi yang memiliki keilmuan yang baik 

dan berakhlakul karimah. 

Kata Kunci: Karakter, Pendidikan, Pesantren 

 

PENDAHULUAN 
Pondok pesantren telah terkenal sebagai lembaga pendidikan berbasis islam yang paling tertua di indoensia. 

Pada zaman penjajahan pesantren memiliki peran yang sangat besar dalam memperjuangan kemerdekaan bangsa. 

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki asrama yang mana disana berada dibawah 

pimpinan para kyai, ustadz atau ulama yang akan tinggal bersama santri dilingkungan pesantren dengan adanya 

masjid sebagai pusat  kegiatan keagamaan pesantren. Pesantren memiliki model yang memiliki karakteristik yang 

sangat khas, yang mana kegiatan pendidikan yang ada didalamnya dilakukan dalam kurun waktu seharian penuh 

atau 24 jam, yang mana didalamnya terdapat berbagai jenis pendidikan baik secara keagamaan yang menjadi hal 

wajib ada disana, social kemasyarakatan, serta pengembangan potensi umat.  

Pesantren selain menjadi wadah pendidikan yang dapat bersaing dengan lembaga pendidikan formal atau 

pendidikan umum yang berada dibawah naungan kementrian agama. Dari segi kualitas maupun kuantitas 

pesantern juga tidak akan kalah bersaing dengan lembaga pendidikan pada umumnya. Saat ini pesantren memiliki 

tuntutan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, kemajuan ilmu dan teknologi sehingga pesantren tidak akan 

kalah dengan pendidikan formal yang lainnya dengan mencetak para santri yang bisa survive dalam dunia luar.  

Reformasi dan inovasi di pesantren perlu dilakukan oleh Kementrian agama dan para pengelola pesantren 

yang menaungi kelembagaan pesantren terutama dalam hal perubahan kurikulum serta metode mengajar yang 

dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Mar’ati (2014) mengatakan  bahwa pendidikan yang ada di 

pesantren merupakan garda utama dalam membentuk pendidikan moral bangsa karena didalam pesantren 

memiliki nilai agama yang kuat, dan sebagai  penyokong utama sistem pendidikan nasional. Maka dari itu eksistensi 

pesantren perlu dilakukan agar pesantren dapat menjawab tantangan zaman sehingga nantinya dapat melahirkan 
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santri- santri professional dimanapun dia berada dan dari segi kualitas tidak akan kalah bersaing atau setara dengan 

lulusan sekolah umum atau bahkan bisa lebih baik lagi.  

Perkembangan zaman sekarang yang semakin maju, penerapan teknologi, informasi dan komuikasi yang 

begitu pesat dan sulit dibendung, mempermudah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia sekarang termasuk 

remaja bahkan anak- anak. generasi penerus bangsa sangat berpengaruh pada pembiasaan karakter akhlak mereka 

hal ini tentu menjadi tantangan yang dihadapi di oleh pendidik sekarang menjadi cukup berat karena dengan 

masuknya budaya- budaya asing melalui teknologi yang ada membuat merosotnya nilai- nilai moral, budi pekerti 

luhur, karakter maupun ahklak yang dimiliki peserta didik saat ini hal ini terbukti dengan banyaknya berita- berita 

yang dimuat di berbagai surat kabar maupun media televisi maupun social media bahwa banyak sekali kasus remaja 

seperti pergaulan bebas, tawuran penyalahgunaan narkoba.  

Perilaku yang dilakukan oleh remaja saat ini tentu saja sangat bertentangan dengan budaya luhur negara 

Indonesia ang terkenal dengan budaya timurnya baik dikenal dengan ramah dan kesantunan yang saat ini perlahan 

mulai luntur.  Bila dicermati lagi saat ini toleransi terhadap sesama manusia semakin menurun dan banyaknya 

terjadi pelanggaran moral yang bertentangan dengan norma terutama agama, social serta nilai luhur bangsa. 

Fenomena ini sudah menjadi hal yang memprihatinkan yang mana lebih banyak sering terjadi pada remaja yang 

sedang berada pada suatu proses pendewasaan diri dengan meningkatkan wawasan intelektual serta ilmu 

pengetahuan yang nantinya akan menjadi peserta didik yang bisa menjadi harapan bangsa.  

Fenomena yang ada sudah menjadi tugas dan tanggung jawab semua orang secara bersama- sama mulai 

dari unit terkecil yaitu keluarga, masyarakat dan pemerintah agar bisa segera menemukan solusi dari setiap masalah 

yang ada agar terdapat perbaikan melalui penyusunan suatu formula dalam pendidikan karakter bisa lebih baik 

lagi. Pesantren menjadi penerapan model pendidikan karakter yang diberlakukan seperti pada sekolah pada 

umumnya karena pendidikam karakter yang ada di pesantren menjadi sebuah transfer pendidikan yang mana dapat 

membentuk budaya sekolah yang dilakukan melalui pembiasaan melalui nilai positif ddalam kegiatan sehari- sehari 

yang mana di dalam pesantren menekankan pada suatu kebiasan yang mengarah kepada suatu hal yang baik dan 

nilai- nilai kultur serta kepribadian yang berlandaskan pada agama ketika berada diasrama maupun pondok.   

 

KAJIAN TEORI 

1. Hakikat Karakter  
Karakter dapat diartikan sebagai suatu sifat yang berkaitan dengan kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

bisa membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Karakter bisa juga berarti tabiat atau watak. Selain itu, 

karakter dapat disebut sebaga suatues cara berpikir atau perilaku yang menjadi ciri khas tiap individu selama berada 

di dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun Negara. Pendidikan karakter pada mulanya terjadi 

didalam lingkup yang lebih kecil yaitu keluarga. Karena keluarga merupakan tempat pemberian pendidikan 

karakter yang pertama bagi seorang anak. Akan tetapi terkadang tidak semua keluarga memiliki perhatian yang 

cukup memadai untuk bisa memberikan pendidikan karakter maka diperlukan Institusi pendidikan semisal sekolah 

atau madrasah yang bisa memberikan pendidikan karakter yang lebih baik lagi.  

 Pendidikan karakter memiliki suatu Pedoman yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan 

Nasional tahun 2011, yang mengatakan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu  pendidikan berbentuk nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang memiliki tujuan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik sehingga mampu mengambil sebuah keputusan secara tepat dengan memperhatikan 

dampak baik maupun buruk. Pendidikan karakter sendiri tujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, 

bermoral, berakhlak mulia, bertoleransi, serta bergotong royong, berkembang secara baik yang berorientasi pada 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini yang semuanya dapat dijiwai dengan iman dan takwa 

kepada tuhan yang maha esa berdasaran Pancasila. Karakter terdiri dari tiga bagian yang saling terkait yaitu 

pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan (moral feeling), dan perilaku bermoral (moral behaviour ). 

Karakter yang baik terdiri dari mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai atau menginginkan kebaikan 

(loving atau desiring), (Oktari & Kosasih, 2019). Oleh karena itu, cara membentuk karakter yang efektif adalah 

dengan melibatkan ketiga aspek tersebut. 
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2. Pendidikan Karakter oleh Pendidik  
Pendidikan karakter sudah menjadi hal mendasar dalam suatu kegiatan pendidikan yang mana adanya 

pendidikan karakter ada untuk membuat seseorang menjadi orang yang lebih baik dan memiliki akhlakul karimah. 

Sesuai dalam sejarah islam yang mana nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa suatu hal yang dilakukan untuk 

mendidik manusia diperlukan dengan menyempurnakan akhlak dan mengupayakan karakter yang baik dari dalam 

diri orang tersebut.  

Pembentukan karakter menjadi tujuan dasar dalam pendidikan yang perlu di lakukan akan tetapi sekarang 

mulai banyak hal yang tergerus dengan pemikiran yang menganggap bahwa sekarang tidak ada hal yang berkaitan 

dengan kebenaran moral dan tidak ada hal berkaitan dengan sasaran benar dan salah, karena semua hal tersebut 

menjadi nilai yang relative. Karena setiap individu memiliki pemikiran yang bebas dan bisa menentukan suatu nilai 

yang ada pada dirinya sendiri tanpa perlu dipaksa oleh orang lain.  

Berdasarkan Dikti (2011) didalam Mar’ati (2014) bahwa terdapat rancangan pembangunan untuk jangka 

panjang secara  nasional tahun 2005- 2025 yang mana memiliki delapan visi pembangunan nasional dan pendidikan 

karakter ditempatkan sebagai visi pertama. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan karakter memiliki peran yang 

sangat penting dalam pembangunan watak (Character Building) karena negara Indonesia tentu saja ingn 

menciptakan manusia yang memiliki budi pekerti, akhlak dan berprilaku baik.  

Menurut Rosworth Kidder, ada ciri-ciri yang menjadikan kualitas pendidikan karakter ada tujuh poin yang 

pertama berkaitan dengan: (1) Empowered, yang mana pendidik harus bisa memperdayakan dirinya terlebih dahulu 

sebelum mengajarkan pendidikan karakter pada orang lain sehingga harus dimulai dari dirinya sendiri, (2) Effctive, 

merupakan suatu proses pendidikan yang harus dilakukan secara efektif, (3) Extended into community, menjadi hal 

yang penting karena komunitas atau lingkungan yang ada di sekolah bisa membantu dan mendukung sekolah 

dalam menanamkan nilai-nilai, (4) Embedded, yaitu mampu mengintegrasikan seluruh nilai yang terdapat pada 

kurikulum dan seluruh rangkaian proses pembelajaran, (5) Engaged, bisa melibatkan komunitas atau orang yang 

ada disekitar dan mampu menampilkan topik-topik yang cukup esensial, (6) Epistemological, merupakan koherensi 

yang harus ada antara berpikir makna etik dengan upaya yang dilakukan untuk membantu siswa menerapkannya 

secara benar, (7) Evaluative, penilaian yang meliputi kesadaran etik, kepercayaan diri untuk membuat keputusan, 

kapasitas menampilkan kepercayaan diri secara praktis, kapasitas menggunakan pengalaman praktis dalam 

komunitas, dan kapasitas untuk menjadi agen perubahan (Majid, 2011). 

  Didalam pendidikan karakter yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tidak hanya berkaitan dengan 

mendidik saja akan tetapi perlu juga memberikan pemahaman untuk memberikan suatu nilai yang dapat 

membentuk karakter yang akan menjadi ciri khas dalam diri para santri. Adanya pendidikan karakter sudah tidak 

lagi menjadi penilaian yang berkaitan dengan kognitif aja tetap pendidikan karakter bisa membentuk seorang 

manusia untuk memilki kepribadian yang berakhlak dan beradab, yang mana ruh pendidikan adalah pendidikan 

karakter yang didalamnya mampu memanusiakan manusia.  

 Pendidikan karakter yang ada saat ini sudah seharusnya menjadi hal yang paling diutamakan dalam 

pendidikan sehingga perlu adanya penerapan pendidikan karakter yang lebih kompleks dan komprehensif. Karena 

pendidikan karakter menjadi hal yang oenting untuk menghasilakan manusia- manusia yang memiliki karakter. 

Sehingga adanya pendidikan karakter ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidik tapi juga menjadi 

tanggung jawab elemen baik dari keluaga, masyarakat maupun pemerintah yang saling bersinergi sehingga perlu 

adanya peneladanan dan pembiasaan sehingga nantinya penerapan pendidikan karakter dalam diri setiap individu 

bisa lebih yang memiliki peran secara optimal.  

 

3. Pondok Pesantren  
Pondok pesantren menjadi lembaga pendidikan islam yang telah ada sejak dulu, yang telah tumbuh dan 

berkembang serta diakui masyarakat sekitar, yang segala kegiatan dilakukan didalam suatu pondok atau asrama 

(komplek) yaitu menginap disana tanpa pulang kerumahnya masing- masing. Selain itu dalam memberikan 

pendidikan agama kepada para santri, pondok pesantren memberikan pembelajaran melalui sistem pengajian atau 

madrasah yang seluruhnya berada pada kepemimpinan seseorang atau beberapa orang kiai yang memiliki 

kemampuan agama, serta terdapat ciri khas yang bersifat kharismatik serta independent terhadap segala hal. 
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 Sebelum menjadi lembaga pendidikan, awal berdirinya pesantren digunakan sebagai lembaga dakwah. Hal 

ini terjadi karena berdakwah melalui pendidikan dirasa dapat dilakukan beriringan sehingga apa yang dilakukan 

bisa lebih efisien dan pembelajarn bisa lebih baik lagi. Pesantren memiliki peran yang sangat besar diantaranya: 1) 

Sebagai tempat adanya transmisi ilmu-ilmu Islam; 2) Sebagai tempat untuk menjaga dan memelihara 

keberlangsungan Islam tradisional, dan 3) Sebagai pusat untuk melahirkan para ulama. 

Adanya pesantren sebagai tempat untuk membangun suatu budaya yang berasal dari agama, masyarakat 

dan negara diperlukan pembiasaaan baik sejak dini, maka dari itu pesantren memfasilitasi untuk melakukan 

kebiasaan baik dilingkungan pesantren karena didalam pesantren kegiatan dilakukan selama 24 jam seperti 

kegaiatan pengajian dan kegiatan mandiri yang akan selalu di awasi karena berada dilingkungan pondok pesantren.  

 Pesantren identic dengan pendidikan agama yang mana setiap manusia pasti memiliki kebutuhan beragama 

yang sudah menjadi fitrah setiap manusia. Menurut Baharudin (2004) mengemukakan bahwa suatu kebutuhan 

tertinggi yang ada pada manusia adalah keyakinan/agama. Jika kebutuhan ini tidak dicukupi, maka akan 

menimbulkan ketidakseimbangan jiwa, sehingga muncul rasa takut, was-was, gelisah, dan cemas. Hal ini terbukti 

dari kebiasaan dan perilaku manusia zaman sekarang yang lebih mementingkan urusan dunia dari dapa urusan 

akhirat sehingga mereka meninggalkan nilai- nilai keimanan mereka. Banyak sekali kesenangan- kesenangan dunia 

berupa harta, kenikmatan yang telah membuat mereka terlena dengan kenikamatan dunia memang hal tersebut bisa 

membuat mereka bahagia maupun senang tapi tidak dengan hati mereka karena dengan adanya kenikmatan yang 

mereka rasakan malah membuat hati tidak merasa tenang atau hampa, sehingga banyak orang yag apabila terdapat 

masalah akan menderita gangguan kejiwaan atau stress atau yang lebih parah lagi adalah bunuh diri. Sehingga 

adanya pendidikan agama dalam sekolah terutama pesantren mampu memberikan keseimbangan dalam 

pemenuhan kebutuhan yang dapat menjadi obat untuk menghilangkan kehampaan dalam diri setiap orang.   

 

METODE 
Penelitian yang terdapat pada artikel ini menggunakan suatu metode penelitian deskriptif kualitatif yang 

mana merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis dari hasil penelitian. Penelitian 

kualitatif dilakukan dengan menjelaskan penelitian tersebut secara  deskripsi, melalui gambaran secara sistematis, 

akurat, dan factual mengenai suatu fakta, sifat serta hubungan antar suatu kejadian tau fenomena yang diamati. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui sebyah cara berupa wawancara, observasi dan dokumentasi 

yang dilakukan oleh para responden yang ada di pondok tersebut.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter  
a. Sistem pendidikan  

Pondok pesantren di jombang bsangat banyak tentu saja menerapkan macam- macam sitem pendidikan 

yang berbeda, jadi antara pondok satu dengan pondok yang lainnya menerapkan system yang berbeda seperti 

pondok modern yang ada dijombang menerapkan system pendidikan klasikal yang berbasis kelas. Lembaga 

pendidikannya dikenal dengan kulliyatul Muallimin al islamiyyah. Yang mana lembaga ini juga setara dengan 

pendidikan kesimlaman tingkat madrasah tsanawiyah (Mts) atau setara tingkat SMP dan Madrasah Aliyah (MA) 

setara dengan SMA.  

b. Kurikulum  

Begitu pula dengan kurikulum penerapan kurikulum pembelajarannya disetiap pondok berbeda terdapat 

ciri khas tersendiri yang membedakan pembelajaran di pesantren dengan sekolah pada umumnya. Kurikulum yang 

ada dengan menekankan pada pembelajaran islam tapi tetap tidak mengindahkan materi umumnya. Bahkan ada 

pesantren yang memiliki otoritas sendiri untuk membuat kurikulum sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan 

pondok pesantren tersebut atau kebutuhan masyarakat maupun negara saat ini. Penerapan kurikulum tersendiri ini 

biasanya diterapkan oleh pesantren yang modern, untuk pesantren yang masih tradisional berada didesa atau kota- 

kota kecil mereka menggunakan kurikulum yang sesuai ada dipemerintah. Sehingga kurikulum didesain sesuai 

dengan yang terdapat di pesantren maupun yang ada di madrasah.  

c. Intra kurikuler  
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Komposisi pelajaran biasanya terdiri dari pengetahuan agama, pengetahuan Bahasa arab, pengetahuan 

umum tingkat lanjutan, namun setingkat sehingga tidak sama. Susunan program yang ada biasanya berupa al-

umum al silamiyyah, al- ulum al-arabiyah (yang kedua program ini biasanya progam dilakukan untuk memberikan 

pembelajaran yang dalam penyampaiannya menggunakan Bahasa arab) lalu ada al- ulum al- amah yang terbagi 

menjadi beberapa kelompok seperti Bahasa arab, inggris, ilm pasti berkaitan dengan berhitung, IPA, dan 

keiindonesia berkaitan kewarganegaraan. Akan tetapi tentu saja didalam setiap pesantren berbeda dalam menyusun 

atau penamaan dalam program karena setiap pondok pesantren memiliki ciri khas tersendiri.  

d. Kegiatan  

Pesantren memiliki kegiatan pembalajaran hampir 24 jam yang mana untuk membentuk karakter siswa 

dengan melakukan pembiasaan. Kegiatan yang dilakukan oleh pesantren biasanya terdiri dari kegiatan yang 

didasrkan pada hari, mingguan, tahunan dan tahunan. Kegiatan harian yang dilakuakan di pesantren itu sendiri 

terdari kegiatan belajar mengajar, pengontrolan kelas dan asrama santri saat kelas berlangsung, pengawasan disiplin 

masuk kelas, persiapan pengecekan pengajaran, penyelenggaraan belajar malam. Lalu untuk kegiatan mingguan 

biasanya terdiri dari pengajian rutin yang dilakukan disetiap hari kamis malam jumat dsb. Kegiatan tengah tahunan 

berupa ujian tengah  semester. Lalu untuk kegiatan tahunan terdiri dari kegiatan latihan membaca kitab- kitab 

berbahasa arab. Dalam kegiatan pembelajaran di pondok pesantren santri juga diberikan beberapa tugas yang 

berkaitan tentang persoalan- persoalan tentang akidah. Fiqh, tafsir dan lainnya yang nantinya mereka akan membuat 

laporam dan akan diberikan kepada gurunya untuk dievaluasi. Selain itu terdapat pelatihan terkait ibadah haji bagi 

siswa, adanya praktek mengajar yang biasanya dilaksanakan diakhir menjelang masa studinya. Selain itu di 

pesantren juga terdapat al-rahlah al-iqtishadiyah yang merupakan kegiatan untuk melakukan kunjungan ke dunia 

usaha dan kewiraswastaan kepada para santri. Selain dibeberapa pondok pesantren juga ada yang mengajarkan 

berbagai Bahasa seperti Indonesia, inggris dan yang pasti ada adalah Bahasa arab yang digunakan sebagai Bahasa 

komunikasi dan Bahasa pembelajaran sehingga para santri disana bisa terbiasa mengkomunikasikan dengan betul 

dan lancar.   

e. Ekstrakulikuler 

Santri yang ada dipondok pesantren dibekali denga  ilmu pengetahuan yang nantinya bisa memberikan 

manfaat di masyarakat memiliki pandangan yang luas. Bebrapa ulama yang terdapat didalam pondok 

mengungkapkan bahwa kurikulum tidak hanya sekedar susunan mata pelajaran tapi sebuah program pendidikan 

yang bersifat intrakulikuler, korikuler, ekstrakulikuler sehingga program pendidikan di pesantren dikemas dan 

dilaksaakan dengan baik, terpadu, dan terprogram setiap hari selama 24 jam. Hal ini dilakukan oleh pesantren 

dengan tujuan ingin menjadikan para santrinya sebagai ulama yang alim, salih dan bergun. Dalam pembelajaran 

menuju penerapan pendidikan karakter yang baik di pondok pesantren menerapakan dua bagian utama kurikulum 

yaitu berkaitan dengan kurikulum umum dan kurikulum ekstrakulikuler. Kurikulum secara umum diberikan secara 

seimbang antara kurikulum pendidikan agama dan pendidikan umum. Penyampian pembelajaran tersebut 

dilakukan dengan cara yakni ketika pembelajaran yang berbasis agama maka akan disampaikan dengan pelajaran 

agama saja dan pelajaran umum sendiri akan dibumbui dengan pelajaran agama. Jadi ilmu pengetahuan umum 

pada dasarkanya meruakan ilmu pengetahuan agama yang keduanya sama pentingnya. Pondok pesantren selain 

terdapat kurikulum ekstrakulikuler yang biasanya dilaksakan di luar jam pembelajaran akan tetapi tetap berada di 

pengawasan dan bimbingan oleh guru maupun pengurus yang ada di pondok tersebut. Contoh program 

ekstrakulikuler tersebut yaitu : 

1) Ibadah amaliyah : salat, puasa, membaca alquran  

2) Praktik dan bimbingan: berkaitan dengan kegiatan mengajar, praktek adab sopan santun, kegiatan pelatihan 

atau praktek  

3) Latihan dan praktek berorganisasi berupa pembelajaran yang berkaitan dengan kepemimpinan dan manajemen 

hal ini bisa tentang keterampilan softskill yang dimiliki oleh santri, lalu bisa berupa seni music gambar dll.  

4) Ekstensif learning berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Bahasa berupa cerdas cermat, diskusi, 

seminar, dan bedah buku.  

 

Kegiatan di bidang ekstrakulikuler ini di pegang oleh para pengurus organisasi santri. Sehingga seluruh 

kegiatan santri akan selalu berada di dalam pondok akan tetap terpantau jadi mereka akan lebih disiplin, ketika 
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kegiatan ini dilakukan secara terbiasa dan hal ini selalu didasari oleh nilai – nilai dan ajaran- ajaran yang ditanamkan 

dalam kehidupan santri pesantren di bawah bimbingan dan pimpinan kiai.   

 

2. Pesantren sebagai basis Pendidikan Karakter  
Kita sudah memasuki era gloobalisasi seluruh dunia berdampak terhadap perkembagan berbagai teknologi 

yang semakin maju dan mempermudah manusia. Selain memiliki dampak positif terhadap kehidupan manusia, 

globalisasi pula memiliki dampak negative dalam kehidupan manusia seperti munuculnya degradasi moral yang 

terjadi karena dengan mudahnya budaya luar negeri terutama budaya barat yang telah masuk keindonesia sehingga 

mempengaruhi moral manusia sekarang terutama anak muda jaman sekarang. Sehingga anak sekarang diperlukan 

pembentukan mental dengan batuan adanya pendidikan karakter sebagai penopangnya.  

Pendidikan merupakan hal mendasar dan yang paling penting dalam perkembangan suatu keilmuan 

maupun manusia. Pesantren merupakan pendidikan pertama yang ada diindonesia. Sistem pendidikan yang ada 

dibuat lebih efektif untuk membentuk suatu karakter yang dimiliki oleh para santri, karena karakter seseorang bisa 

tercipta bukan hanya dari pembelajaran saja, akan tetapi berasal dari pelatihan, pengajaran, pembinaan dan 

pembiasaan baik yang bisa diterapkan didalam diri manusia tersebut.  

 Kegiatan pendidikan yang terjadi di sekolah umum mulai dari jenjag sekolah yang paling kecil yaitu sekolah 

dasar, lalu sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas terdapat kegiatan pesntren kilat yang biasanya 

terjadi bulan Ramadhan sekolah umum mengadopsi pendidikan yang ada dilingkungan pesantren karena mereka 

menyadari bahwa dalam pesantren memiliki peran yang sangat ebsar dalam pembentukan karakter sekarang baik 

dari segi budi pekerti, akhlak, kesopanan dan perilaku anak didik sehingga hal ini memiliki peran dalam 

pembentukanbudaya siswa dalam pendidikan diskeolah melalui pembiasaan yang berupa nilai- nilai positif yang 

bisa diterapkan disuatu sekolah.  

 Pendidikan karakter memiliki muatan untuk menumbuhkan serta mengembangkan sikap- sikap terpuji 

sehingga ketika pedidikan karakter telah ada didalam kurikulum sekolah umum. Karena adanya pendidikan tidak 

hanya untuk mencetak generasi yang pintar dalam berilmu akan tetapi beradab dan memiliki sehat secara mental 

kejiwaan generasi penerus bangsa. Berikut ini tradisi- tradisi didalam pondok pesantren yang meberikan kesehatan 

jiwa sekaligus seagai upaya dalam pemberian pendidikan karakter yang ada pada siswa yaitu : 

a. Sikap hormat 

Merupakan suatu sikap akhlakul karimah yang harus ada dalam pribadi seorang manusia karena sikap hormat 

merupakan perilaku yang dapat membuat kita terhindarkan dari sifat sombong dan riya’. Seseorang yang 

memiliki sikap hormat akan mudah menerima kebaikan setiap orang disekitarnya serta bijaksana dalam 

mengahadapi suatu permasalahan yang ada sehingga hati mereka akan lebih tenang dan rileks.  

b. Keikhlasan dan kesederhanaan  

Merupakan salah satu bagian dari akhlakul karimah yang mana keikhlasan dan kesederhanaan yang mereka 

miliki bisa menjadikan orang tersebut punya mental yang kuat. Rasa ikhlas yang dimiliki dalam hati akan 

mengantarkan seseorang tersbut dalam kehidupan yang tenang dan tabah ketika ada ujian hidup yang biasa 

terjadi dalam kehidupan kita sehingga sesorang tersebut bisa berpikir secara logis tidak akan strees maupun 

depresi.  

c. Kemandirian  

Kemandirian merupakan kepribadian yang harus ada dalam santri di pesantren karena santri diajarkan 

kemandirian sejak dini karena merka sudah berpisah jauh dari rumah dan harus dibiasakan tinggal di dalam 

pondok bersama orang yang mungkin tidak mereka kenal sehingga hal ini dapat melatih dan meningkatkan 

mental para santri. Dengan adanya kemandirian dalam diri setiap orang dapat membuat diri kita bisa terhindar 

dari sifat stress serta depresi akibat kurang rapinya perencanaan hidup dalam melakukan tugas ataupun 

kegiatan dalam sehari- sehari.  

d. Persudaraan  

Persaudaraan bagian dari ukhuwah Islamiyah yang akan menghindarkan kita dalam sikap anti social dan 

kepribadian. Didalam pesantren untuk menumbuhkan sikap persaudaraan ini diberikan kegiatan yang 

dilakukan bersama- sama, seperti kegiatan wajib untuk sholat jamaah, karena didalam kegiatan tersebut 

terdapat interaksi baik pada allah maupun sesame manusia.  
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e. Keteladanan  

Keteladanan disini merupakan salah stau sikap akhlakul karimah yang dapat membentuk karakter seorang 

anak. Keteladanan yang dimksud adalah melakukan segala hal yang berkaitan dengan keteledanan sifat para 

tokoh ataupun para nabi. Karena mereka memiliki kebiasan, perilaku, perkataan atau pun keprbadian baik yang 

dapat kita jadikan contoh untuk membentuk karakter siswa. Contohnya saja berasal dari keprbaidan nabi 

Muhammad SAW, yang mana beliau memiliki banyak sekali cobaan hidup dan beban amanah yang besar sekali 

yang diberikan oleh allah kepadanya, akan tetapi beliau bisa memikulnya dengan sabar dan tawakl tanpa 

sedikitpun mengeluh pada allah. Hal ini terjadi karena tingginya keimanan beliau terhadap allah SWT. Sehingga 

hal ini perlu diterapkan di dalam segala sector pendidikan terutama di pesantren yang telah membekali hal 

tersebut.  

f. Larangan melanggar peraturan yang berlaku  

Penegakan peraturan yang ada di dalam pesantren digunakan untuk menegakkan syariat islam, orang yang 

melakukan pelanggaran agama, sering mengabaikan perintah agama,  melaukan segala hal yang dilarang oleh 

agama bisa membuat hati orang lain mudah gelisah, cemas dan tidak merasa senang atas pencapian yang telah 

dilakukan karena mereka melanggar peraturan bisa membuat orang cemas yang berakibat mereka mendapat 

beban mental yang berat dan efeknya bisa mnejadi kehilangan akal atau malah akan meninggal dunia.  

 

3. Metode pembinaan karakter di pesantren  
Pemberian pendidikan karakter pada seorang anak dilakukan oleh pendidik untuk dijadikan suatu tujuan 

dalam pendidikan. Karena pemberian pendidikan karakter menjadi hal sangat penting bahkan para ahli mengatakan 

bahwa tujuan dari suatu pendidikan adlah untuk melakukan pembentukan dam pembinaan suatu akhlak mulia 

yaitu karakter.  

Lembaga pendidikan memberikan peran penting dalam memberikan wadah dalam pemebentukan karakter 

oleh seroang anak karena karakter seseorang perlu dibina ataupun dilatih. Karakter menjadi suatu cerminan dan 

keimanan yang bersih. Terdapat beberapa metode yang dilakukan untuk memberikan pendidikan karakter yaitu: 

a. Metode keteladanan  

Metode keteladananan merupakan sebuah metode yang dilakukan oleh seseorang atau dari dirinya sendiri 

untuk melihat suatu perilaku orang lain, sehingga guru bisa memberikan suatu contoh yang baik kepada peserta 

didik, baik di dalam ucapan maupu setiap perbuatan. Metode pendidikan menjadi salah satu hal dalam penerapan 

keteladanan yang biasa diterapkan oleh Rasullulah sehingga metode keteladanan membawa dampak yang besar 

dalam menentukan  karakter seorang anak. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa suatu proses pengembangan 

pendidikan melalui keteladanan bisa menjadi metode yang paling berhasil.  

Pendidikan dengan menerapkan metode keteladanan ini bisa menjadi solusi bagi para peserta didik yang 

berada di pesantren karena seorang anak masih belum memiliki pemikiran yang baik, menuju dewasa seorang anak 

masih menjadi seorang peniru ulung dengan orang- orang disekitranya terutama didalam keluarga atau orang tua. 

Sehingga seorang anak yang ada dipesantren cenderung selalu meniru atau meledani guru yang ada dilembaga 

pendidikan terutama pesantren sehingga dapat menjadi seorang tokoh dalam diri seorang anak.  

b. Metode pembiasaan  

Kebiasaan (Habit) merupakan suatu proses penanaman kebiasaan dimana selalu dilakukan berulang- ulang 

dan bahkan bisa jadi tidak pernah disadari oleh pelakunya.  

Metode pembiasaan yang dilakukan dalam suatu pendidikan menjadikan seorang peserta didik melakukan atau 

membiasakan dirinya melaui sebuah tingkah laku, kecakapan, keterampilan dan pola pikir.  

Adanya pembiasaan yang dilakukan oleh seorang anak akan menjadi suatu kegiatan yang mudah dan 

senang hati sehingga dapat menumbuhkan karakter dari seorang anak tersebut. Bahkan setiap hal yang dilakukan 

secra berulang- ulang sehingga sudah menjadi suatu kebiasaan yang akan selalu dilakukan karena sejak di usia 

muda suatu kebiasaan atau karakter seorang anak akan sulit dirubah dan tetap berlangsung sampai hari tua.  

Pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan karakter ke para 

peserta didik melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Pesantren memberikan kegiatan 

yang dilakukan secara rutin sehari full atau 24 jam. Jadi peserta didik yang ada di pesantren memiliki kebiasaan baik 

selama berada di pesantren. Seperti kegiatan dipagi hari sholat berjamaah, mengaji lalu dilanjutkan dengan kerja 
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bakti kemudian sekolah pada umumnya sampai malam lalu terdapat kegiatan ceramah disetiap malam. Sehingga 

kebiasaan baik tersebut bisa menumbuhkan karakter seorang pendidik.  

c. Metode memberi nasihat 

Metode nasihat merupakan pemberian penjelasan mengenai kebenaran atau suatu kemaslahatan dengan 

tujuan untuk menghindarkan diri dari bahaya sehingga bisa memberikan arahan atau nasihat menujunjukkan 

kepada suatu jalan yang benar sehingga bisa mendatangkan suatu kebahagian maupun manfaat untuk orang lain.  

Kyai atau para ustad maupun ustadzah dalam pesantren memiliki peran yang besar dalam memberikan 

nasihat kepada seorang peserta didik karena mereka memiliki kesempatan untuk bisa mngarahkan peserta didik 

kepada berbagai suatu kebahagiaan atau kebaikan yang nantinya bisa dipakai sebagai pembelajaran yang dapat 

diambil segala hal baiknya sehingga membawa kebermanfaatan untuk orang lain.   

d. Metode Motivasi dan Intimidasi 

Metode motivasi dan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan suatu harapan dan 

semangat seseorang. Metode motivasi dan intimidasi akan baik apabila dalam membeikan penyampaiannya bisa 

lebih meyakinkan orang lain. Metode motivasi meruakan metode yang baik untuk diberikan kepada semua orang 

terutama seorang peserta didik. Peserta didik merupakan sejumlah anak yang melakukan kegiatan belajar disuatu 

lembaga pendidikan sehingga memelukan suatu pendampingan khusus karena mereka merupakan generasi 

penerus bangsa yangmasih labil dan dalam prose pembentukan karakter, mereka masih membutuhkan orang lain 

untuk membentuk pola pikir mereka karena diusia mereka orang disekitar memiliki pengaruh besar dalam 

pembentukan kepribadia mereka.  

Maka dari itu sangat penting bagi seorang pendidik untuk bisa meyakinkan orang lain terutama peserta 

didik yang ada di pesantren. Karena didalam pesantren merupakan lingkungan belajar yang baik dari kegiatan 

maupun orang- orang yangada didalamnya mulai dari para ustadzah atau para kyainya. Dalam kegiatan maupun 

dalam pengajaran para kyai atau ustazah selalu memberikan motivasi baik sehingga memilki peran dalam 

pembentukan karakter mereka. Sedangkan untuk metode intimidasi ataupun hukuman akan dilakukan apabila 

peserta didik melakukan kesalahan yang berlebihan sehingga bisa memberikan efek jera sehingga tidak akan 

mengulangi suatu perilaku yang salah tersebut, tapi hal ini bisa dilakukan oleh seorang pendidik apabila seorang 

pendidik telah menerapkan metode berupa petunjuk, nasihat dan bimbingan.  

e. Metode Persuasi  

Merupakan metode yang dilakukan oleh pendidik untuk meyakinkan para peserta didik yang sedang 

menempuh pembelajaran mengenai suatu ajaran yang berkaitan dengan kekuatan akal. Adaya metode persuasi ini 

didasarkan pada hal yang berkaitan bahwa seorang manusia iitu merupakan makhluk yang diberikan kesitimewaan 

oleh allah melalui akal dan pikiran. Maka seorang manusia bisa menggunakan akal dan pikirannya untuk 

membedakan segala hal yang baik atau buruk, benar atau salah.  

Penerapan metode ini dilakukan di pesantren sebagai salah satu upaya dalam memebentuk karakter peserta didik 

melalui ajaran yang berikatan dengan meyakinkan suatu ajaran yang benar.  

f. Metode kisah 

Salah satu metode yang bisa membentuk karakter seorang anak adalah memberikan suatu metode kisah 

yang mana metode kisah ini adalah suatu metode yang diberikan kepada peserta didik untuk memberikan suatu 

pelajaran atau suatu inforomasi mengenai suatu kejadian yang ada di masa lampau sehingga bisa dijadikan pelajaran 

atas apa yang terjadi dulu. Pendidik dalam menyampaikan metode kisah ini diperlukan sebagai suatu Bahasa yang 

baik serta mudah dipahami oleh setiap anak karena kemampuan setiap orang atau peserta didik pasti berbeda 

karena dipengaruhi oleh Bahasa yang digunakan oelh pendidik dalam penyampaian.  

 

SIMPULAN 
Penerapan pendidikan karakter menjadi hal yang paling penting untuk diterapkan dalam kehidupan 

manusia maka perlu diterapkan sejak dini. Pesantren menjadi salah satu tempat yang terbaik untuk dapat 

menerapkan pendidikan karakter siswa. Karena pesantren merupakan  model pendidikan yang paling tertua dan 

khas diindonesia sejak zaman penjajahan karena pesantren menjadi salah satu lembaga pendidikan yang berperan 

sangat penti ng dalam mengiringi peradaban negeri ini. Pendidikan karakter di pesantren perlu diterapkan karena 

didalamnya terdapat nilai- nilai luhur penerapan pendidikan karakter.  
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Peran para pengurus di dalam pondok pesantren mulai dari berbagai SDM yang ada seperti peran kyai dan 

ustadzah sangat vital sebagai sosok yang memiliki peran sangat penting dalam memberikan pendidikan karakter 

untuk para anak muda saat ini. Karena kyai dan ustadzah atau pendidik yang ada didalam pesantren memberikan 

contoh, ucapan, karakter dan kepribadian menjadi cerminan untuk bisa dilakukan para santri. Maka perlu 

diterapkannya metode didalam pesantren berupa metode keteladanan yang berasal dengan memberikan contoh 

yang baik kepada peserta didik. Selanjutnya adalah metode pembiasaaan digunakan untuk membuat peserta didik 

untuk melakukan suatu kebiasaan yang nantinya bisa dilakukan dengan mudah dan senang.  Dan yang terakhir 

adalah memberikan nasihat yaitu penjelasan yang diberikan oleh orang lain dengan memberikan penjelasaan 

mengenai suatu kebenran yang baik atau pun kemaslahatan yang buruk dengan tujuan untuk menghindarkan orang 

lain dengan suatu hal yang tidak benar sehingga peserta didik akan selalu berada dijalan yang benar.  

Kebiasaan baik yang telah ada pada santri selama berada dipondok pesantren menjadi nilai luhur dalam 

penerapan pendiikan karakter yang baik, berupa sikap hormat, persaudaraan, kesederhaan, kemandirian, 

keikhlasan serta larangan untuk melanggar aturan dan keteladanan. Adanya penerapan muatan pendidikan 

karakter di pesantren melalui kebiasaan- kebiasaan baik disana selama hamper 24 jam diawasi oleh para pengurus 

pesantren membuat pesantren menjadi tempat untuk bisa mencetak generasi yang taat agama, sholeh serta beradab 

selain itu para santri bisa memiliki keprbadian yang memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap masalah serta 

memilki kesehatan mental yang baik tidak gampang stress atau pun depresi apabila memiliki masalah.  
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Abstrak 
Keluarga memiliki peran sangat penting untuk membentuk karakter anak. Pendidikan karakter 

penting diajarkan kepada anak sejak usia dini. Hal tersebut disebabkan anak pada usia dini yaitu 

rentang usia sejak lahir hingga usia enam tahun mengalami masa keemasan. Pada masa keemasan 

tersebut anak memiliki tingkat kepekaan dan sensitifitas yang tinggi terhadap hal di lingkungan anak. 

Pada saat itulah anak akan menangkap pendidikan karakter dan menjadi berkarakter. Pendidikan 

karakter memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan seseorang guna dapat memberikan 

keputusan baik atau tidak baik, menjaga suatu hal yang baik, serta menerapkan suatu kebaikan dalam 

kehidupan sehari-hari dalam kegiatan bermasyarakat. Penelitian artikel menggunakan metode 

literature review atau studi pustaka. Pembentukan karakter dalam diri anak dapat dilakukan dengan 

tiga hal yang saling terintegrasi satu sama lain, yaitu anak akan mengerti mana hal yang baik dan 

mana hal yang tidak baik, anak akan memiliki rasa cinta terhadap kebajikan dan anak akan tidak 

menyukai perilaku yang tidak baik, anak akan mampu untuk melakukan dan menjadi terbiasa untuk 

melakukan kebajikan. Peran orangtua dalam membentuk karakter anak yaitu mengajarkan 

pendidikan karakter tentang pendidikan agama, pendidikan sosial dan pendidikan ekonomi. Oleh 

sebab itu, anak penting untuk ditanamkan pendidikan karakter sejak dini agar menjadi anak yang 

memiliki karakter baik ketika dewasa. 

Kata Kunci: Anak Usia Dini, Pendidikan Karakter, Peran Orang Tua 

 

PENDAHULUAN 
Jalur pendidikan memiliki tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, jalur pendidikan informal, dan jalur 

pendidikan nonformal. Dalam jalur pendidikan formal diberikan di lingkungan sekolah. Jalur pendidikan informal 

diberikan di lingkunga keluarga. Jalur pendidikan nonformal diberikan`1 di lingkungan masyarakat atau lembaga. 

Penanaman karakter kepada anak dapat dilakukan di berbagai jalur pendidikan, baik jalur pendidikan formal, jalur 

pendidikan informal, dan jalur pendidikan nonformal. Namun, pembentukan karakter anak akan terbentuk dan 

tertanam pertama kalinya melalui pendidikan informal atau baisa dikenal dengan pendidikan keluarga. 

Pendidikan keluarga berlangsung di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat utama 

dan pertama kali bagi anak untuk mempelajari suatu hal. Dalam lingkungan keluarga anak akan memperoleh 

pendidikan dan terbentuk karakter. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang diberikan dalam lingkungan 

keluarga oleh orangtua kepada anak. Orangtua sebagai peran utama dalam pemberi pendidikan kepada anak di 

lingkungan keluarga. Pendidikan yang diberikan oleh orangtua kepada anak memiliki peran yang sangat penting 

dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pendidikan yang diajarkan oleh orangtua menjadi pondasi atau 

landasan anak dalam berperilaku keseharian di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan keluarga sangat 

penting untuk ditanamkan kepada anak sejak anak berada pada masa keemasan, yaitu sejak usia dini. Hal tersebut 

disebabkan bahwa anak memperoleh pendidikan pertama kali dari orangtua. Pendidikan yang diberikan oleh 

orangtua kepada anak di lingkungan keluarga menjadikan orangtua sebagai guru bagi anak dalam pendidikan yang 

diajarkan dalam keluarga, di mana pendidikan yang diajarkan tersebux berpengaruh sangat besar dalam kehidupan 

anak dan bertahan lama karena hubungan orangtua dan anak serta pembelajaran pendidikan keluarga berlangsung 

sepanjang masa yang tidak dapat putus. 

Pendidikan keluarga sangat penting untuk ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Hal tersebut disebabkan 

saat anak usia dini anak akan cepat mempelajari suatu hal dan akan menancap lama dalam diri anak sebagai bentuk 

kepribadian atau karakter. Menurut (“UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,” n.d.) Pasal 1 

Butir 14 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan 

yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai lanjut”. Anak pada usia dini merupakan anak yang berada pada 

kelompok yang memiliki proses perkembangan yang unik dalam diri anak dan proses pertumbuhan pada anak 
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(Ariyanti, 2016). Pendidikan anak usia dini (PAUD) wajib dan penting untuk diajarkan kepada anak sejak usia dini 

sebab pendidikan anak usia dini tersebut sebagai dasar anak dalam membentuk sebuah kepribadian secara utuh. 

Anak akan terbentuk dengan memiliki karakter, memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki keterampilan, 

kecerdasan, keceriaan. “Anak usia dini mempunyai sebuah pola tumbuh kembang anak, daya pikir, daya cipta, 

bahasa dan komunikasi yang tercakup dalam kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual 

atau kecerdasan agama atau religius sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak” (Ariyanti, 2016). 

Anak usia dini adalah anak dengan kategori berada dalam rentang usia sejak lahir hingga usia enam tahun. 

Anak usia dini mengalami masa keemasan, yaitu anak memiliki kepekaan atau tingkat sensitif yang tinggi untuk 

menerima berbagai rangsangan yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Masa peka anak yaitu masa di mana anak 

mencapai fungsi fisik dan psikis yang matang, anak telah siap dalam merespons dari pemberian stimulasi oleh 

lingkungan (Ariyanti, 2016). Pada masa keemasan anak itulah menjadi dasar pertama untuk mendidik dan 

melakukan pengembangan kemampuan kognitif, bahasa, motorik, sosio-emosional dan pembentukan karakter pada 

anak. 

Pendidikan karakter penting diberikan kepada anak saat mengalami masa keemasan. Pada saat itulah anak 

akan menangkap pendidikan karakter dengan baik, sehingga akan membentuk karakter pada diri anak. “Pendidikan 

karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang terdiri dari komponen pengetahuan, kesadaran 

atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan” (Omeri, 2015). Karakter seseorang adalah suatu perpaduan dari 

moral yang dimiliki, akhlak yang dimiliki dan etika yang dimiliki. Moral yang ada dalam diri manusia 

ditiitkberatkan pada kualitas sikap manusia dapat dikatakan baik atau tidak baik, atau benar atau salah. Akhlak 

yang tertanam dalam diri manusia menekankan pada keyakinan tentang baik atau tidak baik suatu hal. Etika yang 

dimiliki manusia memiliki penilaian tentang baik atau tidak baiknya suatu hal. Dari moral, akhlak dan etika akan 

membentuk sebuah karakter, di mana pendidikan karakter memiliki makna sebagai sebuah pendidikan tentang budi 

pekerti, pendidikan moral, pendidikan nilai, dan pendidikan watak. 

Pendidikan karakter mempunyai tujuan untuk dapat melakukan pengembangan kemampuan seseorang 

guna dapat memberikan keputusan baik atau tidak baik, menjaga suatu hal yang baik, serta menerapkan suatu 

kebaikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan bermasyarakat. Karakter anak akan terbentuk karena 

dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, sedangkan lingkungan sekitar dan terdekat anak adalah lingkungan keluarga. 

Pembentukan identitas anak salah satunya dipengaruhi oleh hubungan orangtua dan anak (Mussen, dkk (1984) 

dalam (Idrus, 2012)). Hal tersebut menggambarkan bahwa interaksi yang dilakukan antara orangtua dan anak yang 

diwujudkan dalam pola-pola pembelajaran dan pengasuhan orangtua akan memengaruhi kemampuan anak dalam 

berperilaku, bersosialisasi, bertutur kata, serta dalam menyelesaikan permasalahan atau konflik yang dialami oleh 

anak pada tahap perkembangan psikososial anak. Menurut idrus, beberapa nilai yang telah dikenalkan para 

orangtua kepada anak-anak sejak kecil yaitu sikap sabar, sikap jujur, sikap budi luhur, sikap pengendalian diri, sikap 

empati, sikap rukun, sikap hormat, sikap patuh, sikap murah hati, sikap menghindari konflik, sikap tepo sliro, sikap 

simpati, sikap sopan santun, sikap rela, sikap menerima, sikap pengabdian, sikap ingat. 

 

METODE 
Metode penulisan dalam artikel menggunakan metode literature review. Penelitian dalam artikel 

menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Penulis dalam melakukan penelitian mengumpulkan teori-teori dari 

berbagai sumber yang relevan yang akan digunakan untuk menyusun artikel. Sumber yang digunakan adalah 

artikel jurnal dan berbagai sumber lain yang relevan dengan tema yang dibahas dalam artikel ini. Penelitian artikel 

ini memberikan hasil akhir berupa deskripsi hasil yang didukung dengan teori dan penelitian-penelitian yang 

relevan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Orangtua berperan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak sejak usia dini. Peran 

orangtua dalam membentuk karakter dan kepribadian anak adalah orangtua mengajarkan dan membiasakan anak 

untuk berperilaku yang baik, sehingga pendidikan yang telah dididik dan ditanamkan oleh orangtua sejak anak usia 
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dini akan menancap lama dalam diri anak sehingga akan membentuk kepribadian dan karakter anak ketika anak 

mulai beranjak dewasa. 

Karakter yang ada dalam diri anak usia dini terbentuk dengan melaksanakan suatu pola tertentu. Suatu pola 

tertentu tersebut yaitu suatu pola perilaku anak yang memiliki keteraturan, suatu perilaku kedisiplinan serta baku 

(sesuai standar). Berbagai macam jenis dan pola perilaku yang diajarkan oleh orangtua kepada anak memiliki suatu 

jadwal yang dapat berlangsung secara berkelanjutan hingga suatu perilaku dari anak yang diinginkan oleh orangtua 

melekat dan menancap kuat dalam diri anak. Perilaku yang telah menancap dan melekat pada diri anak secara kuat 

akan menjadikan anak memiliki perialku yang positif. Kegiatan orangtua yang mendidik anak secara terus menerus 

disebut sebagai kegiatan rutin. Kegiatan rutin tersebut yang dilakukan oleh orangtua kepada anak sebagai kegiatan 

pembiasaan. Tujuan dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh orangtua kepada anak yaitu sebagai pembiasaan 

perilaku anak yang dianggap sebagai perilaku yang mendasar dan penting bagi pola kehidupan anak sejak usia dini 

hingga ketika anak mulai beranjak dewasa (Sudaryanti, 2012). 

Karakter dalam diri anak dapat terbentuk melalui kegiatan terprogram. Kegiatan terprogram dalam 

pembentukan karakter anak yaitu kegiatan yang dilakukan secara berlanjutan dan dalam jangka waktu lama. 

Karakter anak juga dapat terbentuk melalui kegiatan yang dilakukan spontan. Kegiatan yang dilakukan spontan 

bertujuan untuk lebih meningkatkan apresiasi anak terhadap nilai-nilai yang positif dan baik melalui pengalaman 

nyata yang muncul saat itu. Tidak hanya itu, karakter dalam diri anak juga terbentuk melalui kegiatan pemberian 

teladan atau pemberian contoh yang dilakukan oleh orangtua kepada anak. Kegiatan keteladanan dan pemberian 

contoh tersebut memiliki tujuan yaitu untuk lebih memberi arahan kepada  anak pada berbagai contoh pola perilaku 

yang ada dan perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan di sekitar anak dan masyarakat. Keteladanan dan 

pemberian contoh yang dilakukan oeh orangttua kepada anak dilakukan dengan cara menunjukkan secara langsung 

kepada anak setelah itu orangtua akan mengajarkan, mengajak, dan membiasakan anak untuk melakukan kegiatan 

keteladanan tersebut. 

Dalam pemberian pendidikan dan pembelajaran karakter kepada anak usia dini, ada beberapa prinsip, yaitu 

appropriate. Makna appropriate dalam pembelajaran adalah pembelajaran yang dilakukan orangtua kepada anak 

disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan  jiwa anak, kegiatan bermain, holistik atau menyeluruh, 

terpadu atau terintegrasi, memiliki makna, longlife skills serta fleksibel (Sudaryanti, 2012). Anak dalam kategori usia 

dini yaitu sejak anak lahir hingga anak berusia enam tahun memiliki tumbuh kembang dalam fisik dan motorik, 

memiliki perkembangan dalam kepribadian anak, perkembangan dalam pembentukan waktak anak, perkembangan 

emosi anak, pertumbuhan intelektual anak, perkembangan anak dalam  hal bahasa, perkembangan budi pekerti 

anak, perkembangan moral yang tumbuh dengan sangat pesat. 

Pendidikan moral anak membutuhkan keterlibatan seluruh aspek kehidupan anak. Pendidikan moral tidak 

hanya fokus pada aspek kognitif yang dimiliki anak saja. Pendidikan moral yang diberikan kepada anak usia dini 

harus disesuaikan dan dicocokkan dengan tumbuh kembang tingkat perkembangan kejiwaan anak. Pendidikan 

moral yang diajarkan oleh orangtua kepada anak juga mengembangkan seluruh aspek kehidupan, seperti aspek 

intelektual anak, aspek karakter anak, aspek estetika anak, serta aspek fisik anak. 

 

Pembahasan 
Pembentukan karakter dalam diri anak dapat dilakukan dengan tiga hal yang saling terintegrasi satu sama 

lain, yaitu anak akan mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, anak akan memiliki rasa cinta 

terhadap kebajikan dan anak akan tidak menyukai perilaku yang tidak baik, anak akan mampu untuk melakukan 

dan menjadi terbiasa untuk melakukan kebajikan. Dalam hal anak mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang 

tidak baik, anak mengetahui dan memahami bagaimana tindakan yang harus diambil oleh anak, serta anak mampu 

memilih dan melakukan prioritas hal-hal yang baik.  

Dalam hal anak memiliki rasa cinta terhadap kebaijkan dan anak tidak menyukai melakukan perilaku yang 

tidak baik dapat dicontohkan yaitu anak tahu dan paham apabila berbohong adalah suatu hal yang tidak baik dan 

tidak seharusnya dilakukan, karena anak tahu dan paham bahwa bohong adalaha suatu hal yang tidak baik maka 

anak tidak berbohon. Hal tersebutlah yang dikatakan sebagai kecintaan terhadap kebajikan karena anak tahu bahwa 

bohong adalah tindakan yang tidak baik. Dalam hal anak melakukan dan menjadi terbiasa dalam melakuakn suatu 

kebajikan, hal tersebut telah tertanam di dalam diri anak melalui pilar sembilan karakter. Pilar sembilan karakter 
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yaitu terdiri dari kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa beserta alam dan seisinya, kedisiplinan, kemandirian, 

tanggung jawab, kejujuran, memiliki kasih sayang, memiliki rasa peduli, dapat bekerja sama, hormat dan santun, 

memiliki rasa percaya diri, memiliki kreatifitas, bekerja keras, tidak mudah menyerah, memiliki rasa adil dan 

kepemimpinan, memiliki sikap yang baik dan rendah hati, memiliki rasa menghargai orang lain atau toleransi, cinta 

kedamaian dan persatuan (Rustini, 2012). 

Pengembangan karakter pada anak memiliki tujuan yaitu untuk mendorong lahirnya pribadi yang baik dan 

berkarakter. Anak yang tumbuh dengan baik dan berkarakter, anak akan memiliki kapasitas dan memiliki komitmen 

dalam melakukan berbagai kegiatan dan hal yang terbaik serta dilakukan secara baik dan benar. Anak juga 

cenderung mempunyai pandangan dan tujuan hidup, sehingga anak telah tertanam karakter dalam diri anak 

tersebut. 

Keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pribadi anak dalam pertumbuhan anak dan 

perkembangan pribadi anak, pendidikan anak serta pembentukan karakter anak. Pendidikan karakter yang 

diajarkan oleh orangtua kepada anak meliputi pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan ekonomi. 

 

1. Pendidikan Agama 
Orangtua dalam menanamkan pendidikan agama dalam diri anak dilakukan dengan beberapa cara. 

Orangtua memberi pejelasan dan pembiasaaan kepada anak untuk selalu berdoa untuk memulai suatu aktivitas atau 

ketika menyelesaikan suatu aktivitas. Pada keluarga muslim, penanaman karakter dalam bidang agama, seperti 

ketika anak akan memulai suatu kegiatan orangtua mengajak dan membiasakan anak untuk selalu membaca 

basmalah terlebih dahulu, ketika akan makan anak diajak dan dibiasakan untuk membaca basmalah dan membaca 

doa sebelum makan, ketika anak akan tidur diajak dan dibiasakan untuk membaca doa sebelum tidur. Ketika 

menyelesaikan suatu kegiatan anak diajak dan dibiasakan untuk membaca hamdalah. Orangtua juga mengajak anak 

dan selalu membiasakan anak untuk mengikuti sholat bersama. Orangtua juga mengajarkan anak untuk ikut 

berpuasa dengan cara menahan lapar beberapa jam ketika waktu puasa tiba. Anak akan melakukan hal tersebut 

dengan adanya iming-iming dari orangtua, sebagai contoh orangtua akan memberikan hadiah ketika anak dapat 

menahan lapar beberapa jam.Orangtua juga selalu mengajarkan untuk bersikap sabar. Orangtua melatih kesabaran 

anak dengan cara tidak memenuhi keinginan anak saat itu juga atau dengan kata lain orangtua akan menunda untuk 

memenuhi keinginan anak. Orangtua akan memberikan penjelasan kepada anka untuk sabar menunggu hingga 

keinginannya terpenuhi. Sebagai contoh, orangtua akan menunda untuk membelikan mainan yang diinginkan oleh 

anak dengan syarat anak akan memperoleh mainan ketika anak bersiap baik dan patuh kepada orangtua. Orangtua 

juga mengajarkan dan membiasakan anak untuk memberi atau berbagi dengan orang lain. Sebagai contoh orangtua 

menyuruh anak untuk memberi uang koin ketika ada pengamen dan atau pengemis, orangtua mengajak anak ketika 

akan membayar zakat atau memberi sedekah sehingga anak dapat belajar dari perilaku orangtua yang ditunjukkan 

kepada anak. Dengan cara orangtua menanamkan agama kepada anak sejak usia dini, pendidikan tentang agama 

tersebut akan menancap lama dalam diri anak dan akan menghasilkan suatu karakter atau kepribadian dalam diri 

anak. 

 

2. Pendidikan Sosial 
Pembentukan karakter yang dilakukan oleh orangtua dalam pemberian pendidikan sosial dilakukan dengan 

memberi pembiasaan kepada anak untuk bersikap jujur, memberi pembiasaan kepada anak untuk memiliki sikap 

empati, memberi pembiasaan kepada anak untuk memiliki sikap toleransi, membiasakan anak untuk memiliki sikap 

tanggung jawab, mengajarkan pembiasaan kepada anak untuk memiliki kedisiplinan, mengajarkan pembiasaan 

kepada anak untuk hormat dan santun, anak dibiasakan untuk bersikap ramah. 

Orangtua dalam menanamkan karakter jujur kepada anak dilakukan dengan cara orangtua menjelaskan 

kepada anak untuk selalu berbicara atau bercerita atau mengatakan sesuatu yang benar dan tidak boleh berbohong. 

Orangtua juga harus menghargai apabila anak telah melakukan perilaku yang positif. Apabila anak berbohong. 

orangtua tidak boleh memberi label “pembohong” atau menghukum anak secara langsung ketika berbohong. 

Sebelum orangtua mengajarkan kepada anak sikap jujur, orangtua sendiri juga harus mengatakan sesuatu yang 

benar dan tidak membohongi anak walaupun hal tersebut remeh menurut orangtua, tetap saja orangtua tidak boleh 

berbohong. 
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Dalam penanaman karakter empati yang dilakukan orangtua kepada anak, contohnya adalah orangtua 

membiasakan anka untuk bermain dengan teman sebaya nya. Dalam kegiatan bermain menerapkan pembiasaan 

kepada anak untuk “sharing is caring” yaitu membiasakan anak untuk berbagi dengan teman apabila teman tersebut 

tidak memiliki yang dimiliki oleh anak. Sebagai contoh, orangtua membiasakan anak untuk boleh meminjamkan 

mainan kepada teman ketika bermain bersama, orangtua juga menanamkan kebiasaan untuk berbagi makanan atau 

jajan atau kue yang dimiliki anak kepada teman ketika sedang bermain bersama. Orangtua mengajarkan anak untuk 

memberi uang kepada pengamen atau pengemis. Orangtua juga mengajarkan anak untuk memberi makanan 

kepada orang yang membutuhkan. 

Dalam penanaman karakter toleransi kepada anak dilakukan dengan cara ornagtua mengajarkan anak 

untuk bergantian dalam menggunakan mainan ketika anak sedang berman bersama, anak diajarkan tidak boleh 

berebut dengan teman. Orangtua juga melatih anak untuk menghargai temannya jika teman tersebut dapat 

melakukan sesuatu. Sebagai contoh ketika ada teman yang dapat bernyanyi dengan baik, anak diajak untuk memberi 

applause. Orangtua membiasakan anak utnuk tidak memaksakan keinginannya ketika bermain bersama. Sebagai 

contoh, anak tidak boleh memaksakan keinginannya untuk selalu dituruti teman atau saudara. 

Orangtua dalam menanamkan karakter memiliki tanggung jawab kepada anak sejak usia dini yaitu 

dilakukan dengan orangtua mengajarkan anak untuk bertanggung jawab membereskan atau meraikan atau 

mengembalikan mainan di tempat asalnya ketika anak selesai bermain. Orangtua mengajak anak dan memberikan 

suatu kegiatan yang secara rutin harus dilakukan oleh anak, sebagai contoh anak diberi tanggung jawab untuk 

menyiram tanaman setiap pagi, anak diberi tanggung jawab untuk merapikan mainan di tempat asalnya setelah 

selesai bermain. 

Orangtua dalam menanamkan karakter disiplin kepada anak dilakukan dengan cara orangtua membiasakan 

anak untuk makan hanya di satu tempat yaitu di meja makan setiap waktu makan, orangtua juga membiasakan anak 

untuk mandi setiap pagi dan sore. Selain itu, kebiasaan yang diterapkan oleh orangtua kepada anak yaitu orangtua 

mengajarkan anak untuk selalu menaruh barang di tempat yang telah disediakan, sebagai contoh anak dibiasakan 

untuk menaruh baju kotor di laundry bag, anak dibiasakan untuk menaruh makanan di meja makan, anak 

dibiasakan untuk menaruh mainan di kotak mainan yang telah disediakan, anak dibiasakan untuk membuang 

sampah pada tempat sampah. 

Penanaman karakter hormat dan santun yang diajarkan oleh orangtua kepada anak yaitu dengan orangtua 

membiasakan anak untuk salim kepada orang yang lebih tua. Orangtua membiasakan anak untuk tidak boleh 

berkata keras dan keras. Selain itu, orangtua memberi contoh kepada anak untuk berbicara yang lembut, tidak keras 

dan tidak kasar. Anak diajarkan untuk tidak boleh membentak ketika menginginkan sesuatu. 

Penanaman karakter ramah anak terhadap orang lain yang diajarkan oleh orangtua yaitu seperti membantu 

teman. Sikap ramah yang ditunjukkan oleh anak dengan membantu temna. Ketika anak membantu teman ketika 

bermain bersama, hal tersebut menggambarkan bahwa anak memiliki sikap peduli kepada teman ramah serta ringan 

tangan. Sikap ramah yang dimiliki anak juga dapat ditunjukkan dengan adanya rasa sayang kepada teman dengan 

ikut membantu teman ketika membutuhkan bantuan. Tidak hanya itu, sikap ramah yang dimiliki anak juga dapat 

ditunjukkan dengan anak melakukan kegiatan bersama-sama dengan teman. Hal tersebut menggambarkan bahwa 

anak dapat berinteraksi dengan orang lain dan orang lain mau untuk bermain dengan anak karena sikap ramah 

yang ada dalam diri anak tersebut. 

 

3. Pendidikan Ekonomi 
Karakter ekonomi penting untuk diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini. Pendidikan ekonomi 

sangat penting diajarkan dan dibiasakan kepada anak sejak usia dini untuk membentik anak menjadi manusia yang 

memiliki kepribadian efektif, efisien dan rasional. Adanya pendidikan karakter ekonomi dalam lingkungan keluarga 

yang diberikan oleh orangtua kepada anak secara intens dan berlangsung lama mampu membentuk anak menjadi 

manusia yang berkepribadian ekonomi (homo economicus) yaitu anak menjadi pribadi yang memiliki sikap produktif 

dan ekonomis dalam memanfaatkan uang maupun sumber daya lain (Suryani, 2017). Pelaksanaan pendidikan 

ekonomi yang diberikan oleh orangtua kepada anak tidak dapat dipisahkan dari uang dalam kehidupan ekonomi 

yang dilakukan sehari-hari. Oleh sebab itu, pendidikan karakter ekonomi yang diberikan oleh orangtua memiliki 

fokus pada pemahaman mengenai nilai uang serta tatanan sikap dan perilaku anak dalam mengatur, mengelola dan 
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memanfaatkan uang sesuai dengan prinsip ekonomi yang rasional (Wahyono (2001) dalam (Suryani, 2017)). 

Pendidikan karakter ekonomi dalam lingkungan keluarga yang diajarkan oleh orangtua lebih bersifat pembiasaan, 

oleh sebab itu proses pendidikan karakter ekonomi lebih banyak menuntut keteladana serta pengalaman nyata yang 

dialami orangtua maupun anak dalam kehidupan sehari-hari (Wahyono (2001) dalam (Wulandari and Narmaditya, 

2015)). 

Orangtua dalam membiasakan dan menanamkan pendidikan karakter kepada anak dalam pendidikan 

ekonomi yaitu dengan cara orangtua mengenalkan uang kepada anak, anak diajak dan dibiasakan untuk menabung, 

orangtua mengajarkan berbelanja dengan baik. 

Pengenalan uang yang dilakukan oleh orangtua kepada anak sejak usia dini yaitu dengan cara anak diberi 

uang mainan, orangtua mengajak anak untuk ikut berbelanja, orangtua memberi kesepatan kepada anak untuk 

membayarkan hasil belanjaan kepada anak. Cara orangtua dalam mengenalkan uang mainan kepada anak yaitu 

dengan cara anak dikenalkan dengan uang mainan. Pengenalan uang kepada anak walaupun untuk pertama kali 

adalah uang mainan bertujuan agar anak mengetahui nominal-nominal uang serta anak akan dapat mengatur dan 

atau mengelola uang dimiliki ketika anak beranjak dewasa. Orangtua juga membiasakan anak untuk membeli suatu 

barang di toko terdekat dengan dibawakan sebuah catatan dan sejumlah uang. Hal tersebut bertujuan agar memiliki 

tingkat kepercayaan diri karena memiliki sebuah tugas dan menyelesaikan tugas tersebut. Selain itu, orangtua juga 

membiasakan anak untuk memberikan uang di kasir ketika akan membayar barang belanja. 

Penanaman karakter menabung yang dilakukan oleh orangtua kepada anak adalah orangtua mengajak dan 

membiasakan anak untuk selalu menabung. Menanamkan kebiasaan menabung yang dilakukan oleh orangtua 

kepada anak yaitu orangtua memberikan tabungan atau celengan kepada anak atau bahkan orangtua bersama 

dengan anak membuat sendiri celengan untuk anak. Dengan adanya celengan, orangtua memberikan penjelasan 

kepada anak untuk memasukkan uang yang dimiliki oleh anak atau uang yang didapat anak dari anggota keluarga 

lain, seperti kakek nenek dan om tante, ke dalam celengan tersebut. Orangtua juga menjelaskan apabila celengan 

anak tersebut sudah penuh dapat digunakan untuk membeli atau digunakan untuk barang atau kegiatan yang 

disukai anak. Terkadang orangtua juga menempel foto dari tujuan mengisi tabungan tersebut, seperti orangtua 

menempelkan foto mainan yang diinginkan anak, foto suatu tempat yang ingin dikunjungi anak. Dengan adanya 

foto tersebut anak akan semakin semangat dan terbiasa untuk mengisi tabungan yang dimiliki. Orangtua juga dapat 

memberikan contoh langsung kepada anak dalam hal menabung. Hal tersebut dilakukan dengan orangtua selalu 

menabung uang di tabungan dan orangtua mengajak anak untuk menyetorkan uang di bank sebagai tabungan. 

Kebiasaan menabung yang diajarkan oleh orangtua kepada anak akan membawa dampak yang kuat untuk anak, 

yaitu anak memiliki tingkat literasi keuangan yang kuat karena sejak kecil anak telah dididik, dibiasakan dan 

ditanamkan untuk melakukan kegiatan menabung. 

Penanaman karakter berbelanja dengan baik diajarkan orangtua kepada anak melalui penjelasan. Orangtua 

akan menjelaskan kepada anak bahwa anak tidak boleh boros dalam membeli suatu barang, yaitu apabila anak 

sudah memiliki mainan dan mainan tersebut belum rusak, maka jangan membeli mainan terlebih dahulu. Apabila 

anak menginginkan baju tetapi anak sudah memiliki banyak baju dan semua baju yang dimiliki masih cukup dan 

bagus, maka untuk membeli baju ditunda terlebih dahulu, karena anak masih dapat menggunakan baju yang sudah 

ada. Orangtua juga mengajarkan anak untuk bersikap hemat. Apabila anak masih memiliki barang yang sama dan 

masih dapat digunakan maka anak tidak boleh untuk membeli barang yang memiliki kegunaan yang sama. 

Orangtua juga dapat memberikan contoh langsung kepada anak terkait sikap hemat dan tidak boros. Ketika 

orangtua berbelanja bersama anak, orangtua dapat mencontohkan dengan membeli barang sesuai yang sudah 

dibuat dalam daftar belanja, sehingga tidak ada barang yang tidak direncanakan untuk dibeli. Hal tersebut akan 

membuat pengeluaran yang dilakukan oleh orangtua sesuai dengan pengeluaran yang direncanakan, sehingga 

orangtua dapat bersikap hemat dan terhindar dari sikap boros. 

Penanaman pendidikan karakter ekonomi yang diberikan oleh orangtua kepada anak juga dapat dilakukan 

melalui empat cara, yaitu melalui pemberian keteladanan oleh orangtua kepada anak, pemberian penjelasan verbal 

yang dilakukan oleh orangtua kepada anak, orangtua memberikan tuntutan perilaku yang relevan, serta orangtua 

bersama anak melakukan diskusi atas kasus yang relevan (Wahyono (2001) dalam (Suryani, 2017)). 

Orangtua dalam memberikan keteladanan kepada anak dapat dilakuakn dengan memberikan contoh nyata 

melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan orangtua bersama anak. Orangtua mengajak anak untuk berbelanja di 

toko dan membeli barang sesuai daftar belanja. Hal tersebut sebagai contoh yang dilakukan orangtua dalam 
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menanamkan sikap hemat dan tidak boros. Orangtua mengembalikan uang kembalian kepada penjual apabila uang 

kembalian tersebut lebih banyak daripada yang seharusnya. 

Orangtua dalam menanamkan penjelasan verbal dilakukan memberi penjelasan secara langsung kepada 

anak. Orangtua dapat memberi penjelasan kepada anak ketika anak menginginkan membeli sesuatu yang 

berlebihan. Orangtua memberi penjelasan kepada anak untuk selalu bersikap jujur dalam segala hal. Anak dijelaskan 

oleh orangtua untuk tidak membeli barang yang sudah dimiliki atau tidak boleh membeli barang secara berlebihan. 

Orangtua dalam menanamkan karakter ekonomi juga dilakukan dengan memberi tuntutan anak untuk 

berperilaku yang baik. Orangtua menuntut anak untuk bersikap disiplin. Anak harus memiliki sikap disiplin baik 

disiplin makan di tempat makan, disiplin mandi dan disiplin dalam menyimpan barang yang dimiliki anak, seperti 

mainan atau uang saku yang diberikan dari kakek dan nenek, om dan tante kepada anak. Orangtua membiasakan 

anak untuk disiplin menabung setiap anak mendapatkan uang saku dari keluarga baik dari kakek dan nenek 

maupun om dan tante. Orangtua membiasakan anak untuk disiplin dalam menggunakan mainan, anak diajarkan 

untuk bermain dengan baik dan tidak merusak mainan apabila anak sedang marah. 

Dalam penanaman karakter ekonomi juga dilakukan orangtua dengan mengajak anak untuk berdiskusi atau 

sekedar berbincang bersama. Orangtua dapat bercerita tentang cerita anak yang mengandung sikap hemat dan tidak 

boros kepada anak. Orangtua juga dapat menceritakan atau menjelaskan mengenai dalam keseharian harus hidup 

dengan hemat dan tidak boros, serta rajin untuk menabung agar di masa depan dapat membeli barang yang 

diinginkan. 

Model pengasuhan orangtua kepada anak juga memengaruhi dalam pemberian pendidikan, pembiasaan 

dan karakter yang ditanamkan oleh orangtua kepada anak. Menurut Koentjaraningrat (1984) dalam (Idrus, 2012) 

menambahkan model pengasuhan yang biasa dilakukan oleh orangtua kepada anak yaitu menjanjikan hadiah 

kepada anak apabila anak berjanji untuk bersikap baik dan tidak nakal, memberi hukuman kepada anak, memenuhi 

keinginan anak secara berlebihan atau melarang anak untuk berbuat sesuatu di mana kegiatan tersebut digunakan 

sebagai perangsang anak dalam bersikap, tidak mengajak anak untuk berbicara atau bermain. 

Model pengasuhan yang pertama adalah memberikan fokus perhatian yang lain kepada anak. Pada model 

pengasuhan ini orangtua tidak menuruti keinginan anak, tetapi orangtua membelokkan atau mengalihkan fokus 

perhatian ke anak ke fokus perhatian yang lain. Pengalihan perhatian atau penundaan keinginan anak ini memiliki 

tujuan dalam pembentukan karakter anak yaitu orangtua melatih anak untuk bersabar, orangtua juga melatih anak 

bahwa tidak semua segala hal yang diinginkan oleh anak akan terwujud saat itu juga. 

Model pengasuhan kedua yang dilakukan oleh orangtua kepada anak adalah orangtua memberi perintah 

secara terperinci kepada anak, orangtua mengajarkan kepada anka untuk tidak emosional serta tidak memberi 

hukuman kepada anak. Orangtua lebih menekankan untuk selalu melakukan komunikasi. Anak diajarkan orangtua 

untuk selalu bercerita ataupun berkomunikasi apapun yang dipikirkan, dirasakan dan dialami oleh anak kepada 

orangtaua. Model pengasuhan yang dilakukan orangtua tersebut merupakan upaya orangtua dalam menjalin 

komunikasi yang lebih intens dengan anak. 

Model pengasuhan orangtua kepada anak yang ketiga adalah orangtua menakut-nakuti anak dengan 

menggunakan ancaman tentang sesuatu yang yang tidak pasti. Dalam model pengajaran ini orangtua membuat anak 

takut dengan menceritakan bahwa orang yang tak dikenal bisa mencurigakan. Tujuan orangtua dalam 

menggunakan model pengasuhan ini adalah agar anak lebih waspada terhadap orang yang tidak dikenal dan anak 

tidak boleh ikut dengan mudah dengan orang lain. Dalam model pengasuhan ini, karakter sopan santun akan 

terbentuk dalam pribadi anak sebagai karakter yang dimiliki oleh anak. Anak akan tidak mudah sembarangan 

dengan orang lain, anak akan lebih berhati-hati serta anak akan sopan dan santun kepada orang lain. 

Model pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak yang keempat adalah orangtua jarang 

memberi hukuman karena hukuman akan menghilangkan rasa kasih sayang. Orangtua akan lebih berhati-hati 

untuk tidak mudah marah atau emosional kepada anak ketika anak berbuat yang tidak sesuai dengan yang 

diharapkan oleh orangtua, yaitu seperti anak tidak mematuhi perintah orangtua, anak melanggar larangan orangtua. 

Orangtua jarang memberi hukuman bukan berarti orangtua tidak pernah menghukum anak. Hukuman kepada anak 

perlu diberikan ketika anak sangat melanggar larangan orangtua agar anak jera atau tidak mengulangi kesalahan 

yang sama. 

Model pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak yang kelima adalah orangtua memberi 

pengajaran kepada anak untuk tidak mudah emosional dan juga bersabar serta menahan amarah. Karakter tersebut 
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penting ada di dalam diri anak agar anak dapat mengelola emosi dengan baik, sehingga tidak akan menyebabkan 

kerugian untuk diri anak itu sendiri maupun orang lain. 

Model pengasuhan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak yang berikutnya adalah orangtua 

menanamkan anak untuk patuh dan sopan. Orangtua melakukan penanaman karakter kepada anak sejak usia dini 

untuk patuh dan sopan kepada orang lain. Kesopanan yang dapat ditanamkan oleh orangtua kepada anak adalah 

anak tidak boleh berbicara dengan keras dan kasar kepada orang lain, utamanya kepada orang yang lebih tua. Anak 

harus dapat berbicara dan bertutur kata dengan lembut dan santun kepada orang lain, utamanya kepada orang yang 

lebih tua. Orangtua juga menanamkan kepada anak sejak usia dini yaitu anak harus patuh kepada orang yang lebih 

tua. Sikap patuh anak dapat tercermin dari anak yang patuh pada orangtua, mendengarkan semua nasihat orangtua, 

tidak melakukan hal yang dilarang oleh orangtua. 

Peran orangtua sangat penting dalam mengajarkan, membiasakan dan menanamkan anak pendidikan 

karaker guna anak dapat terbentuk pribadi yang berkarakter sesuai nilai dan norma. Pendidikan karakter diberikan 

kepada anak agar anak memiliki sikap berbudi pekerti yang luhur, anak memiliki sikap yang santun dan ramah, 

anak memiliki sikap disiplin, anak memiliki sikap tanggung jawab, anak memiliki sikap jujur, anak dapat bersikap 

rasional dan ekonomis, anak dapat bersikap produktif dan kreatif. Karakter-karakter pada anak tersebut merupakan 

hasil didikan orangtua sebagai seorang pendidik utama dan pertama anak sejak usia dini yang berlangsung dalam 

jangka waktu lama. 

 

SIMPULAN 
Peran penting yang dimiliki oleh orangtua adalah membentuk karakter dan kepribadian anak. Sejak anak 

berada dalam usia dini penting untuk diajarkan dan diberikan pendidikan karakter, yaitu usia dini dimulai dari 

anak lahir hingga anak berusia enam tahun. Anak sejak usia dini penting untuk diberikan pendidikan karakter, 

sebab di masa anak usia dini anak berada pada masa keemasan. Pada masa keemasan, anak memiliki tigkat 

kepekaan yang tinggi dan tingkat sensitifitas yang tinggi. Pada masa keemasan itulah anak dapat menerima, 

menangkap, meniru, emanancap dan melekat dengan baik apa yang diajarkan, dibiasakan dan ditanamkan oleh 

orangtua kepada anak. Oleh sebab itu, pentingnya diberikan pendidikan karakter sejak anak berada pada usia dini 

agar anak ketika beranjak dewasa memiliki karakter yang positif, kuat dan baik. Pendidikan karakter yang diajarkan 

orangtua berlangsung secara berkelanjutan dan dalam jangka waktu lama. Pendidikan karakter yang diajarkan, 

dibiasakan dan ditanamkan oleh orangtua kepada anak diberikan melalui keteladanan, pembiasaan, pemberian 

contoh. Pembentukan karakter dalam diri anak dapat dilakukan dengan tiga hal yang saling terintegrasi satu sama 

lain, yaitu anak akan mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, anak akan memiliki rasa cinta 

terhadap kebajikan dan anak akan tidak menyukai perilaku yang tidak baik, anak akan mampu untuk melakukan 

dan menjadi terbiasa untuk melakukan kebajikan. Pendidikan karakter yang diberikan oleh orangtua kepada anak 

meliputi pendidikan agama, pendidikan sosial, pendidikan ekonomi. 

Dengan adanya artikel ini, diharapkan para orangtua sadar akan pentingnya pendidikan karakter untuk 

diberikan kepada anak sejak anak berada dalam usia dini untuk pembentukan karakter anak. Orangtua diharapkan 

lebih memperhatikan pendidikan, pengajaran dan pembiasaan yang diberikan kepada anak sejak usia dini. 

Orangtua diharapkan lebih berhati-hati dalam bersikap di depan anak, karena anak mudah sekali untuk mencontoh 

perilaku orangtua yang nantinya akan menjadi sifat atau kepribadian atau watak anak tersebut. Pendidikan, 

pengajaran dan pembiasaan yang diberikan oleh orangtua kepada anak itulah yang akan menancap dan melekat 

lama dalam diri anak yang akan membentuk sebuah kepribadian dan karakter. 
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Abstrak 
penuulisan artikel bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter siswa smk untuk 

menciptakan kreativitas dalam kewirausahaan. Penulisan artikel ini mengguanakan metode studi pustaka 

yang mana dalam penyususnan artikel ini menggunakan bahan literatur dengan hasil penelitian yang sudah 

ada sebelumnya. Tenik penulisan artikel ini menggunakan analisi isi. Dimana apada era globalisasi ini 

sesorang harus mempunyai karakter dan kreativitas yang tinggi dalam mengahadapi persaingan yang 

sangat ketat. Hasil telaah kritis menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter siswa smk untuk 

menciptakan kreativitas dalam kewirausahaan dapat diketahui sebagai berikut antara lain harus mandiri, 

keitis, komunikatif, peduli lingkungan sekitar dan sosial, pengimplemtasianya pendidikan karakter produk 

kreatif dan kewirausahan di sekolah  dengan menggunakan: pelatihan dan workshop, sarana dan prasarana 

yang mendukung. Kompetensi Yang Dicapai Peserta Didik seperti persentase ketuntasan KKM, komukatif 

dan disiplin, pesentasi akademis dalam pemebelajaran produk kreatif  dalam kewirausahaan. Pendidikan 

karakter siswa SMK dengan meliputi: karakter dari masing-masing peserta didi yang berbeda yang di 

pengaruhi dadri berbagaimacam seperti pengaruh dari orang terdekat, dukungan dari oraang tua 

merupakan  peran yang sangat penting didalam pemebentukan karakter anak, kedisiplinan yang masi di 

usahakan oleh pihak sekolah untuk membentuk karakter dari anak. 

Kata Kunci: Implementasi Pendidikan Karater, Kewirausahaan, Kreativitas 

 

PENDAHULUAN 
 Pada era globalisasi ini banyaknya sumber daya manusia yang baik,  sangatlah menetukan jati diri dari suatu 

negara tersbebut, apabila dengan memiliki sumber daya yang sangatt baik maka dipastikan negara tersebut 

merupakan negara yang baik ( Negara maju). Pendidikan adalah suatu hall yang sangat penting untuk menciptaakan 

suatu sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal bidang apapun dengan harapan mempunyai masyarakat 

yang cerdas, terbuka, damai ddan demokratis. Dengan demikian pembaru mutu didalam suatu pendidikan haruslah 

tingkatkan dan di upayakan sebaik mungkin untuk menciptakan masyarakat yang berkompeten di era persingan 

global. 

 Abad ke  21,  pendidikan karakter menjadi perbincangan hangat di dalam dunia pendidikan. Proses 

pembentukan akhlak untuk mendidik karakter anak merupakan bagian dari pendidikan karakter, pondasi utama 

untuk menciptakan generasi bangsa anak Indonesia yang bermartabat dan mempunyai daya kompetensi tinggi 

dimulai dengen menanamkan pendidikan karakter sejak dini untuk mempersiapkan generasi emas pada tahun 2045. 

Jumlah sumberdaya manusia yang ada di indonesia harus mempunyai mutu yang baik sebagai daya dukung utama 

dalam pembangunan karakter. Pendidikan memliliki peran yang sangat penting dalam memenuhi sumberdaya 

manusia (Machali, 2014) Sedangkan menurut (Pasani and Pramita, 2014), Manusia harus memiliki pendidikan yang 

mutlak untuk menghadapi permasalahan hidup yang semakin kompleks ini, dan pendidikan tidak bisa di pisahkan 

dari kehidupan manusia  sampai sekarang ini. 

 Disebutkan di dalam undang-undang  sisitem pendidikan yang ada di Indonesia dengan sistem pada Nomor 

2 tahun 1989  pendidikan Nasional pada pasal 11 ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan ialah 

memepersiapkan pendidik untuk peserta didik agar dapat bekerja pada bidang tertentu. Sesui dengan pasal yang 

disebutkan dalam di dalam pasal 1 mengenai peraturan pemerintah Nomor 29 tahun 1990 menyatakan bahwa  

dengan adanya pendidikan menengah kejuruan pada jenjang pendidikan menengah dengan mengutamakan 

pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan  jenis pekerjaan tertentu. Berikutnya peraturan 

pemerintah pada Nomor 29 Tahun 1990 pasal 3, ayat 2, menyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan untuk 

mempersiapkan siswa memasuki lapangan kerja dengan sikap yang profesional (Mahfud, 2013). 
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 Pada Tahun 2003 Nomor 20   undang-undang Republik Indonesia mengai sistem pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan dari siatu pendidikan nasional yang harus digunakan untuk 

mengembangkan dan mengupayakan pendidikanyang ada di Indonesia. Pada pasal 3 undang-undang sistem 

pendidikan nasional (Sisdiknas) menyebutkan bahwa, “ pendidikan nasional di fungsikan  untuk mengembangkan 

dan membentuk karakter atau watak serta peradapan bangsa dengan bermatabat untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dengan tujuan untuk mengembangkan potensi dari peserta didik agar menjadei manusia yang beriman dan 

bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berilmu, kreatif, sehat, berakhlak mulia dengan bertanggung 

jawab menjadii warga negarra Indonesia demokratiis. 

 Membagun pendiidikan karakterr dan danmenumbuhkan jiwa berwirausaha tidak hanya mempunyai sifat 

suplement untuk siswa tetapi juga menjadi warna dari sebuah kurikulum  gagasan ini muncu pada tahun 2012. Pada 

kurikulum 2013 tepat pada kesempatan tersebut adanya revisi tentang akumulasi mengenai harapan pendidikan 

karakter. Pendidikankarakter mempunyai nilai-nilai mengenai jiwa kewirausahaan yang terintegerasi pada setiap 

mata pelajaran terlah dirumuskan kedalam kompetensi inti dari setiap aspek dan sikap spiritiual (KI-I) dengan sikap 

aspek sosial (KI-2). Pendidikan karakter dengan nilai-nilai jiwa kewirausahaan di ajarkan secara langsung kedalam 

mata pembelajaran (Rasul, 2013). 

 Bukan hanya pendidikan yang terpaku kedalam faktor-faktor intelektual melainkan seseorang tersebut 

harus menempuh pendidikan yang harus diintegrasikan untuk membentuk karakter dan prilaku seseorang. Tidak 

hanya menghasilkan lulusan semata pendidikan di tuntut untuk menghasilkan seseorangyang berkwalitas, dengan 

memiliki orientasi yang jelas dan mempunyai kontribusi dalam terjun kedunia bermasyarakat. Pada pendidikan 

tingkat menengah, yang dikhususkan kepada sekolah SMK untuk memiliki karakter tersendiri dengan 

menghasiilkan lullusan siap bekerja (Sudibyo, 2014). Dengan keahlian yang ada lulusan dari SMK tidak saja siap 

untuk bekerja, tetapi juga harus memiliki ke ikut sertaan mengembangkan ekonomi dengan melalui kewirausahaan. 

Menempuh pendidikan di SMK siswa di persiiapkan tidak hanya  pekerja saja  tetapi juga di dalam  industri atau 

dunia usaha, dengan harapan pendidikan dari lususan SMK siswa dapat memiliki karakter prilaku dan jiwa-jiwa 

kewiraushaan (Wibowo, 2011).  

 Mahfud (2013), menyatkan bahwa pratek mengenai kewirausahaan kepada siswa Tata Boga dengan 

menyimpulkan bahwa pengetahuan mengenai Kewiraushaan yang melalui pengentahuan praktis dan pengetahuan 

diri mampu untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan meliputi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan 

mengatur waktu, keterampilan mengambil keputusan, keterampilan kepemimpinan, disiplin, kreatifitas dan entos 

kerja. 

 Sekolah pendidikan lembaga formal dengan penyelenggaraan pendidikan memiliki tugas menanamkan 

jiwa kewirausahaan kepada siswa. Pendidikan di SMK dengan kompetensi Tata Boga pada bidang keahlian 

pariwisata dengan tujuan menyiapkan tamatan para siswa untuk : (1) menjadi seseorang warga negara yang kreatif, 

produktif dan adatif, (2) sanggup mengembangkan diri di lingkungan lingkup keahlian pariwisata, terutama dalam 

bidang TataBoga, (3) mempunyai sikap profesionaldalam memesuki lapangan pekerjaan dalam lingkup keahlian 

pariwisata, terutama dalam bidang Tata Boga,(4) mengisi dunia industri dengan jiwa kewirausahaan untuk mampu 

bersaing dalam lingkup keahlian pariwisata, terutama dalam bidang Tata Boga. 

 Bedasarkan pemaparan tersebut maka dengan ini penulis akan mengambangkan dan memaparkan dengan 

pengambilan judul implementasi pendidikan karakter siswa SMK untuk menciptakan kreativitas dalam 

kewirausahaan. 

 

METODE 
 Penulisan dalam artikel ini dengan menggunakan metode yaitu study pustaka. Penyususnan artikel dalam 

penelitian ini menggunakan bahan dengan literatur dan hasil dari penenlitain yang sebelumnya sudah ada. Oleh 

karena itu, hasil dari penelitian ini  yitu berupa informasi deskriptif dengan penyususnan narasi dengan singkat dan 

mudah dipahamii oleh semua orang. Teknik penelitiqan ini menggunakan analisis isi didalam penulisan artikel, hal 

ini dimaksudkan agar informasi yang didapat dibahas secara luas dan mendalam sesui dengan pengumpulan artikel 

ini. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengaplikasian Pendidikan Karakter pada Mata Pelajaran Produk Kreatif dan 

Kewirausahaan di SMK 
 Pengimplementasian pendidikan karakterpada mata pelajarang produk kreatif dan kewirausahaan pada 

SMK tersebut tertuang di dalam silabus. Penyususnan pelaksanaan pembelajarana (RPP) merupakan hasil dari 

panduan yang digunakan guru di ambil dari silabus. Silabus tersbut merupakan rencana pemeblajaran atau program 

pembelajaran di dalam suatu atau kelompok pada mata pelajaran tertentu. 

 Diketahui guru sudah menanamkan atau mengitergrasikan sebuah nilai – nilai di dalam pendidikan 

klarakter yang ter tuang di dalam silabus. Proses terinterigrasinya pendidikan karakter juga terlaksana pada 

kegiatan pembelajaran. Nilai- nilqai pendidikan karakter yang tertuang dalam silabus yang ada pada peserta didik 

yang terlah guru tanamkan.  

 Guru memiliki dokumen yang telah di buat dalam mata pelajaran produk keratif dan kewirausahaan di 

mana hal tersebut tercantum di dalam silabus yang digunakan oleh guru– guru SMK dengan nilai- nilai pendidikan 

karater yang sudah terintegrasikan. Adapun beberapa format silabus yang di gunakan leh guru SMK dengan 

beberapa karteristik yang berikan seperti: ekgiatan pembelajaran, materi pokok, penilaian, alokasi waktu, indikator 

pencapaian, kompentensi dasar. 

 Produk kreatif dan kewirausahaan pada mata pelajaran tersebut di ketahui bahwa guru telah 

mengaplikasikan nya terhadap silabus yang di gunakan. Nilai dan karakter yang di tampilkan dalam silabus yang 

ada di SMK sesuai dengan apa yang ada pada mata pejaran kompetensi dasar atau (KD) dan juga standar 

kompetensi. Pendididkan karakter mempunyai nilai- nilai dan langkah untuk mengintegrasikanya kepada sislabus 

yang digunakan, di dalam silabus merupaka cara guru untuk menuji terlebih dahulu kompetensi dasar (KD) dan 

standar kompetensi nya (SK) yang letaknya ada pada  standar isi, dengan memperhatikan hubungan antara 

kompetensi dasar (KD) dan standar kompetensi nya (SK) sehingga bisa di kembangkan melalui penilaian 

pendidikan kewirausahaan.  

 Pendidikan karakter sesui dengan silabus pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan yang 

tertuang pada kompetensi inti (KI) 3 dan 4 yaitu antra lain seperti : peduli lingkungan sekitar dan peduli sosial 

seperti (dunia kerja, masayarakat,  sekolah, dan keluarga), dengan mandiri, komukatif dan kritis. Maka dengan itu 

dapat diketahui pendidikan karakter sudak di implemnetasikan kedalam pembelajaran kewirausahaan  sesui 

dengan silabus pembelajaran. 

 Guru pada mata pelajaran produk kereatif dan kewirausahaan telah melakukan pengimplementasian 

pendidikan karakter pada proses kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, dan hal tersebut merupakan salah satu 

proses pembelajaranya. Tidak hanya menyiapkan materi melakukan kegiatan pembelajaran tetapi guru juga  

memberikan pesar moral dabn nasehat kepada peserta didik nya. Sewaktu guru memauski ke dalam kelas dapat di 

lihat dengan berbagai macam kodisi yang mungkin di pandang tidak rapi, pada saat itulah guru memberikan 

nasehat kepada siswa nya  yang ada di kelas untuk merapikan kondisi tatanan kelas yang tidak rapi, dengan 

menanmkan ke disiplinan tanggung jawab kelas kepada peserta didik atau siswa nya yang ada di kelas. 

 Pembelajaran produk kereatif dalam pembelajaran dengan hasil pengamatan yang ada di kleas yaitu guru 

terlebih dahulu mengucapkan salam pada saat akan memulai kegitan belajar mengajar, kegiatan tersebut di 

laksanakan pada jam pertama kemudian di susul dengan pembacaan doa yan di lakukan oleh guru atau pun ketua 

kelas untuk membimbing bacaan doa sebelum pembelajaran akan di mulai. Penanaman karakter tersebut termasuk 

ke dalam ke giatan penanaman pendidikan karakter religius yang di terapkan kepada peserta didik ataupun siswa. 

Kemudian guru mengapsen atau mengecek dari kehadiran peserta didik apakan ada yang tidak masuk dalam ke 

giatan pembelajaran, apabila di temuka peserta didik yang tidak masuk maka akan di tanya alasanya ke pada siswa 

lainya. Kemudian selanjut nya guru memberikan pesan moral kepada peserta didik dan motivasi- motivasi yang 

membangukan semangat dari peserta didik tersebut. 

 Metode ataupun strategi yang di gunakan guru dalam pembelajaran saat di kelas pun berbeda- beda 

tergantung masing- masing individu dari guru tersebut. Metode ceramah hal yang sering di lakukan dan di terapkan 

merupakan andalan guru untuk melakukan proses belajar mengajar selain itu media pendukung lainya untuk 

belajar seperti modul buku dan buku lembar kerja siswa ( LKS). Metode ceramah merupakan metode yang serinbg 

di pakai dalam melaku sesuatu untuk mendidik siswa yaitu seperti melakukan perintah atau menyuruh siswa untuk 
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melakukan hal kebaikan dalam melakukan segala hal kan tetpai lebih baik apabiila guru langsung mempraktek kan 

atau memberikan contoh terlebih dahulu sbelum mememebri tahukan kepada siswa nya yaitu dengan hal- hal kecil 

yang mungkin bisa dari prilaku atau tindakan terlebih dahulu seperti memberiian suri tauladan. 

 Proses pemberian tugas pada saat pembelajaran, guru memebrikan perhatian khusus kepada siswa dengan 

cara memberikan penghargaan dan hukuman. Di beri penghargaan kepada siswa ddapat menunjukkan karakter 

yang di kenhendaki oleh guru sedangkan hukuman akan diberikan oleh guru kepada siswa yang dirasa memiliki 

karakter yang bertolak belakang dengan apa yang di kehendaki oleh guru tersebut(Bahroini, n.d.). 

 Penghargaan dan hukuman akan diberikan kepada siswa dimaksudkan agar membentuk prilaku siswa 

didalam pemanfaatan perkondisian. Tujuan dengan adanya perkondisian tersebut maka diharapkan siwa 

berprilaku baik diharapkan tidak bisa mengurangi prilaku yang tidak baik. Oleh karena itu dengan adanya 

pemberian penghargaan dan hukuman di maksud kan untuk mencetak cikal bakal siswa yang mempunyai prilaku 

baik dan menjadi panutan (Ibrahim, 2010) 

 Pemberian hukuman merupakan bentuk tindakan guru kepada murid nya untuk memebrikan efek jera 

kepada peserta didik atau siswa agar tidak mengulagi kesalahan lagi dalam hal yang apa pun yang melanggar aturan 

dari tqata tertib yang ada di sekolah, dengan adanya pemberian hukan tersebut dapat di jadikan sebagai didikan 

yang positif kepada sisiwanya. Apabila siswa atau peserta didiknya berhasil melakukan pekerjaanya dengan baik 

dan benar akan mendapatkan penghargaan yang akan di berikan oleh gurunya kepada murid atau siswanya. 

 Dalam praktik pembelajaran terhadapa mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan siswa atau peserta 

didik di harapkan mempunyai semnagat dalam berkreasi maupun berinovasi dalam segala hal termasuk dalam 

inovasi terhadap produk makanan dengan menciptakan produk- produk baru. Di SMK dengan memberikan contoh 

produk makanan yang dapat di kreasikan yaitu dari bahan jantung pisang yang di buat atau di olah sedenukian 

rupa sehingga menghasilkan produk olahan seperti dendeng dengan berbagai macam bentuk dan rasamulai dari 

bentuk seperti bintang, bulat, segitiga, dan juga berbgai macam rasamulai dari rasa original, prdas atau balado dll 

yang pada umumnya biasanya dari bahan daging sapi kini di buat dari jantung pisang. 

 Membentuk dan mengembangkan pendidikan karakter dengan penerapan pembelajaran yang mandiri 

dihqarapka peserta didik mempunyai ide-ide yang kreatif yang telah diberikan oleh para guru dan kepala sekolah 

dengan pengalamn yang diberikan secara langsung kepada para siswa, mendorong para siswa untuk mampu 

memecahkan masalah sendiri mengenai persoalan kehidupannya, sehingga muncullah inisiatif, motovasi, proaktif, 

kreatif dan inovatif,(Wibowo, 2011). 

 Dalam pembelajaran yanga di lakukan  isiwa harus mampu berinovasi untuk membuat segala hal yang 

berkaitan dengan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahan dalam praktik pembelajaran dengan inovasi 

produk baru atapun dari segi produk makanan. Praktik pembelajaran yang ada di SMK yaitu harus bisa menemukan 

inovasi baru seperti contoh nya  membuat produk makanan baru dari dendeng yang terbuat dari jantung pisang di 

olah sedemikian rupa dan di kasi bumbu- bumbu dari dendeng danging kemudian di olah untukmenggantikan 

dendeng daging sapii menjadi dendeng dari jantung pisang. 

 Guru dengan persiapan media pembelajaran mengenai kewiirausahaan dan pengaplikasian pendiidikan 

karrakter pada mata pelajaran kewirausahaan  yang terdiri dari silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, hasil 

belajar peserta didik, instrumen penilaian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan (Mahfud, 2013). 

 Kegiatan proses belajar mengajar di lapangan guru membimbing eserta didiknya untuk menbuat sebuah 

hidangan yang terbuat dari jatung pisang utukmenciptakan produk yang baru dan dapat di terima oleh 

masayarakat. Guru juga memberikan pengarahan kepada peseta didiknya untuk membuat kemasan atau sajian 

dengan sebagik mungkin dan semenarik mungkin untuk mengasah kreatifitas dari peserta didik dalam hal menarik 

minat dari konsumen dan masyarakat. Oleh sebab itu seseui dengan apa yang di inginkan guru para peserta didik 

membuat produk dari dendeng jantung pisang yairtu dengan berbagai bentuk seperti kotak, bulat, berbentuk 

bintang, dengan berbagai inovasi rasa yang di berikan seperti rasa balado, rasaku mencintai mu, dan rasa original. 

Dalam pengemasaran, siswa di wajib kan untuk membuat kemasan semenarik mugkin agar dapat di jual ke 

khalayak umum atau masyarakat sebagai tanda menarik konsumen untuk mencoba produk olahan dari jantung 

pisang yang di buat sebagai dendeng pengganti dari daging sapi. 

 Sekolah perlu mengaplikasiskan pendidikan karakterr terhadap mata pelajaran produuk kreatif dan 

kewirausahaan yaitu dengan memberikan pelatihan atau pun seminar kewira usahaan, diklat melalui pendidikan 

untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik. Dalam pembelajaran di sekolah khususnya pada mata pelajaran 
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kewirausahaan dan pendidikan karakter sekolah wajib memberikan saran dan prasarana yang mendukung untuk 

pembelajaran siswa di sekolah, dengan adanya sarana dan prasaran itu di harapkan dapat menumbuhkan prestasi 

siswa. 

 Diklat merupakan serangkaian kegiatan keahlianperubahan sikap, dan pengalaman seseorang. Untuk 

memper baiki kinerja, dari para pegawai/ karyawan dengan program pelatihan sangatlah berguna, dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi untukmeningkatkan kompetensi dalam pekerjaan, mecahkan permasalhan 

operasional, mrmpunyai organisasi dengan visi misi yang sesuia dengan kebutuhan pribadi (Rusdin, 217). 

 Khususnya dalam peningkatan kompetensi guru untuk mengimplementasikan pendidikan karakter sebagai 

pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan melalui Musyawara Guru Mata Pelajaran (MGMP) dari 

tingkatan semua sekolah. MGPM melalui pertemuan guru dapat meningkatkan penyususnan RPP dan pelaksanaan 

pembelajaran (Rahmania, 2014). 

 Peraturan Mendiknas Nomor 69 tahun 2009 menerangkan bahwa mengenai dana bantuan pendidikan yang 

akan diterima oleh sekolah, dapat berguna untuk membiayai penyelenggaraan untuk mendukung pembelajaran 

disekolah. Biaya pendidikan diwujudkan kedalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung untuk 

membiayai proses belajar mengajar yang ada di sekolah,(“Sukardi & Sugianti, 2013.,” n.d.). 

 

2. Pelajaran  Produk Kreatif  di SMK untuk Menciptakan Kompetensi yang Dicapai oleh 

Peserta Didik 
 Peningkatkan mata pelajara kewirausahaan diharapkan mampu menumbuhkan mental dan jiwa yang selalu 

kreatif dan aktif dalam berbagai bidang, mampu menciptakan lapangan kerja, dan selalu berusaha untuk 

meningklatkan pendapatan dalam kegiatan usaha. Tujuan dari pendidikan kewirausahaan yaitu dapat menciptakan 

manusia sebagai insan yang utuh dengan memiliki keterampilan dan karakter dalam berusaha, (Mahfud, 2013). 

 Peningkatan ketuntasan KKM pada sekolah SMK pada mata pelajaran kewirausahaan, dengan peningkata 

tersebut sesuai hasil dari pencapaian siswa dengan dilakukanya pengamatan study dokumen. Penelitian di lakukan 

dengan caera study dokumen yaitu dengan melihat hasil darftar nilai dyang di ambil dari ulangan harian terjadi 

peningkatan persentase dari siswa dengan data pencapaian KKM yang telah peneliti lakukan.(Bahroini, n.d.). 

 pembelajaran kewirausahaan dan produk kreatif penanaman pendidikan karakter agar memunculkan 

karakteristiik pesertadidik itu sendiri, pembimbingan guru kepada siswanya dengan berbagai cara untuk 

meningkatkan karakter tersebut. Adapun cara yang dapat dilakukan guru yaitu dengan muali dari awal 

pemebelajaran sampai dengan ahkhir pembelajaran. Guru memberika sugesti kepada siwanya dengan kata-kata 

motivasi agar menumbuhkan jiwa-jiwa kewirausahaan, pembahasan mengenaimateri apa yang akan diajarkan 

dengan meluai tanya jawab kepada siwa, memberi tugas secara diskusi kelompok dan memepersentasikanya. 

 Menggunakan metode diskusi dan mempersentasikan hasil dari kerja kelompok dapat membentuk 

karaktersiswa yang awalnya tidak aktid menjadi aktif untuk mengemukakan pendapatnya. Dalam proses 

pembelajara guru harus terlibat didalamnya untuk mnegatur jalanya proses pembelajaran, menumbuhkan 

keberanian siswa dan sikap saling menghargai pendapat orang lain ,merupakan bentuk dari pendidikan karakter 

siswa, (Euis Nani Pujianingsih, 2018) 

 Untuk memunculkan karakteristik dalam proses pembelajaran dengan penanaman nilai-nilai karakter siswa 

atau peserta didik pada materi pembelajaran kewirausahaan dan produk kreatif yang telah di berikan oleh pendidik. 

Pendidik atau guru mengucapkan kalimat- kalimat yang dapat menumbuhkan motivasi siswa atau peserta didik 

dan juga memberikan sebuah hadiah sebagai tanda bahwa telah menjawab pertanyaan- pertanyaan yang telah di 

berikan sebelum pembelajaran di mulai, dengan jawaban yang beragam yang telah siswa atau pesrta didik lontarkan 

kepada pendidik atau guru, kemudian guru tersebut menyaring jawaban mana yang mendekati dengan jawaban 

yang benar. Kemudian guru atau pendidik tersebut akan membi tahuakan kepada semua siswa atau peserta didik 

mana aja jawaban yang benar. Guru yang sebelum memulai pembelajaran dengan memberikan kuis perataan 

kepada siswanya maka secara tidak langsung murit tersebut dapat di ketahui mana yang murid sudah siap dalam 

pemebelajaran dan mana saja murid yang belum siap dalam pemebejalaran. Murid yang siap dalam pembelajaran 

akan treampil dan cekatan dalam memberikan jawaban akan tetapi murid yang belum siap kan cenderung berdiam 

apabila di kasi sebuah pertanyaan. Pemberian hadiah yang di lakukan oleh pemdidik atau guru merupakan salah 
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satu bentuk pemberian semangat belajarnya yang patut untuk di kasi hadiah agar para siswa semnagat dalam 

belajara. 

 

3. Penerapan Pendidikan Karakter Mempunyai Kendala pada Mata Pelajaran Produk Kreatif 

dan Kewirausahaan yang Dihadapi oleh Guru di SMK. 
a. Faktor dari Dalam 

• Kegiatan pembelajaran mempunyai prosese dikatakan optimal sesuai dengan perjalanan yang mana bila 

sebelum kegiatan dilakukan, slahsatu masalah yang di alami pendidik yaitu dalam membuatan RPP. 

Banyak sekali dijumpai guru yang tiddak mendiskusikan RPPnya bersama dengan guru yang lainya. 

Dengan terlihatnya RPP hasil study dokumen terlihat guru dari setiap pertemuan membutuhkan lembaran 

banyak dari setiap pertemuan sesuai dengan hasil data dari peneliti (Bahroini, n.d.). 

Pendapat para guru dalam melakukan penyususnan RPP masih banyak kendala terutapa pada: media 

pembelajaran yang di pakai harus bervariasi, sumber pembelajaran baik berupa internet, buku, maupun 

lingkungan sekitar,  media yang dipakai sesui pembelajaran yang ada pada, materi,pedoman pensekoran, 

penumbuhan karakter dan penilaian sesuai dengan pencapaiakan kompetensi yang ada,(Judiani, 2010). 

• Sarana dan prasarana merupakn kendala juga bagi sekolah, pada kegiatan kewirausahan menggunakan 

laboratorium sebagai praktik belajar mengajar dengan jumlah ketersediaan sarana dan prasarana tersbut 

mengakibatkan proses belajar mengajar terhambat. Dalam penggunaaan labolatorium banyak yang di bagi-

bagi kepada mata pekjaran tertentu, seperti : pengelolahan makanan, kue dan cake,  dan  tata hidang, 

(Bahroini, n.d.).  

Pembelajaran memerlukan proses daya dukung untuk tercapainya proses pembelajaranyang tersedia 

berupa sarana dan prasaranan dalam pembelajaran. Sarana dan prasarana tersebut meliputi: peralatan 

pendidikan, perabotan, buku dan sumber belajar, media pendidikan, (Pemendiknas, 2009). 

 

b. Faktor Dari Luar 

• Peserta Didik  Mempunyai Latar Belakang yang Berbeda-Beda 

  Pendidikan karakter pada siswa dimulai dari kebiasaan sejak kecil sampai dengan sekarang. 

Karakter itu sendiri dibentuk bisa dari keluarga maupun lingkungan sekitar dan teman. Pemembentukan 

karakter seseorang dengan bermacam- macam tentunya membutuhkan kerja ekstran oleh seorang guru 

dalam mengajarkanya pendidikan karakter secara semaksimalmungkin, (Bahroini, n.d.). 

Pembelajaran Pendidikan ada di dalam keluarga merupakan bagian  awal bagi anak-anak belajar 

tentang pendiidikan yang diberikan oleh orang tua dari lingkungan sekitar. Sehingga anak-anak belajar 

dari pengalaman yang ada di sekitar mereka untuk mengembangkan proses belajar dari anak tersebut. 

Orang tua memiliki peran yang sanngat penting dalam mendidik moral anak untuk membentuk karakter 

anak sebagai mahluk sosial dan religius, menumbuh kembangkan kreativitas anak tersebut. Oleh sebab 

itu, tidak dapat dihiindari bahwa pengaruh dalam keluarga memiliki peran yang begitu besar dalam 

memebentuk kepribadian anak seperti moral, (Utaya, 2016). 

• Kurang Dukungan Dalam Keluarga. 

Karakter dibentuk secarra  menerus dengan melibatakan beberapa seperti keluarga, lingkungan 

masyarakat, sekolah. Keluarga meruapakan memiliki peran dan pengaruh besar terhadap pembenukan 

karakter anak. Membentuk kepribadian anak terjadi dikalangan keluarga yang tidak banyak konflik 

karena bisa mengakitkan kegagalan dalam memebentuk karakter pribadi anak tersebut. Peran dan tugas 

orang tua yaitu menididk anak sebaik mungkin dengan menhadirkan suasan yang tenang nyaman dan 

juga mempunyai keluaga yang tidak banyak mempunyai konflik dengan menghadirkan semboyan seperti 

rumahku adalah suga bagi anak-anak untuk tinggal, dengan begitu diharapkan aakan mendapatkan 

karakter anak yang cerdas, sholeh atau sholeha, dan sehat lahir batin (Nugroho, 2016).  

Saat ini orang tua, masyarakat dan pemerintahan menunjuk sekolah sebagai sarana penanamana 

nilai-nilai pendidikan karakter untuk anak. Pendidiikan karakter disekollah khususnya pada mata 

pellajaran produk kreatif dan kewirausahaan masih kurang karena kendala dari peran orang tua yang 

masi sangat kurang dalam memebrikan pendidikan mengenai kewirausahaan. Banyak sekali faktor yang 
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mempengaruhi dari pihak keluaga dengan berbagai latar belakang yang beragam seperti status sosial baik 

dari kalangan atas, menengah, bawah dan juga dari berbagai macam lingkungan sosial masyarakat, 

(Bahroini, n.d.). 

• Kedisiplinan Peserta Didik 

Kedisiplinan mampu membuat peserta didik mengukuti dan tunduk mengenai peraturan-

peraturan yang ada. Tugas sekolah  harus di pelajari untuk memebuat sebuah aturan-aturan mengenai 

kedisiplinan dalam rangka memelihara kepentingan bersama sehingga tujuan yang untuk pendidikan 

dapat tercapai. Pendidikan kedisipilanan bertujuan untuk mengurangi kenakalan dari peserta didik yang 

telah melampui batas dari apa yang dia ajarkan, (Husnaini, 2013).  

Guru SMK yang mengajar mengenai pembelajaran pada kewirausahaan dan produk kreatif 

mengatakan bahwa terrkadang siswa apabila di dallam kellas siibuk dengan pemikiranya , selainitu juga 

siswa lebih senang bermain, bercanda atau bermain dengan teman sebaya nya dan kurang fokus dan 

konsentrasi dalam belajar. Banyak sekali siswa yang malas mengerjakan tugas yang terlah diberikan oleh 

guru, bahkan terkadang malas mengikuti mata pelajaran tersebut, (Bahroini, n.d.). 

 

SIMPULAN 
 Implementasi pendidikan karakter siswa smk untuk menciptakan kreativitas dalam kewirausahaan dapat 

diketahui sebgai berikut: Implementasi Pendidikan Karakter yang tersapat pada perangkat pembelajaran silabus 

dan RPP. Diketahui guru sudah mengaplikasikan pendidikan karakter didalam RPP dan silabus pada mata pelajaran 

produk keratif dan kewirausahaan. Sesuai dengan yang tertulis pada kompeteni inti dari (KI) 3 atau 4. Yang terdaftar 

dalam silabus antara lain mandiri, keitis, komunikatif, kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan sosial, 

pengimplemtasianya pendidikan karakter produk kreatif dan kewirausahan di sekolah  dengan menggunakan: 

pelatihan dan workshop, sarana dan prasarana yang mendukung. Kompetensi Yang Dicapai Peserta Didik seperti 

persentase ketuntasan KKM, komukatif dan disiplin, pesentasi akademis dalam pemebelajaran produk kreatif  

dalam kewirausahaan. Pendidikan karakter siswa SMK dengan meliputi: karakter dari masing-masing peserta didi 

yang berbeda yang di pengaruhi dadri berbagai macam seperti pengaruh dari orang terdekat, dukungan dari orang 

tua memiliki peran yang penting dalam pemebentukan karakter anak, ke disiplinan yang masi di usahakan oleh 

pihak sekolah untuk membentuk karakter dari anak tersebut agar di harapkan lulusan dari SMK dapat bermanfaat 

di masyarakat dan juga bisa menjadi tenaga yang ahli di dalam bidang nya. 
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Abstrak 
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran filsafat ilmu terhadap generasi Z pada situasi 

pandemi Covid-19. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode studi 

pustaka, dimana temuan dan teori dari penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam menyusun 

artikel ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis atau dikaji secara mendalam dan terperinci 

sesuai dengan topik yang akan dibahas dengan memberikan penjelasan secara sistematis, logis, spesifik, dan 

konkret. Teknik analisis yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis isi, yang mana teknik ini telah 

digunakan dan diterima untuk melakukan penelitian secara luas dalam ilmu sosial. Berdasarkan hasil 

analisis diperoleh informasi bahwasannya filsafat ilmu tidak menawarkan alat untuk memecahkan masalah 

praktis, tetapi memberi contoh nyata melalui refleksi rasional atau logis. Filsafat yang memiliki peran dalam 

menghadapi pandemi covid bagi generasi Z salah satunya adalah penerapan filsafat stoicisme, yakni 

mengkaji filsafat kehidupan dengan pendekatan praktis. Dalam menerapkan filsafat stoicisme, generasi Z 

dapat menggunakan trikotomi pengendalian yang pertama yakni mengendalikan sesuatu yang dapat 

dikendalikan secara penuh, yang dimaksud sesuatu dalam hal ini antara lain adalah tujuan hidup, pikiran, 

pendapat, dan prinsip-prinsip hidup yang di pegang. Dimasa lalu dunia juga telah diguncang dengan 

berbagai pandemi seperti Pandemi cacar, Wabah Sempar (The Black Death), Pandemi Influenza Spanyol (The 

Great Influenza), dan revolusi industri (dengan penyakit okupasi), yang merupakan beberapa peristiwa 

epidemi tahunan, yang dapat membuka pikiran manusia tentang filosofi penyakit pada populasi 

masyarakat tertentu. Berdasarkan pengalaman masa lalu tersebut para pakar kesehatan saat ini juga bisa 

melakukan refleksi terhadap wabah pandemi yang pernah terjadi dimasa lalu untuk mencari penyebab, 

solusi hingga pencegahan terhadap virus pandemi covid-19 ini.  

Kata Kunci: Filsafat Ilmu, Generasi Z, Pandemi Covid-19 

 

PENDAHULUAN 
Isu tentang perbedaan generasi selalu menjadi bahan diskusi yang menarik dalam masyarakat, khususnya 

isu tentang generasi yang lahir di era digital, dengan berbagai karakter yang dimilikinya (Houdayer et al., 2019). 

Istilah generasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang mengalami rangkaian peristiwa yang sama 

dan dalam waktu yang sama. Istilah generasi juga dapat didefinisikan sebagai seseorang yang lahir pada tahun dan 

pengalaman yang sama sehingga peristiwa yang terjadi pada masa tersebut memiliki pengaruh yang cukup penting 

dalam masa pertumbuhannya. Setiap generasi memiliki ciri khas dan karakter berbeda-beda yang dapat 

mempengaruhi proses komunikasi yang mereka lakukan. Perbedaan generasi ini juga bisa menimbulkan 

permasalahan karena setiap generasi memiliki idealisme yang berbeda. Generasi Z atau biasa disebut sebagai 

generasi net, merupakan generasi yang lahir dan tumbuh dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat 

(DiMattio and Hudacek, 2020). Generasi ini merasa akrab dengan teknologi baru karena seluruh kegiatannya banyak 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, baik ketika masih disekolah maupun ditempat kerja (Pichler et al., 

2021). Melalui penggunaan smartphone dan internet, generasi Z memiliki akses informasi lebih banyak daripada 

generasi sebelumnya pada usia mereka. Lahir dengan perkembangan teknologi yang pesat membuat generasi ini 

cenderung menjadi pecandu teknologi dan anti sosial. 

Kemajuan teknologi telah menghasilkan berbagai peralatan yang memudahkan manusia dalam hidupnya 

serta memberikan kesenangan hidup, sehingga kebutuhan jasmani manusia tentu tidaklah sulit untuk dipenuhi. 

Kondisi tersebut seharusnya membawa kebahagiaan yang lebih besar pada manusia. Akan tetapi pada 

kenyataannya, saat ini kebahagiaan pada mental manusia menjadi semakin jauh (Lustgarten et al., 2020), karena 

beban jiwa semakin berat sehingga menimbulkan ketegangan dan kegelisahan yang dapat mengurangi kebahagiaan 
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manusia. Beberapa penelitian terdahulu juga menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan penelitian, penggunaan 

teknologi yang semakin meningkat pada generasi Z, seperti penggunaan media sosial dapat menyebabkan penyakit 

psikologi dan kesehatan mental (Liu et al., 2021).  

Banyaknya berita atau informasi yang tidak dapat terbendung disekitar generasi Z dapat memicu kondisi 

mental yang buruk pada generasi ini. Generasi Z yang sering menggunakan waktunya untuk mengakses media 

sosial secara tidak langsung juga mengakses berbagai berita tentang virus corona yang muncul di beranda mereka. 

Adapun dengan banyaknya informasi ini membuat generasi Z menjadi paham terhadap permasalahan-

permasalahan yang ada, sehingga lama kelamaan dapat merubahnya menjadi sebuah kekhawatiran dan gesekan 

psikis terhadap diri generasi Z. Teknologi yang sudah erat pada generasi Z nyatanya tidak hanya memberikan 

kemudahan, namun juga dapat mempengaruhi behavioral dan psikologisnya (Islam et al., 2020).  

Berdasarkan publikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwasannya wabah virus 

corona atau biasa dikenal dengan covid-19, sudah menjadi sebuah pandemi atau penyakit yang telah menyebar 

secara luas dan menjadi perbincangan kesehatan masyarakat dunia (World Health Organization, 2020). Wabah ini 

telah membawa dampak besar dan merubah seluruh aspek kehidupan manusia. Secara khusus, Generasi Z selama 

ini tumbuh dengan damai serta didukung dengan teknologi canggih, artinya generasi ini belum pernah menghadapi 

tantangan yang cukup besar seperti saat ini. COVID-19 diyakini sebagai bencana baru yang dihadapi generasi Z, 

sehingga hal ini dapat menjadi tantangan bagaimana generasi Z menciptakan hal-hal baru untuk kebaikan di masa 

mendatang (Galanakis et al., 2021). 

Generasi Z pada era pandemi ini sudah memasuki usia antara 11 tahun hingga 24 tahun. Pada usia tersebut 

merupakan usia produktif untuk mengembangkan dan mengeksplor kemampuan diri seseorang. Namun dengan 

pembatasan eksplorasi yang terbatas di era pandemi ini, dibutuhkan sosok atau panutan untuk memberikan arah 

kehidupan bagi generasi Z, supaya apa yang akan dilakukan tidak salah arah dan dapat menjaga mental manusia 

dari dampak buruk penggunaan teknologi dalam kehidupannya. Arah kehidupan tersebut bisa diperoleh melalui 

pembelajaran filsafat yang telah di ajarkan oleh para filsuf (Durmus, 2015).  

Philosophia yang berasal dari bahasa yunani memiliki arti pecinta kebijaksanaan, selanjutnya kata tersebut 

diserap dalam bahasa indonesia yakni Filsafat (Dresow, 2020). Hal-hal yang dikaji dalam filsafat yaitu berupa 

masalah umum dan mendasar tentang permasalahan yang berkaitan dengan pengetahuan, nilai, pikiran, bahasa dan 

eksistensi. Filsafat pada masa pandemi covid ini tidak menawarkan alat untuk memecahkan masalah praktis, tetapi 

memberi contoh nyata melalui refleksi rasional atau logis (Velázquez, 2020). Virus corona dan filsafat dalam hal ini 

memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak terlihat serta peluang penularan dapat terjadi karena adanya kontak 

secara langsung satu sama lain. Virus memasuki tubuh manusia bertindak sebagai agen berbahaya yang dapat 

mengancam kesehatan manusia. Sementara filsafat ditransmisikan melalui ide-ide sebagian besar waktu dalam 

bentuk lisan. Filsafat tidak masuk ke tubuh manusia akan tetapi masuk ke dalam pikiran, namun gagasan filosofis 

tertentu juga dapat dianggap sebagai ancaman bagi seseorang. Seperti yang terjadi pada beberapa peristiwa sejarah, 

yakni seperti Socrates yang dihukum mati, karena gagasannya dianggap sebagai ancaman terhadap struktur 

kekuasaan masyarakat. Hal yang sama terjadi dengan Spinoza, yang idenya menyebabkan ekskomunikasi dari 

jemaat dan komunitas sosialnya (Velázquez, 2020).  

Berdasarkan contoh tersebut, sudah cukup memberikan gambaran bahwa pemikiran filsuf bisa memberikan 

dampak bagi masyarakat umum seperti halnya covid-19. Dalam hal ini berarti bahwa pemikiran para filsuf yang 

muncul dan menyebar di masyarakat dapat membangkitkan dan membuat perubahan besar dalam mentalitas 

(Harper, 2020). Sehingga dengan cara ini mereka dapat mempengaruhi jalannya sejarah menjadi lebih baik atau lebih 

buruk. Filsafat ilmu yang digagas oleh para filsuf berupaya untuk mengembalikan jiwa dan tujuan luhur dari ilmu 

pengetahuan supaya tidak merugikan umat manusia. Selain itu, filsafat juga bertujuan untuk menegaskan bahwa 

ilmu maupun teknologi merupakan sebuah alat bukan sebuah tujuan (Burmaoglu et al., 2019). Sehingga pada 

kondisi tersebut, dibutuhkan suatu pengetahuan ataupun pandangan yang menyeluruh terhadap norma dan ilmu 

yang telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat.  

Berdasarkan pemaparan di atas, maka sangatlah menarik untuk di bahas bagaimana peran filsafat ilmu pada 

generasi Z diera pandemi covid-19, yang mana pandemi ini sangat mempengaruhi perkembangan generasi Z. Dalam 

artikel ini peneliti ingin memaparkan tentang peran dan fungsi filsafat ilmu untuk memberikan keseimbangan hidup 

bagi generasi Z utamanya di masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan masa pandemi mengharuskan manusia 

menggunakan teknologi pada berbagai kegiatan yang dilakukannya. 
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METODE 
Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mendeskripsikan peran filsafat ilmu terhadap generasi Z pada 

situasi pandemi Covid-19. Adapun dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan metode studi 

pustaka, dimana temuan dan teori dari penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar dalam menyusun artikel. 

Selain itu, informasi juga diperoleh dari sumber terpercaya seperti dari WHO, serta sumber lain yang berhubungan 

dengan filsafat ilmu, generasi Z dan pandemi covid-19. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis atau 

dikaji secara mendalam dan terperinci sesuai dengan topik yang dibahas dengan memberikan penjelasan secara 

sistematis, logis, spesifik, dan konkret. Peneliti menggunakan teknik analisis isi dalam menyusun artikel, yang mana 

teknik ini telah digunakan dan diterima untuk melakukan penelitian secara luas dalam ilmu sosial (Piccarozzi et al., 

2021).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Generasi Z atau disebut digital natives merupakan generasi yang tumbuh dengan kecanggihan smartphone,  

kecanggihan tersebut dapat memudahkan mereka dalam mengakses informasi maupun mencari hiburan sesuai 

dengan kebutuhannya secara instan (Gabrielova and Buchko, 2021). Hiburan yang sering diakses generasi Z antara 

lain adalah Instagram, Facebook, Tiktok, Youtube maupun game (Gentina et al., 2021; Kim and Kim, 2019). 

Pertumbuhan yang luar biasa dalam penggunaan media sosial dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah 

individu menjadi konsumtif terhadap informasi (Dhir et al., 2019). Generasi Z tumbuh dengan kecanggihan 

berkomunikasi jarak jauh dengan seluruh penduduk di penjuru dunia dalam waktu singkat melalui berbagai media 

sosial. Generasi Z ini lebih banyak menggunakan waktunya untuk berselancar didunia maya dari pada menjalin 

komunikasi secara langsung dengan teman-teman mereka, sehingga membuat generasi Z cenderung kesepian 

(Pichler et al., 2021).  

Pandemi covid-19 yang mengharuskan masyarakat membatasi aktivitasnya diluar rumah, merupakan salah 

satu hal yang dapat memperparah sifat konsumtif bagi generasi Z terhadap informasi. Disisi lain hal ini juga 

membuat generasi Z memiliki keterbatasan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang disekitarnya. 

Pembatasan pergerakan masyarakat juga membutat banyak pekerjaan yang akhirnya harus dikerjakan dirumah 

masing-masing atau sering disebut work from home (WFH). Langkah ini digunakan sebagai upaya untuk 

meminimalkan peluang seseorang terjangkit virus corona. Dengan adanya pembatasan sosial ini membuat aktivitas 

generasi Z menjadi terbatas tidak seperti biasanya. Selama masa karantina atau lockdown, generasi Z banyak 

menghabiskan waktunya untuk mengakses media sosial dan sering kali menerima informasi perkembangan virus 

corona, hal ini berpotensi membebani psikologis generasi Z. Informasi yang berlebihan di media sosial dapat 

meningkatkan kekhawatiran pengguna tentang ketidakpastian dan kelanjutan dari pandemi covid-19 ini (Mertens 

et al., 2020).  

Filsafat ilmu merupakan disiplin normafit yang berkaitan dengan bagaimana sebuah ilmu mampu 

menghasilkan pengetahuan yang benar tentang apa yang ada dunia (Dresow, 2020). Filsafat Ilmu juga menjadi salah 

satu bagian dari filsafat pengetahuan (epistimologi) yang secara khusus mempelajari hakikat atau kebenaran ilmu 

pengetahuan secara ilmiah (Vaesen and Katzav, 2019). Filsafat sebagai dasar ilmu pengetahuan, kiranya penting 

untuk dijadikan sebagai dasar dalam membahas permasalahan pandemi covid-19. Penyebaran virus ini bisa dikaji 

melalui pemikiran filsafat ontologi, aksiologi dan epistemologi sehingga letak dari masalah pandemi ini dapat 

terlihat. Berdasarkan pandangan epistemologi, pandemi covid ini membuat tatanan manusia secara umum berubah 

seperti halnya kegiatan belajar mengajar, yang semula kegiatannya dilaksanakan secara luring berubah menjadi 

kegiatan pembelajaran secara daring, sama halnya dengan kegiatan konsumsi barang maupun bahan makanan yang 

lain, saat ini banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Sementara itu, jika dilihat dari segi aksiologi 

pandemi covid ini membuat masyarakat panik sehingga meningkatkan kadar spiritualnya, dan yang terakhir dari 

segi ontologi  membuat masyarakat bertanya apakah pandemi covid ini merupakan sebuah bencana yang akan 

menghancurkan mereka nantinya. Berdasarkann kajian dari pemikiran filsafat tersebut banyak dirumuskan berbagai 

pandangan tentang kondisi pandemi covid ini.  
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Filsafat tidak memiliki tugas dalam menyediakan alat atau instrumen dalam kehidupan manusia, namun 

hal tersebut bukan berarti filsafat tidak memiliki peran pada situasi konkret. Filsafat bertujuan untuk memberikan 

pengertian pada sebuah realita (Velázquez, 2020). Melalui pengertian tersebut dapat diuraikan menjadi sebuah 

tugas, indikasi konkrit dan pedoman untuk praktek dalam berbagai situasi di masa depan. Filosofi bekerja melalui 

refleksi rasional, yakni sebuah eksplorasi mendalam terhadap pola pikir manusia tentang tingkah laku dan sikap 

yang sinkron dengan logika manusia. Itulah metode filsafat dalam menghadapi berbagai masalah yang ada selama 

ini (Mitropoulos, 2021). Para filsuf berusaha menggeneralisasi, menyederhanakan, dan mengungkapkan keragaman 

yang nyata. Mereka banyak menampilkan sesuatu yang berbeda-beda yang berhubungan dengan beberapa hal yang 

tersembunyi. Dalam hal ini berarti bahwa filsuf sangat menghargai kejelasan, ketepatan, dan generalisasi konsep 

dan argumen serta keputusan yang dibenarkan dengan pengetahuan yang ideal.  

Pandemi menempatkan kita pada kenyataan bahwa semua orang dapat terpengaruh dan dibunuh tanpa ada 

perbedaan, tanpa memandang usia, jenis kelamin, bahkan tanpa melihat kondisi sosial. Pandemi tidak melihat siapa 

pun, hal ini telah menunjukkan bahwa manusia diera digital seperti ini tetaplah memiliki kelemahan (Chidume et 

al., 2021). Hal ini penting untuk dibahas karena seiring dengan pertumbuhan manusia modern, manusia lupa bahwa 

dirinya merupakan makhluk yang lemah. Manusia secara bertahap menjadi penguasa dunia melalui kemajuan 

kedokteran, teknologi, dan cara-cara lain di mana mereka bisa mengatur keberadaannya. Namun, harus disadari 

bahwa pandemi sudah benar-benar menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang lemah dan hal itu 

tidak sepenuhnya bisa dihilangkan. 

Pada masa pandemi seperti sekarang ini, pemikiran para filsuf terdahulu bisa digunakan sebagai referensi 

dalam mengidentifikasi masalah-masalah baru seperti pada masalah pandemi covid ini. Dalam hal ini berarti bahwa 

pemikiran filsuf terhadap masalah-masalah dimasa lalu bukan dirubah menjadi pandangan baru. Akan tetapi 

mengambil nilai penting yang sekiranya dapat digunakan untuk mencapai solusi atas permasalahan saat ini. Dalam 

menghadapi pandemi ini generasi Z dapat mengadaptasi pemikiran para filsuf terdahulu terkait pandemi dengan 

menerapkan ilmu epidemiologi yang pernah terjadi pada masa lalu. Epidemiologi merupakan ilmu yang 

mempelajari tentang pola penyebaran penyakit, faktor penyebab beserta cara pencegahannya yang berhubungan 

dengan kesehatan suatu kelompok masyarakat atau pada populasi tertentu (Portugal, 1996; Sabori ó et al., 1998).  

Dimasa lalu dunia juga telah diguncang dengan berbagai pandemi seperti Pandemi cacar, Wabah Sempar 

(The Black Death), Pandemi Influenza Spanyol (The Great Influenza), dan revolusi industri (dengan penyakit okupasi), 

yang merupakan beberapa peristiwa epidemi tahunan, yang dapat membuka pikiran manusia tentang filosofi 

penyakit pada populasi masyarakat tertentu (Green, 2020; Mermel, 2018). Konteks sejarah, politik, kultural, sosial 

dan ekonomi yang menjadi dasar perkembangan epidemiologi perlu dipelajari oleh generasi Z, supaya teori, konsep 

dan metodologi dari epidemiologi dapat diimplementasikan secara benar dan akurat (Mermel, 2018). 

Sementara itu, untuk menghadapi permasalahan terkait efek karantina akibat covid-19, yakni adanya 

gangguan psikologis yang disebabkan oleh konsumsi informasi yang berlebihan, sehingga menimbulkan 

kekhawatiran pada generasi Z. Maka dalam menggunakan media sosial, hendaknya pengguna memahami dampak 

dari penggunaan media tersebut serta mampu umemilah informasi  yang dibutuhkan karena hal ini dapat 

berdampak terhadap psikologi mereka. Disisi lain, generasi Z dalam hal ini adalah pengguna sosial media 

seharusnya bisa memantau dan mengatur informasi yang mereka konsumsi, serta mengevaluasi sendiri keadaan 

psikologisnya. Sehingga hal tersebut dapat membuat kebiasaaan penggunaan media sosial yang sehat dan mampu 

menjaga psikologisnya sendiri. Dari seluruh gejala psikologis yang dialami oleh generasi Z bisa dilakukan 

pemantauan kondisi apabila masih pada kategori ringan. Sementara itu untuk gejala psikologis sedang bisa 

melakukan pemeriksaan klinik. Sedangkan pada kondisi gejala berat diperlukan konseling untuk mengatasinya (Liu 

et al., 2021).  

Sebelum gangguan psikologis menyerang banyak generasi Z pada masa pandemi, maka penerapan filsafat 

perlu dilakukan, salah satunya adalah penerapan filsafat stoicime, yakni salah satu cabang ilmu yang mendalami 

fenomena atau suatu kejadian dalam kehidupan dengan pendekatan praktis (Heller, 2014). Penerapan filfasat ini 

dimaksudkan untuk melindungi kesehatan mental generasi Z di masa pandemi. Filsafat stoicisme ini dapat 

diterapkan oleh generasi Z melalui beberapa latihan salah satunya adalah dengan melakukan sebuah pengendalian. 

Irvine (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ketika seseorang ingin mengambil sebuah keputusan maka 

orang tersebut akan dihadapkan pada tiga kondisi yang dikenal dengan “trikotomi kendali”. Tiga kondisi tersebut 

yakni pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan sendiri atau tanpa campur tangan orang lain, kemudian kondisi 
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kedua yakni kondisi dimana ada sebagian campur tangan dari pihak lain, dan terakhir kondisi tersebut tidak bisa 

kita kendalikan sama sekali. Akan tetapi ketika menjalani kehidupan ini maka seseorang akan menggunakan salah 

satu dari kategori tersebut. Ketiga kategori tersebut biasanya dikenal dengan istilah tingkat pengendalian atau 

derajat pengendalian sesesorang.  

Dalam menghadapi situasi pandemi ini, generasi Z dapat menggunakan kategori yang pertama yakni 

mengendalikan sesuatu yang dapat dikendalikan secara penuh, yang dimaksud sesuatu dalam hal ini antara lain 

adalah tujuan hidup, pikiran, pendapat, dan prinsip-prinsip hidup yang di pegang. Seseorang memiliki kendali 

penuh terhadap apa yang ada dalam fikiran mereka serta prinsip-prinsip yang mereka pegang. Selain itu tujuan 

hidup seseorang juga bisa dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. Epictetus salah satu filsuf stoicisme 

menyebutkan bahwa dalam menjalani kehidupan didunia alangkah baiknya seseorang atau manusia fokus pada 

apa yang bisa mereka kendalikan, karena menurut Epictetus bahwasannya ketika seseorang terlalu memikirkan 

sesuatu yang diluar kendalinya maka orang tersebut telah melakuan hal yang bisa dianggap sia-sia (Irvine, 2008).  

Saat ini orang-orang banyak mengalami guncangan psikis terhadap ketidakpastian masa depan yang 

disebabkan oleh Pandemi (Yocum et al., 2021), untuk itu solusi yang bisa diberikan dalam menghilangkan 

guncangan tersebut yakni mencari keseimbangan pada pikiran orang tersebut (Perna et al., 2021). Ketidakpastian 

masa depan dapat memunculkan skenario terburuk dalam pemikiran, untuk itu manusia harus mengimbanginya 

dengan cara mensyukuri apa yang telah dimilikinya saat ini. Seseorang harus bersyukur bahwasannya masih diberi 

kesehatan, persediaan makanan, hingga bisa menikmati setiap udara yang sedang dihirupnya. Ataupun jika 

seseorang itu saat ini sakit, setidaknya harus tetap bersyukur karena masih memiliki peluang untuk sembuh dan 

melanjutkan kehidupan ini dengan lebih baik. Sehingga dimasa seperti ini seseorang hendaknya fokus dengan diri 

sendiri untuk tinggal dirumah dan menjaga kebersihan diri serta mengurangi interaksi dengan orang lain apabila 

tidak diperlukan.  

 

Pembahasan 
Ketakutan akan dampak virus corona sudah cukup membuat generasi Z mengalami permasalahan 

psikologi. Ketakutan atau kecemasan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah banyaknya 

kematian yang disebabkan oleh virus corona ini baik di Indonesia maupun diluar negeri. Menurut filfasat stoicisme, 

wabah virus bukan merupakan sesuatu yang dapat dikendalikan oleh manusia, namun manusia dalam hal ini bisa 

bertindak untuk menghadapi permasalahan tersebut. Berbagai opini terhadap suatu wabah penyakit bisa membuat 

manusia terpuruk bahkan ketakutan dengan wabah penyakit tersebut (Sharpe, 2013). Dari ketakutan tersebut bisa 

membuat seseorang menderita sakit, namun bukan sakit karena wabah penyakit tertentu, akan tetapi lebih kepada 

sakit yang disebabkan karena ketakutan menghadapi wabah itu sendiri.  

Melalui filsafat stoicisme ini, terdapat pembelajaran berharga yang bisa direfleksikan pada kehidupan 

sekarang ini, yakni manusia sebagai makhluk sosial ketika ingin mendapat kebagiaan atau keberkahan, maka harus 

menerima setiap keadaan yang muncul pada kehidupannya. Sehingga dalam hal ini seseorang harus mengendalikan 

dirinya dari keinginan untuk mendapatkan sebuah kesenangan yang berlebihan serta mengendalikan diri dari rasa 

takut yang berlebihan (Sharpe, 2013). Tujuan dari pengendalian ini pada akhirnya adalah untuk membuat manusia 

menjadi lebih tangguh, bijak, berbudi luhur serta lebih bahagia dalam hidupnya. Dalam filosofi ini juga disebutkan 

bahwasannya indikasi terbaik dalam hidup adalah tentang bagaimana seseorang itu berperilaku yang sesuai dengan 

tatanan alam bukan dari apa yang dibicarakan. Filsuf yang terkenal dalam filsafat stoicisme ini adalah Kaisar Yunani 

Marcus Aurelius Antoninus. Selama 14 tahun diakhir kehidupannya filsuf ini harus menghadapi wabah terburuk 

dalam sejarah Eropa, yakni sebuah wabah yang bernama Antoninus atau semacam virus cacar. Nama wabah 

tersebut diambil dari nama sang filsus yang sekaligus menjadi kaisar romawi pada zaman tersebut. Diperkirakan 

wabah ini telah membunuh hingga 5 juta jiwa termasuk kaisar yunani sendiri. 

Refleksi yang bisa diambil dari pengalaman wabah pada masa Kaisar Yunani Marcus Aurelius Antoninus 

adalah dengan merefleksikan kekuatan karakter pada diri manusia. Karakter tersebut diantaranya adalah kesabaran, 

kebijaksanaan, dan disiplin diri yang membuat seseorang lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Manusia bisa 

belajar dari orang lain bagaimana berlaku sabar maupun disiplin dalam kehidupan. Tokoh sejarah maupun tokoh 

fiksi dalam sebuah film bisa dijadikan sebagai panutan jika tokoh tersebut menunjukkan karakter tersebut. Pada 

filsafat Stoicisme juga mengingatkan bahwasannya ketakutan lebih banyak merugikan manusia dari pada hal-hal 
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yang sebenarnya terjadi. Jika dimisalkan 99% seseorang berpeluang selamat dari wabah pandemi, namun dengan 

adanya ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, maka bisa membuat hidup orang tersebut menjadi rusak dan 

lebih parahnya lagi bisa membuat manusia gila. Pada kasus yang ekstrim sebuah ketakutan akan adanya pandemi 

bisa membuat orang bunuh diri. Dalam hal ini dapat dipahami bersama bahwa rasa takut dapat lebih merugikan 

seseorang daripada hal-hal yang ditakuti. Karena ketakutan yang belum pasti bisa mengganggu kesehatan fisik dan 

kualitas hidup manusia.  

Virus corona merupakan suatu hal yang cukup berbahaya bagi tubuh manusia, kondisi terburuk dari virus 

ini adalah kematian. Namun, ketakutan yang menembus pada inti moral manusia juga bisa menghancurkan 

kehidupan manusia itu sendiri jika dibiarkan begitu saja. Kemungkinan atau risiko kematian akibat virus corona 

salah satu penyebab ketakutan manusia terbesar. Namun harus diingat bahwasannya sejak manusia lahir, Tuhan 

sudah menentukan kapan manusia akan meninggal. Sehingga ketika seseorang sudah sadar dan memahami 

implikasinya sendiri maka orang tersebut dapat mengubah perspektifnya tentang kehidupan ini secara dramatis. 

Sehingga Marcus Aurelius Antoninus yang memandang kehidupan ini selama puluhan tahun telah belajar 

bagimana menghadapi kematian dengan tenang dan mantap. 

Pada masa pandemi seperti saat ini, generasi Z dapat menggali pemikiran dan sejarah filsafat untuk 

menghadapi masalah pandemi yang tidak pernah terduga sebelumnya. Pengembangan ilmu kedokteran sebenarnya 

sudah bermula sejak zaman Yunani kuno yaitu lebih dari dua puluh empat abad yang lalu. Seperti yang telah 

dipaparkan pada hasil penelitian, bahwasannya sejarah ilmu tentang kesehatan manusia bisa diperoleh melalui 

pembelajaran epidemiologi (Portugal, 1996). Epidemiologi modern saat ini lebih memusatkan perhatiannya kepada 

riset etiologi, yakni sebuah riset yang mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu penyakit, selain itu dalam riset 

etiologi ini juga melakukan penelitian terhadap hubungan sebuah penyakit satu dengan penyakit lainnya, serta 

mencari tahu dampak suatu penyakit terhadap populasi tertentu.  

Epidemiologi merupakan ilmu elektik yang mencakup filosofi rasionalisme dan empirisme. Sebagai sebuah 

ilmu sains, epidemiologi menggunakan logika dan argumen secara kritis dan analitis untuk memecahkan masalah. 

Filsuf Yunani Kuno, Socrates beserta muridnya Plato dan Aristoteles, menggunakan dialektika untuk memperoleh 

pandangan dan kebenaran tentang filsafat ilmu. Para filsuf menekankan bahwa sebuah ilmu bisa diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu dari akal fikiran untuk menemukan ilmu pengetahuan yang paling kukuh, yaitu 

sebuah ilmu yang dalam kondisi apapun dapat diterapkan serta minim kesalahan. Hal ini berarti bahwa untuk 

mencari sebuah ilmu pengetahuan tidak cukup dengan penggunaan pancaindera saja, tetapi harus memaksimalkan 

alam fikiran yang dimilikinya. Berikut ini dipaparkan dokter yunani kuno dan epidemiologi yang sedang terjadi 

saat itu yang bisa dijadikan sebagai refleksi dalam menghadapi pandemi covid-19. 

Seorang filsuf pra-socrates, yakni Empedocles yang berasal dari Agrigentum, Sisilia pada tahun 490 SM-430 

SM telah mempraktikkan epidemiologi terapan terhadap penyakit malaria.  Penyakit ini  menyerang kota Selinunta 

yakni sebuah kota yang dekat dengan Agrigentum (Gitta and Kilian, 2020). Selain menjadi seorang filsuf, 

Empedocles juga merupakan seorang dokter, sastrawan, dan oratur yunani. Empedocles menemukan penyebab 

epidemi tersebut yakni berasal dari genangan air rawa yang telah tercemar. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut 

Empedocles berupaya untuk  membuka saluran air dan mengalirkan genangan air tersebut ke laut. Melalui cara 

tersebut, akhirnya epidemi yang menjangkit penduduk di Selinunta dapat berkurang. Akhirnya Kota Selinunta 

menjadi salah satu kota tersehat dengan sistem irigasi yang baik. Empedocles juga telah melakukan penyembuhan 

terhadap penyakit menular dikota Athena dengan menggunakan asap dari api. Karya-karya Empedocles tersebut 

dipandang sebagai projek kesehatan terbesar yang ada dimuka bumi pada zamannya.  

Pada abad ke 13-14 terjadi epidemi yang bernama The Black Death yakni sebuah penyakit sampar atau 

penyakit menular yang disebabkan oleh Yersinia Pestis  yang hidup pada beberapa hewan terutama tikus (Green, 

2020). Penyakit sempar menular pada manusia melalui gigitan kutu, hal ini menyebabkan pembengkakakn kelenjar 

limfe hingga bercak-bercak merah dikulit. Penyakit ini membunuh hampir 100 juta penduduk Eropa, India, China, 

Timur tengah, hingga benua Afirka dalam waktu kurang lebih 300 tahun. Mula-mula untuk mengatasi wabah ini 

masyarakat setempat berupaya untuk menguburkan jenazah secepat mungkin. Akan tetapi upaya tersebut tidak 

mampu menurunkan wabah penyakit ini. Kemudian satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah melakukan 

isolasi mandiri kurang lebih 40 hari pada penduduk yang terjangkit penyakit sempar bahkan seluruh penduduk di 

desa tersebut yang tidak terjangkit. Melalui metode tersebut akhirnya wabah sampar lama kelamaan hilang 

meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama.  
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Pada tahun 1918-1919 terjadi epidemi yang cukup besar yang yakni Influenza (Nicholls, 2006). Dalam sejarah 

manusia, peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang cukup mematikan, karena mampu membuat orang yang 

terserang virus tersebut bisa meninggal dalam waktu yang cukup singkat. Dalam waktu 6 bulan, virus ini mampu 

menyerang kurang lebih 500 juta manusia di seluruh dunia serta membunuh  50-100 juta jiwa. Pandemi ini 

diperparah dengan adanya perang dunia I, khususnya pada perkumpulan para pemuda dibarak militer. 

Berdasarkan hasil penelitian pada virus tersebut, disimpulkan bahwa virus influenza ini membunuh para korban 

melali badai sitokin yakni over-reaksi imun tubuh dengan terbentuknya sitokin proinflamasi. Berdasarkan pemaparan 

tersebut maka dapat diambil pembelajaran bahwasannya untuk mengambil sebuah keputusan pada penyakit 

epidemi, dibutuhkan identifikasi penyebab kemudian mencari solusi hingga mencari cara untuk mencegahnya. 

 

SIMPULAN 
Filsafat ilmu telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain 

filsafat ilmu juga telah memberikan nilai-nilai moral yang luar bisa sehingga dapat dijadikan refleksi oleh generasi 

Z saat ini. Generasi Z atau disebut digital natives merupakan generasi yang tumbuh dengan kecanggihan smartphone 

yang dapat memudahkan mereka dalam mengakses informasi maupun mencari hiburan sesuai dengan 

kebutuhannya secara instan. Dalam menghadapi situasi pandemi ini, generasi Z dapat menggunakan filsafat ilmu 

untuk direfleksikan dalam kehidupannya saat ini, salah satu filsafat yang dapat diterapkan adalah filsafat stoicisme, 

yakni mengkaji filsafat kehidupan dengan pendekatan praktis. Dalam menerapkan filsafat stoicisme, generasi Z 

dapat menggunakan trikotomi pengendalian yang pertama yakni mengendalikan sesuatu yang dapat dikendalikan 

secara penuh, yang dimaksud sesuatu dalam hal ini antara lain adalah tujuan hidup, sikap, pikiran, pendapat, dan 

prinsip-prinsip hidup yang di pegang.  

Dimasa lalu dunia juga telah diguncang dengan berbagai pandemi seperti Pandemi cacar, Wabah Sempar 

(The Black Death), Pandemi Influenza Spanyol (The Great Influenza), dan revolusi industri (dengan penyakit okupasi), 

yang merupakan beberapa peristiwa epidemi tahunan, yang dapat membuka pikiran manusia tentang filosofi 

penyakit pada populasi masyarakat tertentu. Berdasarkan pengalaman masa lalu tersebut para pakar kesehatan saat 

ini juga bisa melakukan refleksi terhadap wabah pandemi tersebut untuk mencari penyebab, solusi hingga 

pencegahan terhadap virus pandemi covid-19 ini.  
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Abstrak 
Artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan metode parenting dalam membentuk 

kepribadian posistif pada anak di lingkungan keluarga. Metode penulisan yang digunakan dalam 

artikel yaitu  studi pustaka dimana menggunakan analisis deskriptif dengan memberikan 

penjelasan secara jelas, faktual, logis, dan sistematis sesuai dengan topik yang sedang dibahas. 

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam artikel ini yaitu analisis isi (content analysis). 

Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa penerapan metode parenting diperlukan dalam 

proses pembentukan karakter anak agar menjadi pribadi yang berkarakter baik dan 

berkepribadian positif.  

Kata Kunci: Kepribadian Positif Anak, Lingkungan Keluarga, Metode Parenting 

 

PENDAHULUAN 
 Saat ini, pendidikan karakter menjadi topik utama yang dihadapi pemerintah. Selain merupakan bagian dari 

proses pembinaan moral anak bangsa, harapannya pendidikan karakter juga dapat  menjadi tumpuan utama bagi 

suksesnya “Indonesia Gold Medal 2045”.  Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 mengenai 

Sistem Pendidikan Nasional, jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan 

informal (UU RI, NO.20, 2003). Pendidikan informal merupakan salah satu jalur pendidikan di dalam keluarga dan 

lingkungan. Pendidikan informal memegang peranan yang sangat penting dan memberikan kontribusi bagi 

keberhasilan pendidikan terutama dalam pembentukan karakter peserta didik. Dikarenakan, 70% peserta didik 

berada di rumah dan lingkungan sekitarnya (Malik, Dahnuss and Leo Shanty, 2019). 

 Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat yang berpengaruh besar 

terhadap karakter anak. Pendidikan karakter berawal dari rumah dikarenakan : 1) rumah merupakan tempat 

pertama manusia mengenal kehidupan, rumah yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keluarga; 2) rumah 

merupakan sumber anak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang dan perhatian yang cukup yang 

diterima oleh anak, akan membuat anak mendapatkan ketenangan; 3) rumah merupakan tempat anak mengenal 

rules of life. Rumah merupakan sumber aturan hidup bagi anak, dari rumah lah seorang anak akan mendapatkan 

pemahaman dan mengerti tindakan dan perilaku apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan, anak mengerti 

arti jangan atau lakukan dari rumah. Rules of life ini membiasakan anak untuk berperilaku baik, disiplin dan 

bertanggungjawab. Aturan main di rumah nantinya akan dibawa anak ke luar, saat anak mulai memasuki masa 

sekolah, saat anak menginjak masa remaja kemudian dewasa. Orang tua menjadi kontrol yang mengawasi  perilaku 

anak. Pendidikan yang baik di dalam keluarga akan melahirkan generasi unggul yang berdampak bukan hanya 

kepada kebahagiaan orang tua tetapi juga mengangkat derajat bangsa Indonedia di masa depan. 

Penanaman  dan pengajaran akan nilai-nilai karakter merupakan upaya dalam membentuk kepribadian 

manusia melalui proses pengetahuan tentang moral dan implementasi dari pengetahuan akan moral tersebut. 

Pendidikan karakter tidak lepas dari peran keluarga untuk terus menumbuhkan dan mengembangkan karakter 

yang dimiliki anak. Keluarga menjadi tempat anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Pendidikan yang 

dilakukan dalam keluarga berperan penting dalam pengembangan  watak, kepribadian maupun karakter bagi 

seorang anak.   

Pendidikan mempunyai kedudukan penting dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Pendidikan 

memfokuskan pada aspek psikologis yang tergambar pada karakter, dan hasil dari karakter tersebut dapat dilihat 

dari perilaku seseorang yang sebenarnya, yaitu perilaku yang baik. Melalui pendidikanlah anak dapat dipahami 

karakternya kemudian membimbing mereka untuk dapat mempertimbangkan hal benar dan salah, memiliki 
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kepedulian terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban, yang pada akhirnya dapat diimplementasikan dalam 

bentuk kebenaran yang nyata (Rozana, Wahid and Muali, 2018). 

 Keluarga merupakan sumber utama anak mendapatkan pengetahuan awal akan segala hal dan menjadi 

penentu untuk membentuk karakter pada anak. Untuk membentuk karakter atau kepribadian kuat dan berjiwa baik 

dan positif  pada anak dalam keluarga, perlu diciptakan suasana keluarga yang harmonis dan dinamis, yang 

membutuhkan koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan anak. Pendidikan keluarga 

yang baik juga akan membentuk anak yang berkarakter baik. Dengan bimbingan dan pendampingan maka 

perkembangan kepribadian anak dapat dikendalikan dan dibentuk terutama dalam keluarga. Karena keluarga 

merupakan tempat anak memperoleh pendidikan pertamanya. Kepribadian anak yang dididik dalam keluarga yang 

harmonis akan berbeda dengan kepribadian anak yang dididik dalam kekerasan, hal ini berdampak besar terhadap 

prestasi dan kesuksesan anak. Hal ini berarti rumah harus bisa menjadi tempat untuk membentuk kepribadian yang 

baik bagi anak (Hyoscyamina, 2011). 

 Berbagai metode parenting anak memberikan penekanan bahwa orang tua dapat menjadi pendengar dan 

komunikator yang baik saat anak bercerita, dapat menjadi sosok teladan, mencipatkan lingkungan belajar di rumah, 

mengembangkan pemikiran terbuka dan melibatkan anak dalam segala hal, serta menanamkan kejujuran pada anak. 

Poin penting yang dapat diambil  adalah kualitassdari  interaksi setiap anggota keluarga, bukan banyaknya interaksi 

(Go Setiawan, 2000). 

Orang tua berperan penting dalam proses tumbuh kembang anak walaupun anak masih membutuhkan 

dukungan dari lembaga sosial seperti sekolah dan juga lingkungan. Begitu juga dengan sikap antar orang tua di 

dalam rumah akan berpengaruh terhadap karakter atau perilaku anak. Keberhasilan seorang anak sangat 

bergantung pada keluarga, karena di dalam keluargalah anak pertama kali dididik. Orang tua yang bijaksana akan 

mendidik anak-anaknya dengan cara yang penuh kasih sayang dan kepedulian, sehingga mampu menumbuhkan 

anak-anak yang berprestasi dan dapat dipercaya, bukan hanya mendidik berdasarkan tugas maupun kewajiban. 

Bagi orang tua, anak merupakan investasi yang sangat berharga untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Selain 

kecerdasan yang memadai, setiap orang tua berharap agar anaknya akan mewarisi karakter atau kepribadian yang 

baik (Hyoscyamina, 2011). 

Penting untuk orang tua terus belajar agar menjadi orang tua yang dapat mendidik anak dengan 

pengetahuan dan akhlak yang baik. Orang tua yang baik akan senantiasa belajar untuk memperbaiki dirinya agar 

dapat menjadi orang tua berilmu sehingga dapat mencetak generasi bangsa yang cerdas dan berkarakter baik. 

Manfaat dari menuntut ilmu atau belajar bagi orang tua bukan hanya sebatas untuk kepuasan diri. Tetapi, lebih 

daripada itu yaitu agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi orang lain, minimal untuk keluarga. 

 Beberapa hal yang perlu diingat dalam menuntut ilmu yaitu sebagai berikut. 

1. Menuntut ilmu tak terbatas. Ada kombinasi antara pendidikan minimum dan pendidikan maksimum.. Dalam 

hal ini pilihlah pendidikan maksimum. Baik dalam kuantitas maupun kualitas.  Misalnya dalam pendidikan 

keluarga orang tua tidak hanya memberikan ilmu tetapi juga mempraktikkan ilmu yang telah diajarkan kepada 

anak, sehingga anak akan lebih mudah memahami apa yang orang tua ajarkan. 

2. Belajar dari kehidupan. Vermon dalam Avianty (2009) menegaskan bahwa kita belajar: 

- 10% diperoleh dari apa yang kita baca. Setiap apa yang kita baca akan menentukan isi pikiran kita 

- 20% diperoleh dari apa yang kita dengar. Semakin banyak kita mendengar hal-hal positif, hal itu akan 

mempengaruhi tindakan kita. 

- 30% diperoleh dari apa yang kita lihat. Berhati-hati dalam memilih apa-apa yang dapat kita tonton, karena 

setiap apa yang kita lihat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita. 

- 50% diperoleh dari apa yang kita lihat dan dengar. Semakin banyak kita melihat dan mendengar hal-hal 

positif maka sikap dan perilaku kita juga mencerminkan hal-hal positif 

- 70% diperoleh  dari apa yang kita katakan. Apa yang kita katakan berasal dari apa yang kita pikirkan. 

- 90% diperoleh dari apa yang kita katakan dan lakukan. Setiap apa yang kita katakan dan lakukan 

melakukan representasi dari apa yang kita baca, dengar dan lihat. 

3. Menekankan prose berpikir dan bernalar/logika (riset), bukan dengan menghafal. Proses belajar dengan 

memahami isi bacaan lebih perting dibandingkan dengan hanya sekedar membaca ataupun menghafal isi dari 

apa yang kita baca. Karena memahami dengan mendalam mengikutsertakan otak kita untuk berpikir dan 

menganalisis maksud dari setiap tulisan yang ada dalam buku atau apa yang kita baca. 
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4. Efektif dalam menjadwal belajar, mencatat dan membaca. Segala perilaku anak sebagian besar akan meniru apa 

yang dilakukan oleh orang tuanya. Pembelajaran akan kedisiplinan yang diajarkan sejak dini akan membentuk 

kebiasaan berperilaku disiplin pada anak. Orang tua yang bijak akan tahu, kapan dia berisitirahat, belajar, 

mendidik anak-anaknya dan menyediakan waktu khusus untuk evaluasi dirinya. 

5. Istiqamah dalam belajar. Saat semangat untuk belajar turun, maka orang tua akan selalu menemukan motivasi 

untuk mengembalikan semangat belajarnya. Memberikan pilihan untuk sukses atau gagal, jika perlu memakai 

target waktu dan hasinya sebagai evaluasi diri dan bentuk motivasi diri. 

6. Memahami modalitas kemauan dan kemampuan. Beberapa pilihan yang dapat menggambarkan karakter diri 

kita, antara lain sebagai berikut. 

- Mampu dan mau : mampu belajar dan mengambil kesempatan, dan mau memanfaatkannya. Dapat 

digolongkan sebagai orang pintar dan cerdas. 

- Mampu tapi tidak mau : memiliki modal, cukup cerdas, tapi tidak punya semangat, harus didorong dulu. 

Dapat digolongkan menjadi orang yang malas. 

- Tidak mau tetapi mau : memiliki modal yang kurang tapi memiliki semangat. Dalam hal ini, maka yang 

perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memiliki modal yang cukup. Latihan terlebih dahulu, optimalkan 

kemampuan untuk mengimbangi semangat yang dimiliki. 

- Tidak mampu dan tidak mau : dapat digolongkan sebagai orang yang pesimis, menyerah sebelum 

berusaha. 

 

Jika sudah mengetahui termasuk golongan mana, tinggal memetakan usaha yang harus dikerjakan. Bersiap 

menjadi orang tua cerdas dan berwawasan. (Avianty, 2009). Saat ini, istilah “smart parenting” menjadi populer untuk 

menggambarkan metode parenting yang ideal bagi orang tua. Smart Parenting merupakan salah satu strategi 

pendidikan terhadap anak, di mana orang tua sebagai madrasatul ula (sekolah pertama) mendampingi dan 

membimbing anak dalam semua tahap tumbuh kembangnya, mengasuh, melindungi dan membimbing kehidupan 

baru anak dalam di semua tahapan. Smart Parenting mampu mewujudkan karakter dan kepribadian anak yang baik 

(Rozana et al, 2018). 

 Untuk dapat menjadi role model anak, orang tua harus memiliki sifat jujur, tegas, dan konsisten dalam 

menerapkan batasan-batasan atau aturan. Agar anak tidak merasa kebingungan dalam menilai mana perbuatan 

yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Ada beberapa metode parenting yang dapat diterapkan yaitu, pola asuh 

otoriter atau pola asuh yang menekankan bahwa orang tua memiliki kuasa dalam mengatur anak , pola asuh 

permisif atau pola asuh yang membebaskan anak dalam melakukan segala hal, dan pola asuh demokratis atau pola 

asuh yang melibatkan anak. Pola asuh otoriter merupakan pola asuh orang tua, di mana dalam hal ini orang tua 

selalu memaksakan kehendak mereka, mengasuh anak dengan menerapkan aturan-aturan yang ketat, memaksakan 

anak untuk selalu berperilaku seperti orang tuanya dan membatasi anak untuk bertindak atas keinginannya sendiri. 

Pola asuh permisif merupakan pola asuh yang berpusat pada anak, kebalikan dari pola asuh otoriter, di mana dalam 

pola asuh permisif ini, anak memiliki kebebasan yang sangat luas untuk menentukan segala sesuatu yang diinginkan 

hingga tidak ada batasan aturan maupun larangan-larangan dari orang tua. Orang tua tidak memberikan batasan 

atau aturan-aturan yang mengikat anak dalam melakukan segala hal. Sedangkan pola asuh demokratis ditandai 

dengan adanya pengakuan orang tua atau pendidik terhadap kemampuan anak. Anak diberikan kesempatan untuk 

tidak selalu bergantung kepada orang tua. Orang tua selalu mendorong anak untuk berkomunikasi dan berdiskusi 

mengenai apa yang diinginkan oleh anak secara terbuka. Setiap terdapat masalah, orang tua dan anak selalu 

mendiskusikan masalah tersebut dan mencari solusi bersama (Khaira, 2017). 

METODE 
Metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode studi pustaka. Penulis menggunakan berbagai 

referensi yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian anak di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan, teknik 

analisis yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis isi (content analysis). Dari analisis inilah, penulis 

mengungkapkan hasil analisis dalam konteks pendidikan karakter ditinjau dari penerapan metode parenting di 

lingkungan keluarga untuk membentuk kepribadian positif bagi anak. Hasil dan pembahasan dalam artikel ini 

diperoleh dari berbagai referensi yang digunakan oleh penulis. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
 Smart parenting yaitu salah satu metode parenting yang memfokuskan segala tindakan cerdas dan bijak yang 

dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua terhadap anak yang bertujuan untuk melindungi, mengasuh, mengajar, 

memberikan nilai-nilai disiplin dan memberikan bimbingan. Saat melakukan interaksi sosial, lingkungan dapat  

memperngaruhi anak dalam hal tingkah laku, gaya bicara, pengetahuan dan juga gaya hidup (Astuti, 2014). 

 Smart parenting adalah metode pendidikan orang tua dalam mendidik anak. Orang tua merupakan guru 

pertama yang mengajar, belajar, mendidik dan membimbing. Sebagaimana pendidikan keluarga, orang tua 

melakukan segala upaya untuk membantu perkembangan pribadi anak, melalui pembiasaan dan improvisasi 

(Jailani, 2014). 

Beberapa konsep parenting yang umum digunakan yaitu: 

1. Pemberian respon. Pemberian respon yaitu memberikan tanggapan atas apa yang anak lakukan secara tepat. 

Peran orang tua yaitu selalu berusaha untuk memberikan pengasuhan yang baik terhadap anak, harus dapat 

membimbing semua kegiatan yang dilakukan oleh anak. Jika anak melakukan kesalahan, respon orang tua yaitu 

langsung mengajak anak berdiskusi mengenai permasalahan yang dilakukan oleh anak. Jadi, sebagai orang tua 

harus merespon terhadap perilaku anak dengan cara yang tepat. Tepat disini yaitu orang tua selalu 

menggunakan prinsip berpikir sebelum bertindak, sehingga tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari 

atas setiap pilihan keputusan yang diambil. 

2. Melakukan pengawasan, dalam hal ini orang tua mengawasi interaksi anak dengan lingkungan sosialnya.. 

Lingkungan sosial berperan penting bagi anak untuk dapat berinteraksi dengan sekitar. Dalam hal ini, peran 

orang tua yaitu membimbing dan memberikan perhatian secara penuh kepada anak dalam hal berinteraksi 

dengan lingkungan sekitar. 

3. Melakukan bimbingan, orang tua membantu anak secara aktif untuk memiliki perilaku-perilaku yang 

dikehendaki, perilaku-perilaku yang sesuai dengan standar moral yang berlaku baik dalam agama maupun 

masyarakat.  Orang tua dalam hal ini membimbing anak untuk dapat membuat anak aktif, kreatif dalam 

melakukan sesuatu yang diinginkannya juga sebagai orang tua harus mendukung kegiatan anak jika dirasa 

kegiatan tersebut positif dan menunjang tumbuh kembang anak.terdapat beberapa cara untuk mengembangkan 

pola asuh anak kreatif, diantaranya: menciptakan lingkungan belajar yang bebas stres; dukungan fasilitas yang 

memberi banyak dorongan kepada anak untuk terus berkreasi; menerima segala ide-ide ajaib yang diutarakan 

oleh anak; menerima solusi-solusi kreatif yang diberikan oleh anak; memberi cukup waktu untuk anak 

melakukan eksplorasi; memberikan contoh nyata, melalui metode learning by doing; memberikan anak pilihan 

atas beberapa pendapat/pandangan mengenai suatu hal; menekankan kepada anak bahwa proses lebih penting 

dibandingkan hasil akhir; menghindari segala hal yang menghambat kreativitas anak; dan memilih sekolah yang 

mendorong kreativitas anak. 

4. Role model,  yaitu orang tua dijadikan sosok teladan yang memberikan contoh yang positif dan konsisten dalam 

memberikan dan mengajarkan nilai-nilai positif terhadap anak.  

 

Pendidikan parenting memiliki beberapa prinsip kunci yang harus diperhatikan oleh orang tua diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Pemenuhan nutrisi anak. Nutrisi memiliki peranan penting terhadap perkembangan, psikologis dan kognitif 

anak. 

2. Memberikan kehidupan yang seimbang, dalam hal ini anak diberikan kesempatan untuk belajar, bermain, 

menjelajahi lingkungan dan quality time bersama dengan kedua orang tuanya. 

3. Menciptakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan 

perlindungan bagi anak dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. 

4. Menjaga keterbukaan komunikasi baik dengan anak, dengan teman, sekolah dan lingkungan yang berada di 

sekitar anak. 

5. Menjadi orang tua yang aktif, selalu melibatkan anak untuk berdiskusi, sehingga hal ini dapat membuat anak 

merasa diperhatikan dan menciptakan ikatan yang kuat yang pada akhirnya menjadi dasar bagi anak dalam 

bersikap dan berperilaku (Hyoscyamina & Dewi, 2012). 
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Parenting (pengasuhan) merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan akhir untuk melindungi dan 

membimbing anak menuju kehidupan yang baru, di mana anak tidak hanya mengenal orang tua dan anggota 

keluarga saja  melainkan juga mengenal lingkungan sekitarnya, selalu memberikan cinta, kasih sayang, perhatian 

dan juga nilai-nilai baik dan positif untuk tumbuh kembang anak (Rozana et al, 2018). Setiap interaksi antara orang 

tua dan anak memiliki keunikan yang berbeda. Orang tua tidak dapat menerapkan satu pola pendidikan kepada 

satu anak dan diterapkan kepada anak yang lain, dikarenakan setiap anak memiliki keunikannya sendiri dan di sini 

dibutuhkan upaya dari orang tua dalam mengenali dan memahami karakter dari setiap anak. 

Orang tua mendidik anak sejak dalam kandungan hingga akhir hayat. Setiap orang tua memiliki kewajiban 

untuk mendidik agar menjadi pribadi yang baik. Untuk dapat mendidik anak dengan baik, orang tua harus memiliki 

ilmu, karena orang tua yang berwawasan luas tidak akan mudah terpengaruh pola pengasuhan yang salah. Orang 

tua akan berhati-hati dalam mendidik anak, dikarenakan apa yang diajarkan setiap orang tua kepada anak akan 

berdampak pada perilaku anak nantinya. Setiap orang tua harus selalu memiliki sifat mawas diri, tidak mudah puas, 

selalu mengevaluasi diri dan melakukan perbaikan setelahnya. 

Singkatnya, pendidikan karakter adalah upaya menjadikan sikap maupun perilaku manusia selaras dengan 

kebaikan (sejalan dengan nilai kehidupan). Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai mengajarkan kepada anak 

bagaimana mengembangkan sikap dan perilaku yang terbaik. Pendidikan karakter bertujuan agar selurus sivitas 

akademika ada di setiap unitnya, baik pendidikan formal, nonformal maupun informal.  

Pendidikan karakter diekspresikan sebagai pembentukan perilaku yang baik agar seseorang dapat 

memahami, merasakan dan mampu melakukannya. Mengenai bentuk adat dalam mendidik anak melalui proses 

parentig, terdapat sembilan pilar karakter yang dapat orang tua ajarkan kepada anak, antara lain sebagai berikut. 

1. Cinta kepada Tuhan dan kebenaran (cinta kepada Tuhan, amanah, hormat, kesetiaan). 

2. Tanggung jawab, disiplin dan kemandirian (tanggung jawab, keunggulan, kemandirian, disipilin, ketertiban). 

3. Amanah (kepercayaan, keandalan, kejujuran). 

4. Rasa hormat dan kesopanan (rasa hormat, kesopanan, kepatuhan/ketaatan). 

5. Cinta, kasih sayang dan kerjasama (empati, kemurahan hati, moderasi, kerjasama). 

6. Kepercayaan diri, kreativitas, dan pantang menyerah (kepercayaan diri, ketegasan, kreativitas, akal, 

keberanian, tekad dan antusiasme). 

7. Keadilan dan kepemimpinan (keadilan, kejujuran, belas kasihan, kepemimpinan). 

8. Kebaikan dan kerendahan hati (kebaikan, keramahan, kerendahan hati, kesopanan). 

9. Toleransi dan kedamaian (toleransi, fleksibilitas, kedamaian, persatuan). 

 

Sembilan karakter tersebut perlu diajarkan kepada anak sejak usia dini, dengan harapan  nantinya anak 

menjadi pribadi yang bermanfaat tidak hanya bagi sesama tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan 

negara, dapat menjadi pribadi yang tangguh dan memiliki pikiran yang kuat untuk menghadapi segala hal yang 

terjadi di masa depan. Proses parenting tersebut diawali dari lingkungan keluarga. Dengan demikian, keluarga yang 

termasuk dalam lingkungan pendidikan informal menjadi dasar bagi pengembangan kepribadian dan karakter anak 

yang nantinya diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat (Megawangi, 2016) 

Peran-peran yang muncul ketika anak terbiasa dengan nilai-nilai perbuatan yang memfokuskan pada nilai-

nilai kebaikan dan memberikan bimbingan dan pemahaman tentang nilai-nilai perilaku yang tidak sesuai dengan 

standar moral. Oleh karena itu, nilai-nilai kebaikan dan keburukan bukan hanya dipahami sebagai pengetahuan 

saja. Lebih dari pada itu, nilai kebaikan dan keburukan didasarkan pada pemahaman, penghargaan dan pengalaman 

langsung melalui kehidupan sehari-hari. Harapan dari penanaman nilai kebaikan adalah untuk mengembangkan 

kemampuan anak dalam memahami dan menerapkan nilai kebaikan, sehingga tahapan pengembangan karaktera 

pada anak dimulai dari mengetahui, memahami kemudian menerapkan segala nilai dan karakter baik dalam 

kehidupan sehari-hari (Setiardi, 2017) 

Tahapan pembentukan karakter anak ini sejalan dengan sudut pandang Thomas Lickona, ia berpendapat 

bahwa ketiga aspek karakter yang baik perlu dimasukkan dalam proses pembentukan karakter anak. Ketiga aspek 

tersebut yaitu sebagai berikut. 
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1. Knowing the good (pengetahuan moral), yang berarti anak memahami baik dan buruk, memahami tindakan yang 

akan dilakukan, dan dapat memprioritaskan sesuatu. Untuk membentuk karakter seorang anak, tidak hanya 

perlu memahami hal-hal yang baik, tetapi juga perlu memahami alasan mengapa anak melakukan hal tersebut. 

2. Feeling the good (moral feeling), yang berarti bahwa anak menyukai kebaikan dan membenci hal-hal buruk, atau 

anak lebih menekankan keuntungan dibandingkan kerugian. Konsep ini berusaha untuk menanamkan 

kecintaan kepada perbuatan baik. Pada tahap ini, anak-anak diajarkan untuk merasakan konsekuensi dari hal-

hal yang baik. Ketika rasa cinta ini sudah mengakar, maka anak akan memiliki kekuatan untuk melakukan 

perbuatan baik dan berhenti melakukan perbuatan buruk. 

3. Acting the good (moral action), yang berarti anak-anak dapat dan membiasakan diri melakukan hal-hal baik. Pada 

tahap ini, anak-anak diajarkan untuk melakukan perbuatan baik, karena jika mereka tidak melakukan apa yang 

mereka ketahui dan apa yang mereka rasakan, maka hal pengajaran ini akan sia-sia. 

 

Proses pembentukan karakter anak ini dilakukan saat anak berada di usia dini. Proses ini dilakukan oleh 

keluarga. Orang tua berperan penting dan sangat berpengaruh dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan 

karakter anak. Orang tua memaikan peran yang sangat penting dalam mendidik dan membina generasi penerus. 

Kehidupan anak tidak dapat dipisahkan dari keluarga (orang tua), karena anak lebih banyak berada dalam 

lingkungan keluarga. Peran orang tua yang paling dasar adalah membentuk karakter anak sebagai bekal dalam 

menjalani kehidupan (Lickona, 1997). 

 

Pembahasan 
 Membangun dan menanamkan nilai-nilai karakter layaknya mengukir kayu. Sifat dari ukiran tersebut 

adalah melekat dengan kuat pada objek ukiran dan tidak akan mudah menyusut seiring waktu atau karena gesekan. 

Menghapus sebuah ukiran seperti menghapus objek yang diukir, karena ukiran tersebut akan menempel dan 

menyatu dengan dengan objek. Sama halnya dengan karakter yang merupakan sebuah pola, baik itu pikiran, 

perasaan, sikap atau perilaku, sangat bergantung pada manusia dan sulit untuk dihapus maupun dihilangkan. 

Dalam pendidikan karakter, setiap anak dapat menunjukkan perilaku positif dan negatif. Perilaku positif akan 

berkembang ketika orang tua mengembangkan kepribadian positif sejak bayi hingga anak usia dini. Karena masa-

masa anak di dari usia bayi hinga anak menginjak usia dini pembelajaran dan penanaman nilai-nilai karakter akan 

lebih mudah untuk diserap dan diterapkan. 

 Kepribadian berkaitan dengan perilaku positif yang terkait dengan prinsip moral universal, seperti 

kejujuran, kepercayaan diri, tanggung jawab, sifat penolong, dapat dipercaya dan diandalkan, rasa saling 

menghargai, menghormati, saling menyayangi dan lain sebagainya. Tuhan telah menanamkan kepribadian di dalam 

kodrat manusia, sehingga pada dasarnya setiap anak akan menunjukkan semua perilaku positif tersebut. 

Permasalahan yang terjadi, keterampilan dasar yang melekat pada anak tidak dapat dikembangkan secara mandiri, 

tetapi harus dikembangkan secara cermat melalui pola asuh aktif dan bimbingan orang tua. Jika setiap anak dan 

setiap keluarga bersikap dan berperilaku positif makan akan terbentuk masyarakat dengan standal moral yang baik 

(Prasetyo, 2011). 

1. Penanaman Nilai-nilai Karakter 
Jika seseorang tidak dapat membantu dirinya sendiri, maka dia tidak akan bisa membantu orang lain. Sama 

halnya dengan orang tua yang ingin memberikan atau mengajarkan karakter positif kepada anaknya. Jika orang tua 

ingin anaknya menunjukkan karakter yang positif maka orang tua harus memiliki karakter yang positif juga dalam 

dirinya. Artinya, orang tua harus menerapkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari dan memperlakukan 

anaknya sesuai dengan nilai moral tersebut. Oleh karena itu, orang tua tidak hanya memberi tahu anak apa yang 

harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Lebih jauh lagi orang tua meminta anak untuk mengamati 

perilaku orang lain atau orang di sekitar mereka, sehingga dengan begitu anak akan lebih mudah belajar dan 

memahami tidak sekedar mendengarkan kata-kata. 

Misalnya, jika orang tua ingin mengembangkan sikap penuh kasih sayang kepada anak, maka orang tua 

terlebih dahulu menerapkan perilaku penuh kasih sayang tersebut kepada anak dan lingkungannya. Sikap peduli 

ini dapat dicapai dengan memperhatikan anak, mendengarkan keluhan mereka, membantu orang lain yang 

bermasalah dan lain sebagainya. Saat orang tua mengasuh anak, anak akan merasa nyaman. Menumbuhkan rasa 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

64 

 

aman dan nyaman merupakan dasar utama untuk menumbuhkan karakter anak, dan kemudian dapat membantu 

anak mengembangkan rasa bermakna, istimewa, penting dan bernilai. 

Proses pembentukan karakter dimulai dari status pribadi orang tua sebagai tokoh berpengaruh, menjadi 

panutan, diteladani, dikagumi dan ditiru oleh anak. Dibandingkan dengan menuruti nasihat orang tua, anak lebih 

mudah meniru perilaku orang tua. Mereka belajar dengan mengamati apa yang terjadi di sekitar mereka daripada 

hanya mendengarkan nasihat. Nilai ajaran berupa kata-kata hampir tidak berpengaruh terhadap pengembangan 

karakter anak. Sebaliknya, nilai yang diajarkan melalui praktik dapat memainkan banyak peran. Sikap dan perilaku 

orang tua merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang terus-menerus dilakukan sepanjang usia anak. 

Proses yang selajutnya yaitu memberikan pemahaman dan pemberian contoh kepada anak mengenai hal 

bak dan hal buruk, apa yang benar atau apa yang salah, apa yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Selain itu, 

anak juga perlu diajarkan untuk bisa memilih dan memilah segala sesuatu yang baik dan positif sehingga hal ini 

dapat membuat anak menjadi tahu, mengerti dan paham mengenai tindakan apa saja yang harus diambil, dan juga 

mampu memprioritaskan hal-hal positif dan baik untuk dirinya dan lingkungannya. Dengan demikian dibutuhkan 

adanya suasana pendidikan yang menerapkan prinsip 3A, yaitu asih (kasih), asah (memahirkan), dan asuh 

(bimbingan). Anak akan tumbuh dan berkembang dengan kepribadian baik jika mendapatkan perlakuan yang 

penuh kasih sayang dari orang tuanya, mendapatkan pengajaran yang melatih kecerdasan, kreativitas, moral dan 

etika serta  mendapatkan pengasuhan yang penuh dengan pengertian dan toleransi dengan situasi yang nyaman 

dan menyenangkan (Prasetyo, 2011). 

 

2. Metode Parenting dalam Membentuk Kepribadian Positif Anak 
Parenting education berperan penting dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak 

sehingga dapat membentuk kepribadian yang baik positif kepada anak. Orang tua yang bijak akan senantiasa belajar 

bagaimana mendidik anak dengan baik menggunakan metode yang mendukung terbentuknya kepribadian positif 

pada diri anak. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh orang tua dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter pada anak, diantaranya sebagai berikut. 

a. Role model (keteladanan/hal yang dapat ditiru oleh anak) 

Dalam proses pendidikan, role model merupakan bagian  dari cara ataupun metode yang paling efektif 

untuk mengajarkan dan membentuk anak secara moral, spritual dan sosial. Bagi anak, orang tua merupakan  sosok 

ataupun figur yang dapat dijadikan panutan dalam segala hal. Setiap sikap dan perilaku dari orang tua, akan ditiru 

dan diterapkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua menjadi guru dan teladan bagi anak-anaknya 

untuk mengatur peran dalam keluarga. Dikarenakan setiap sikap dan perilaku orang tua akan senantiasa ditiru oleh 

anak, penting untuk orang tua bersikap hati-hati dalam bersikap di hadapan anak. Orang tua harus menampilkan 

sikap dan perilaku yang positif di hadapan anak sehingga sikap dan perilaku positif tersebut juga akan diterapkan 

oleh anak dalam kehidupan sehari-harinya dan membentuk kepribadian positif dalam diri anak. Sebelum orang tua 

mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik dan positif kepada anak, maka orang tua harus memiliki nilai-nilai 

karakter tersebut dalam dirinya.  

Apa yang diajarkan oleh orang tua merupakan representasi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua dalam 

hidupnya. Misalnya, jika orang tua ingin mengajarkan kepada nilai-nilai karakter seperti beribadah tepat pada 

waktunya, senantiasa berkata jujur, memiliki sikap saling menyayangi dan mengasihi antar anggota keluarga, 

senantiasa bertutur kata sopan dan santun baik kepada yang lebih tua ataupun yang sebaya, maka sikap dan 

perilaku tersebut sudah tercermin dalam diri orang tua. Sehingga orang tua benar-benar dapat dijadikan sebagai 

role model untuk anak bersikap dan berperilaku dalam kesehariannya. 

b. Pembiasaan 

Tumbuh kembang karakter anak dimulai dengan membiasakan diri pada hal-hal yang berkaitan dengan 

kebaikan. Hal ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan fisik dan psikis anak. Pembiasaan untuk membangun 

karakter pada anak tidak akan muncul secara tiba-tiba, namun perlahan, lambat laun, karakter tersebut akan 

terbentuk, kemudian tumbuh dan akan melekat pada diri anak yang pada akhirnya menjadi bagian dari ego dalam 

diri anak. Ego merupakan bagian dari kepribadian mereka. Contoh pembiasaan berdasarkan nilai-nilai karakter 

yang dapat diajarkan kepada anak adalah kebiasaan mengucap salam pada saat tiba di rumah, kebiasaan untuk 
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hidup bersih, kebiasaan untuk hidup disiplin dan mandiri, kebiasaan berpamitan dan mencium tangan orang tua 

saat bersiap untuk bepergian.  

Pembiasaan ini bertujuan agar saat anak-anak bertumbuh dewasa, mereka akan terbiasa untuk menerapkan 

ajaran yang baik dan melakukannya dengan mudah. Pembiasaan ini dilakukan secara berulang dan secara teratur 

sehingga dapat menjadi suatu kebiasaan baik bagi anak. Kebiasaan inilah yang nantinya akan membuat anak secara 

sadar untuk senantiasa bersikap dan berperilaku baik serta meninggalkan sikap dan perilaku yang tidak terpuji. 

Dalam hal ini, peran orang tua sangat penting untuk terus membiasakan diri mengajarkan dan menanamkan nilai-

nilai karakter yang berkaitan dengan hal-hal yang baik dan positif. Orang tua harus memiliki kesabaran dan telaten 

dalam memberikan ajaran nilai-nilai kebaikan kepada anak, dan berpikir bahwasanya setiap hal baik yang telah 

diajarkan kepada anak tidak ada yang sia-sia. Meskipun membutuhkan waktu bagi anak utuk terbiasa dengan nilai-

nilai kebaikan tersebut, namun pada akhirnya segala hal kebaikan yang telah diajarkan oleh orang tua kepada anak 

akan membentuk karakter dan kepribadian yang positif dalam diri anak. 

c. Nasihat dan Hukuman 

Nasihat dapat diartikan sebagai teguran yang diberikan oleh orang tua terhadap anak saat anak melakukan 

kesalahan atau tidak menerapkan ajaran kebaikan yang telah diberikan oleh orang tua. Nasihat ini bertujuan untuk 

membuat anak menyadari bahwa aa yang telah dilakukannya itu salah atau tidak sesuai ajaran kebaikan yanng telah 

diberikan orang tua dan dengan begitu anak akan memperbaiki kesalahannya. Misalnya saat anak telah 

menyelesaikan ujian dan mendapat nilai di bawah ketentuan minimal. Dikarenakan anak takut untuk jujur kepada 

orang tua, pada akhirnya anak memilih untuk berbohong. Anak memilih untuk berbohong disini pasti memiliki 

alasan, untuk dapat membiasakan anak berlaku jujur, orang tua dapat menerapkan beberapa kiat, yaitu: 

memberikan penjelasan secukupnya bahwa segala bentuk kebohongan itu tidak baik, kejujuran membuat hidupkita 

menjadi lebih mudah; tidak membuat suasana anak memberikan pilihan berbohong misalnya dengan menekannya; 

menghindari kemarahan dan bereaksi berlebihan atas kebohongan yang anak lakukan; memberikan kepercayaan 

anak, tidak selalu menaruh rasa curiga kepada anak; membiasakan diri untuk memberikan contoh kejujuran di 

hadapan anak; selalu menghormati privasi anak, tidak memaksakan anak untuk menceritakan apa yang telah 

dialami anak, jika anak merasa nyaman dengan orang tua, tidak perlu dipaksa, anak akan bersikap terbuka kepada 

orang tua. 

Selain memberikan nasihat, orang tua juga dapat memberikan hukuman atas kesalahan anak yang sudah 

tidak bisa ditoleransi. Pastinya hukuman yang diberikan oleh anak tetap mendidik dan menimbulkan efek jera dan 

membuat anak tidak mau mengulangi kesalahannya lagi. Contoh hukuman yang bisa diterapkan yaitu salah satunya 

silent treatment. Orang tua tidak mengajak anak untuk berbicara/mendiamkan anak tujuannya agar anak dapat 

merenungi kesalahannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari. Orang 

tua tidak diperkenankan memberikan hukuman yang mengindikasikan kekerasan terhadap anak, toleransi 

hukuman fisik yang dapat diberikan oleh orang tua adalah menjewer telinga anak. Karena setiap kekerasan yang 

diberikan kepada anak akan menimbulkan trauma terhadap psikis anak, dan hal ini akan berdampak terhadap 

kehidupan anak di masa depan. 

Nasihat dan hukuman ini dapat dijadikan metode bagi orang tua dalam mengajarkan nilai-nilai karakter. 

Dengan nasihat dan hukuman ini akan membuat anak bertindak hati-hati dalam bersikap dan berperilaku serta 

memahami akan selalu ada konsukuensi atas setiap pilihan tindakan yang dilakukan oleh anak. Peran anak disini 

adalah menuntun anak untuk selalu bersikap dan berperilaku berdasarkan standar moral yang berlaku baik dalam 

agama maupun masyarakat. Jika anak berbuat kesalahan, orang tua memberikan waktu kepada anak untuk 

menjelaskan alasan di balik kesalahan yang anak lakukan, keterbukaan komunikasi antara anak dan orang tua akan 

berdampak baik bagi kepribadian anak. 

d. Pemberian Motivasi 

Motivasi atau dorongan dari orang tua sangat berperan penting dalam kemajuan anak untuk menunjukkan 

keberadaan atau kehadiran dirinya. Tanpa adanya dorongan atau motivasi dari orang tua, anak akan mengalami 

kesulitan dalam tumbuh kembang dan mengeksplorasi kemampuannya. Sehingga, dalam hal ini rorang tua harus 

memberikan motivasi positif dan bersifat konstruktif atau membangun agar anak memiliki kepercayaan diri dan 

berpegang teguh pada tujuan atau prinsipnya. Motivasi yang positif yang diberikan oleh orang tua menjadi 

semangat tersendiri bagi anak dalam melakukan segala hal dalam hidupnya. Namun, perlu diperhatikan oleh orang 

tua bahawa dalam memberikan motivasi kepada anak tidak berlebihan seperti terlalu memanjakan anak, bersikap 
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overprotektif kepada, tidak memberikan kepercayaan kepada anak untuk mengatur diri dan hidupnya, hal ini dapat 

membuat anak kehilangan kebebasan dan membuat anak tidak lagi nyaman dengan orang tua. Tekanan yang terlalu 

besar yang diberikan orang tua akan membuat anak menjadi frustrasi sehingga berakhir anak melakukan 

permberontakan untuk terbebas dari tekanan orang tua.  

Motivasi orang tua dapat berbentuk berupa penguatan dan penghargaan atas sikap baik anak atau atas kerja 

keras anak dalam belajar. Motivasi juga dapat dilakukan dalam bentuk pujian, seperti “anak cerdas” atau “kamu 

pasti bisa melakukannya”. Selain itu, motivasi juga bisa dalam bentuk hadiah dari orang tua kepada anak saat 

menunjukkan sikap dan perilaku yang baik. Motivasi harus diberikan tidak hanya saat anak bersikap dan 

berperilaku baik, tetapi juga saat anak mengalami kesulitan atau kegagalan dalam kesehariannya. Motivasi lain yang 

bisa diberikan oleh orang tua kepada anak yaitu orang tua lebih banyak meluangkan waktu bersama anak, agar anak 

merasa bahwa orang tuanya menghargai kehadirannya, sehingga hal ini dapat meningkatkan semangat anak untuk 

bisa lebih baik lagi dalam belajar maupun berperilaku (Setiardi, 2017). 

 

Agar dapat mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada anak, beberapa langkah 

yang dapat dilakukan oleh orang tua yaitu sebagai berikut. 

1) Dimulai dengan adanya kesadaran diri dari orang tua untuk terus melakukan refleksi diri untuk selalu 

menerapkan metode parenting yang baik bagi anak dengan senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

akan ilmu parenting. 

2) Menjadi orang tua berarti melakukan hal-hal berikut: membangun keluarga bahagia; semangat belajar untuk 

menjadi orang tua yang baik; mengembangkan segala aspek tumbuh kembang anak; memenuhi kebutuhan 

dasar anak; memahami bahwa karakter setiap anak itu berbeda dan unik; mengajarkan asas-asas kehidupan dan 

menjadi teladan untuk anak. 

3) Menerapkan prinsip dasar parenting untuk menjadi orang tua yang baik dan bijaksana. Misalnya: menunjukkan 

cinta dan kasih sayang; mengurangi amarah; bersikapdan bertutur kata lembut; selalu mendengarkan perasaan 

anak; meluangkan waktu dan ikut terlibat dalam aktivitas anak. 

4) Memahami setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak dan bersama-sama memikirkan solusi atas 

permasalahan tersebut. 

5) Berkomunikasi secara efektif dengan anak-anak baik dalam merumuskan aturan, mengeskpresikan emosi dan 

merumuskan solusi (termasuk memberikan penghargaan dan hukuman). 

6) Menanamkan karakter atau akhlak yang baik di setiap aktivitas anak dengan membuat rencana dan program 

yang mendukung pengembangan karakter anak (Satriah, 2011). 

 

SIMPULAN 
 Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai-nilai karakter untuk menciptakan kepribadian 

baik dan positif pada anak. Pendidikan karakter pertama kali dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan 

tempat anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter untuk membentuk kepribadian positif bagi anak. Penerapan metode parenting yang tepat akan 

menumbuhkan karakter baik dan positif bagi anak. Orang tua harus dapat memilih dan memilah metode parenting 

yang mana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan karakter dalam diri anak. Beberapa metode 

parenting yang dapat diterapkan yaitu smart parenting untuk membentuk anak berkarakter disiplin dan 

bertanggungjawab, metode  role model atau keteladanan, pembiasaan, pemberian nasihat dan hukuman serta 

pemberian motivasi. Menjadi orang tua berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai karakter sesuai dengan standar 

moral yang berlaku baik dalam agama maupun masyarakat sehingga dapat melahirkan generasi penerus bangsa 

yang berkarakter dan berakhlak baik dan positif serta mewujudkan cita-cita “Indonesia Gold Medal 2045”. 
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Abstrak 
Penelitian dalam artikel ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui implementasi kepedulian orang tua 

terhadap anaknya yang telah memasuki usia remaja pada keluarga petani buah nagaa terhadap pendidikan 

karakter, masalah dan hambatan yang dialami orang tua pada saat memberikan pendidikan karakter anak 

remaja pada keluarga petani buah naga, serta solusi atau upaya orang tua dalam mengatasi masalah atau 

kendala dalam mendidik dan menanamkan karakter anak remaja pada keluarga petani buah naga. Artikel 

ini menggunakan metode penulisan yang berupa bahan literatur dan hasil penelitian yang sudah ada yang 

disusun dan dikembangkan lagi dengan teknik analisis berupa analisis isi (content analysis). Saat ini para 

remaja memasuki dunia atau generasi millenial dimana budaya sopan santun, penanaman pendidikan 

karakter pada remaja sudah mulai hilang. Hal ini dikarenakan sikap cuek dan masa bodoh pada anak. 

Sehingga membuat para remaja menjadi salah pergaulan yang memicu hilangnya sikap atau nilai karakter 

dan etika yang baik yang ada pada diri seseorang. Berdasarkan hasil telaah kritis menunjukkan bahwasanya 

penanaman pendidikan karakter pada anak sangatlah penting terutama bagi para remaja yang nantinya 

kelak akan akan menjadi pemimpin bangsa. Sehingga untuk dapat menumbuhkan nilai-nilai dari 

pendidikan karakter dibutuhkan peran orang tua serta tokoh masyarakat yang ada dilingkungan sekitar 

tempat tinggal. 

Kata Kunci: Keluarga Petani, Pendidikan Karakter, Pendidikan Remaja 

 

PENDAHULUAN 
Istilah generasi millenial saat ini mengarah pada kemunculan permasalahan terkait karakter atau moralitas 

yang saat ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi suatu negara terutama bagi orang tua para remaja. Permasalahan 

karakter atau moralitas ini ditandai dengan beberapa tindakan yang telah melanngar norma, etika yang ada di suatu 

negara seperti kekerasan, pornografi dan pornoaksi, pembunuhan, penggunaan obat terlarang (narkoba), dan 

maraknya seks bebas. Tindakan-tindakan tersebut telah melanggar dan menjadi permasalahan karakter atau 

moralitas ini perlu dilakukan tindak lanjut dalam menanganinya, tidak hanya mengandalkan pendidikan semata. 

Sehingga permasalahan karakter atau moralitas ini tidak berkepanjangan. Menurut (Zubaedi 2011:5) dalam 

artikelnya adanya demoralisasi yang memiliki hubungan dengan karakter atau moralisasi muncul karena adanya 

suatu  proses pembelajaran yang lebih fokus pada pengajarkan pendidikan karakter hanya berupa pemahaman 

secara mendasar yang  semata-mata, sehingga tidak ada kesiapan pada diri anak dalam menyikapi kondisi hidupnya 

yang bersifat kontradiktif tersebut. Namun jika kita melihat realita yang ada dalam kehidupan sehari-hari 

demoralitas tidak memiliki hubungan positif degan karakter atau moralitas, hal ini karena perkembangan zaman 

menggerus nilai karakter atau moralitas, sehingga tidak ada lagi hubungan positif antara demoralisasi dengan 

karakter atau moralitas. Upaya yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan kaakter atau moralitas ini, 

tidak hanya dilakukan melalui jenjang pendidikan yaitu pendidikan karakter. Pada dasarnya pendidikan sendiri 

merupakan bentuk permintaan dalam kehidupan anak-anak yang mengarah pada sebuah kekuatan yang berasal 

dari alam dngan tujuan agar siswa sebagai manusia dan anggota masyarakat dalam keadaan selamatdan memiliki 

kebahagian hidup (Dewantara 1997). Dua tujuan utama dari pendidikan antara lain :membimbing para pelajar untuk 

menjadi cerdas serta memiliki budi pekerti yang baik (Lickona 2013:7). Terkait pendidikan karakter pada remaja 

sendiri merupakan suatu tanggung jawab bersama bagi para pendidik baik dalam lingkungan sekolah, rumah, dan 

masyarakat. Pendidikan karakter sendiri adalah bentuk kemampuan pengembangan seseorang untuk dapat 

bersikap baik, ditandai dengan memperbaiki kemampuan pada diri manusia sebagai makhluk yang berkeTuhanan 

(mengikuti peraturan agama) serta dapat menjaga kepercayaan sebagai seorang pemimpin baik itu pemimpin 

bangsa, negara bahkan dunia.  Pendidikan karakter sendiri dapat dimulai dari seorang pendidik seperti dari guru, 
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orang tua, dan tokoh masyarakat yang berada dilingkungan sekitar tempat tinggal. Karakter negatif pada remaja 

seringkali muncul pada kehidupan sehari-hari misalnya tawuran, kekerasan, kenakalan, dan menyontek ketika ujian 

sekolah (Endang 2010). Selain itu terdapat  masalah yang muncul pada remaja misalnya saja kenakalan remaja, emosi 

yang tidak terkontrol, penyalahan gunaa obat bius (drugs) dan alkohol, serta terjadi kehamilan diluar nikah (Nurul 

Utami, Hernawati, and Alfiasari 2016). Serta adanya nilai – nilai yang terdapat pada pendidikan karakter 

diantaranya religius, kerja keras, mandiri, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut (Ikhwanudin 2012) nilai-nilai 

pendidikan karakter dapat ditemukan pada Al-quran, hadits, dan keteladanan Rasulullah serta keyakinan masing-

masing agama. Namun pada kenyataanya semua nilai-nilai karakter pada Al-quran dan hadits tidak dijalankan akan 

tetapi dilanggar. Kemudian pendidikan karakter yang menganut nilai kerja keras mengarah pada nilai-nilai yang 

universal sperti peduli, baik hati, saling menghormati, dan sikap kerja keras itu sendiri.  

Selanjutnya pendidikan karakter yang menganut pada nilai kemandirian lebih mengarah pada akhlak, 

watak, serta mental manusia agar hidupnya tidak selalu merepotkan orang lain serta bantuan dari orang llain 

(Suparman 2003). Pendidika moralitas (karakter) melalui sikap jujur mengarah pada sikap yang baik tentunya 

dimliki oleh semua orang, yang harus ditanamkan pada diri individu  sejak dini, dimana sikap jujur merupakan 

suatu tanggungjawab tindakan individu terhadap noma dan aturan yang ada pada agama serta masyarakat (Messi 

and Harapan 2017) Dan yang terakir pendidikan karakter berdasarkan pada nilai tanggungjawab, mengarah pada 

nilai dan norma individu dalam melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tugas mereka yang dilakukan pada 

diri sendiri, tempat tinggal, dan lingkungan sekitar tempat tinggal. 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya upaya dalam penanaman dan pengimplementasian 

pendidikan karakter pada remaja dalam lingkungan keluarga diperlukan adanya kerjasama para pendidik seperti 

guru dilingkungan sekolah, orang tua dilingkungan keluarga, dan tokoh masyarakat dilingkungan sekitar tempat 

tinggal. Namun disini peran dari orang tua yang jauh lebih penting dalam menanamkan dan mengimplementasikan 

pendidikan karakter pada remaja dalam keluarga. Keluarga sendiri merupakan salah satu komponen terpenting 

dalam hal mengasuh anak karena anak di didik dan dibesar dalam kehidupan keluarga. Disini peran orang tua 

benar-benar diperlukan, dimana orang tia sebagai contoh yang diamati dan diikuti anak pada kehidupan keluarga. 

Menurut “(Departemen Kesehatan 1988) keluarga adalah bentuk satuan kecil yang ada dimasyarakat didalamnya 

terdapat ayah sebagai pemimpin keluarga dan anggota keluarga yang saling tolong-menolong dan meleengkapi. 

Pola asuh pada anak adalah bentuk tanggungjaab yang dijalankan semua orang tua. Dimana pola asuh ini 

tidak dapat terpenuhi sepenuhnya, hal tersebut menimbulkan permasalahan yang terjadi pada anak tersebut, anak 

dngan orang tua, anak dngan guru ketika disekolah, dan anak dengan masyarakat yang ada dilingkungan sekitar 

tempat tinggal. Di era globalisasi ini banyak sekali perilaku anak yang menyimpang atau tidak ssuai dengan aturan, 

hal ini membuat banyak orang yang lebih dewasa mengatakan bahwa anak zaman sekarang itu kurang ajar atau 

tidak memiliki aturan. Seorang anak bisa berperilaku secara baik maupun buruk semua itu bergantung pada cara 

didik orang tua kepada anaknya. Sehingga disini tidak seutuhnya kenakalan anak tersebut merupakan salah dari si 

anak, melainkan juga cara didik orangtua. Apalagi di era globalisasi zaman millenial teknologi yang semakin maju 

dan berkembang membuat kita mudah untuk mencari informasi, hiburan, dan pengetahuan. Namun hal tersebut 

juga membuat para pengguna teknologi terutama anak usia remaja dapat berpengaruh terhadap perilaku dan tata 

krama pada anak, dimana anak-anak cenderung mengikuti budaya kebarat-baratan seperti cara berpakaian, pola 

makan, pola hidup yang mewah. Hal tersebut dapat terjadi karena anak menyaksikan tayang televisi yang kurang 

edukatif atau tidak sesuai dengan tayang di usia mereka, mereka tidak bisa menyesuaikan keadaan ekonomi orang 

tua mereka dengan gaya hidup yang mereka lakukan serta kurangnya pengawasan orang tua, yang dimana orang 

tua kebanyakan kurang tegas dalam mengambil keputusan untuk mendidik anak mereka, sehingga ketika anak 

meminta sesuatu ang dirasa tidak penting untuk kebutuhan mereka orang tua tetap saja mengikuti kemauan sang 

anak. sehingga benar-benar diperlukan yang namanya penanaman pendidikan karakter atau moralitas kepada anak, 

terutama anak zaman sekarang atau generasi saat ini. 

Perlu diketahui bahwasanya tahap pendiikan yang ditanamkan terhadap anaknya memiliki hubungan yang 

berkesinambungan sesuai jalan yang ada. Sehingga dari hal tersebut orang tua dapat menangkap, mengikuti, dan 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul pada anak tersebut, misal tawuran, bolos sekolah, serta hal 

negatif lainya. Terkait dengan hal tesebut diharapkan orangtua dapat menghadapi kelakuan anaknya sehingga 

dapat  mengajarkan pada anak yang hasilnya sesuai dengan kebutuhanya, sehingga anak tidak merasa kekurangan 

(Syafei 2002: 42). Dalam mengembangan karakter pada anak perlu melibatkan semua anggota keluarga yang berada 
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dalam satu tempat tinggal (rumah)., serta lingkungan sekitar keluarga seperti lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat sekitar tempat tinggal. Sehingga disini terkait dengan hal dalam mendidik anak tidak dilakukan oleh 

orang tua saja, namun bisa guru maupun tokoh masyarakat. Hal dilakukan guna agar anak benar-bear bisa 

berperilaku baik, memiliki etika yang baik. Jika orang tua dalam keluarga masih merasa kewalahan dalam mendidik 

sang anak, dapat digantikan oleh guru ketika anak berada disekolah karena ketika berada disekolah orangtua dari 

anak adalah guru, sehingga guru memiliki peran sebagai orang tua pengganti orang tua asli dari sang anak ketika 

disekolah. Sedangkan tokoh masyarakat menggantikan posisi orangtua asli sang anak ketika anak berada 

dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Kita tahu bahwasanya anak zaman sekarang sangatlah sulit didikanya, 

sehingga kadang orang tua merasa kewalahan mengatasi perlakukan anak mereka. Banyak sekali hal-hal yang dapat 

merugikan anak dan keluarga ketika anak tersebut melakukan kesalahan, yang karena apa yang menjadi keinginan 

mereka tidak terpenuhi. Ada yang berkata kasar, pergi dari rumah, mencuri, bahkan melakukan tindak kekerasan 

pada orag tua. 

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis akan memaparkan bagaimana penerapan (implementasi) 

pendidikan karater pada remaja dilingkungan keluarga petani buah naga, yang dilihat melalui keluarga itu sendiri, 

lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. 

 

METODE 
Metode penulisan artikel ini merujuk pada penggunaan metode study pustaka  dengan pendekatan analisis 

isi (content analisys) yang bertujuan untuk membahas secara mendalam terkait informasi-informasi yang penulis 

kumpulkan menggunakan literatur dan hasil pembahasan yang sebelumnya sudah ada. Hasil penelitian dari artikel 

ini dalam bentuk informasi yang dibuat narasi secara singkst, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu bahwasanya pengajaran pendidikan karakter anak remaja pada 

keluarga sangatlah penting. Karena keluarga adalah tujuan utama anak untuk bisa mendapatkan suatu didikan dari 

orang tuana. Sehingga disinilah peran keluarga sangat dibutuhkan. Dalam menanamkan dan memberikan 

pendidikan karakter remaja, beberapa orang tua memiliki bentuk penanganan yang berbeda, namun penanaman 

dan pemberian karakter pada remaja tersebut tetap didasarkan pada lima nilai karakter yang sebelumnya telah 

dibahas diantaranya : sikap kerja keras, sikap kemandirian, sikap religius, sikap tanggung jawab, dan sikap 

kejujuran. Para remaja lebih cenderng mendapatkan pendidikan karakter melalui tindakan, perilaku, dan teladan 

orang tuanya dibandingkan nasehat, kepedulian, saran, kasihsayang orang tua pada remaja tersebut. Kondisi 

tersebut terjadi karena kebanyakan pendidikan orang tua para remaja tersebut masih sangatlah kurang atau 

minimya, bahkan ada yang tidak bersekolah, sehingga para orang tua dari keluarga petani merasa lebih mudah 

ketika memberikan dan menanamkan pendidikan karakter melalui tindakan, perilaku, dan teladan yang mereka 

miliki.  

Seperti yang telah penulis ketahui bahwasanya implementasi pendidikan karakter pada remaja di keluarga 

petani buah naga belum terlaksana dan berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan kurang dan lemahnya orang tua 

keluarga petani dalam memahami seperti apa dan bagaimana pendidikan karakter itu. Sebenarnya para orang tua 

di Kelurahan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi memiliki beragam cara dalam menanamkan dan memberikan 

pendidikan pada anaknya, namun hal tersebut masih sangatlah sulit dilakukan oleh para orang tua dikarenakan 

adanya beberapa alasan diantaranya : kesibukan orang tua, pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, faktor 

ekonomi keluarga. Hal inilah yang memicu kurangnya pendidikan karakter pada remaja. Orang tua harus 

mengetahui pergaulan dari masing-masing anaknya, dan memahami sikap serta perilaku sang anak. Namun hal 

tersebut juga masih sulit untuk diterapkan. Kebanyakan orang tua keluarga petani mendidik anaknya dengan cara 

berkata kasar, memukul, dimana menurut dan berdasarkan keyakinan orangtua remaja bahwasanya hal yang 

mereka lakukan itu sudah benar dan dengan cara tersebut akan membuat sang anak menjadi takut dan jera. 

Namun tindakan yang dilakukan orang tua tersebut salah, tindakan seperti berkata kasar, memukul tidak 

akan membuat anak menjadi takut dan jera, tindakan tersebut akan  membuat anak semakin membangkang dan 

bahkan melawan kepada orang tuanya. Cara pengasuhan yang baik dan benar yang dilakujan orangtua sangatlah 
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diperlukan. Cara mengasuh bisa berhasil dan benar akan menghasilan kepedulian yang baik dari orang tua kepada 

anaknya. Berdasarkan peneltian atau literatur terdahulu berikut paparan data terkait implementasi pendidikan 

karakter remaja pada keluarga petani buah naga yang didasarkan pada lima nilai pendidikan karakter. Sebenarnya 

nilai-nilai pendidikan karakter sendiri tidak hanya terkait kejujuran, tanggung jawab, mandiri, religius, dan kerja 

keras. Namun masih banyak lagi nilai-nilai dari pendidikan karakter seperti yaitu : cinta tanah air, demokrasi, 

semangat berkebangsaan, toleransi, disiplin. Namun disini penulis lebih memfokuskan pada lima nilai-nilai karakter 

yang telah dijelaskan diatas, berikut paparan data terkait implementasi kelima nilai pendidikan karakter: 

 

Tabel 1. Data Implementasi Lima Nilai Pendidikan Karakter 

Nama 

Keluarga 

Bentuk Pendidikan Karakter 

Mandiri Jujur Kerja Keras Religius Tanggung Jawab 

ZY ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

AY X ✓  ✓  ✓  ✓  

YD ✓  ✓  X ✓  ✓  

AK ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

NN ✓  X ✓  ✓  X 

Sumber: Uci (2018) 

 

Selain itu hasil penelitian tersbut juga dijabarkan melalui penilaian dalam bentuk angka (kisaran 6 sampai 

10) terkait dengan lima nilai pendidikan karakter yang orang tua terapkan dan berikan kepada anaknya. Dan 

berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwasanya masing-maing orang tua memiliki proporsi yang berbeda 

dalam menanamkan nilai pendidikan karakter pada anaknya, berikut paparan data: 

 

Tabel 2. Cara Orang Tua dalam Menanamkan Nilai Pendidikan Karakter pada Anak 

Nama 

Keluarga 

Bentuk Pendidikan Karakter 

Mandiri Jujur Kerja Keras Religius Tanggung Jawab 

ZY 7       7 6          6 6 

AY           0      6 7          6 6 

YD           6      6   0          9 7 

AK           9      7 8          9 6 

NN          7      0 6          7               0 

Sumber: Uci (2018) 

Keterangan: 

Nilai 6   : Cukup Baik 

Nulai 7 - 8  : Baik  

Nilai  9 – 10  : Sangat Baik  

 

 
Gambar 1. Grafik Hasil dari Penanaman Pendidikan Karakter 

Sumber: Uci (2018) 
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Berdasarkan temuan dari penelitian tersebut bahwasanya dari bebereapa informasi yang diberikan oleh 

remaja pada keluarga petani (informan) serta dilakukanya sebuah pengamatan bahwasanya hasilnya penelitianya 

menunjukkan perbedaan orangtua ketika memberikan dan menanamkan pendidikan karakter pada anak, dimana 

pada informan ZY bahwasanya para orang tua memberikan kepedulian pada anaknya dengan cara mendidik dalam 

bidang kejujuran, selain itu orang tua tidak hanya memberikan nasehat tetapi juga memberikan pengawasan yang 

ketat bahkan memberikan hukuman pada anaknya. Sikap kejujuran memang harus ditanamkan pada diri anak sejak 

dini, hal tersebut berguna agar anak tidak membohongi orang tua dalam bentu apapun terutama pada lingkungan 

keluarga. Kemudian untuk keluarga informan AY, AK, YD cara menanamkan pendidikan karakter pada anak juga 

sama seperti keluarga dari informan ZY yaitu orang tua memberikan kepedulian pada anaknya dengan cara 

mendidik dalam bidang kejujuran, selain itu orang tua tidak hanya memberikan nasehat tetapi juga memberikan 

pengawasan yang ketat bahkan memberikan hukuman pada anaknya. Sedangkan untuk keluarga informan NN 

orang tua menunjukkan kepedulian pada anaknya tidak menunjukkan adanya penanaman kejujuran pada sang 

anak, sehingga cara didik keluarga NN ini berbeda dengan cara didik dari empat keluarga lain yaitu ZY, AY, AK, 

YD. 

Dalam penanaman pendidikan karakter melalui lima nilai bentu nilai pendidikan karakter tersebut, 

bahwasanya kelimaa bentuk pendidikan karakter tersebut diajarkan dan ditanamkan oleh orang tua pada anaknya, 

namun dari kelima bentuk nilai pendidikan karakter tersebut, masing – masingg orang tua lebih memfokuskan pada 

salah satu bentuk nilai pendidikan karakteer yang ada, namun ada juga yang mengajarkan kelima bentuk nilai 

karakter tersebut kepada anak-anaknya. Berdasarkan appa yang telah kita  ketahui untuk orang tua informan ZY 

lebih menekankan pada penanaman nilai pendidikan karakter yaitu dalam hal kejujuran dengan presentase 7, 

kemudian untuk orang tua informan AY lebih menekankan pada penanaman nilai pendidikan karakter yaitu dalam 

hal kejujuran dengan presentase 6 untuk nilai kejujuran, selanjutnya untuk orang tua informan AK juga lebih 

menekankan nilai karakter psda nilai kejujuran, dngan prsentase 7, sama halnya seperti orang tua informan ZY, AY, 

AK , orang tua informan YD juga lebih menekankan pada nilai karakter kejujuran dengan presentase 6. Berbeda 

dengan orang tua informan NN bahwaanya orang tua informan NN lebih menekankan pennaman nilai karakter 

yaitu kerja keras, sedangkan untuk nilai karakter kejujuran tidak diberikan sama sekali. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan informasi dari informan NN bawasanya orang tua informan tersebut sibuk dengan pekerjaanya dan 

informan NN dituntut untuk bisa bekerja seperti orang tuanya dan tidak memikirkan hal yang lain.  Sedangkan 

untuk informan ZY, AY, AK, dan YD memfokuskan penanaman nilai karakter kejujuran karena orang tua keempat 

informan tersebut beranggapan bahwasanya kejujuran adalah kunci utama dalam hidup, jika nilai kejujuran sudah 

tertanam pada diri individu sejak dini, maka nilai krakter yyang lainya dapat mengikuti yang dibarengi dengan 

bimbingan dan arahan dari orang tua mmereka. Berdasarkan data yang didapatkan penanaman nilai karakter tidak 

hanya dari segi kejujuran saja melainkan segi lainya seperti kemandirian, kerja kerass, tanggung jawab, dan religius. 

Nilai – nilai karakter tersebut juga ditanamkan dan diajarkan oleh orang tua para informan dimana dalam 

penanaman nilai-nilai karakterr tersebut yang akan menjadi pegangan para anak dalam menjalani ssuatu hidup di 

keluargan, sekolah, dan masyarakat sekitar tempat tinggal. Jika dilihat berdasarkan presentase bahwasanya 

penanaman nilai karakter anak sudah dapat digolongkan kedalam golongan yang baik. Namun kenyataan yang 

dilapangan sangatlah jauh berbeda. 

Jika dilihat dilapangan bahwasanya memang hampir semua keluarga yang berada di Desa Purwoharjo, 

Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi bermata pencaharian sbagai petani, baik itu petani padi, jagung, 

buah. Terkait dengan mata pencaharian sebagai petani tersebutlah yang membuat kurangnya perhatian, didikan, 

arahan pada anak-anak remaja termasuk para informan yang berada di Desa Purwoharjo tersebut. Hal ini terjadi 

karena para orang tua lebih fokus dan sibuk bekerja disawah mengurus tanaman yang ada disawah, ladang dan 

kebun mereka. Para orang tua berangkat pagi dan pulang petang, sehingga tidak memiliki waktu untuk mendidik, 

mengarahkan dan mengajarkan anaknya terkait pendidikan karakter. Jika dalam hal mendidik anak hanya diberikan 

pada salah satu dari orang tua maka implementasi pendidikan karakter tidak dapat  berjalan dengan maksimal, 

sehingga kedua orang tua harus kompak dan bekerja sama dalam mendidik, mengajarkan pada anaknya terksit 

pendidikan karakter. Alasan yang mendasar mengapa orang tua memilih untuk lebih fokus dalam bekerja, karena 

orangtua ingin menyekolahkan nak mereka setinggi mungkin. Agar kelak nantinya nasib sang anak tidak seperti 

orang tua mereka, yang tidak mengenal baca tulis, penggunaan teknologi. Anggapan tersebut memang sangatlah 
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baik, namun cara orang tua keluarga petani tersebut salah, mereka boleh mempunyai harapa agar anak mereka 

berhasil dan hebat dimasaa depan, tetapi jika tidak dibarengi dengan didikan karakter, moralitas yang mengarah 

pada etika, sikap yang baik untuk anak, hal tersebut akan menjadi sia-sia untuk orang tua kelak dimasa mendatang, 

hal ini karena ketika anak sudah sukses mereka akan menjadi anak yang sombong bahkan ada yang sampai lupa 

dengan orang tuanya, hal ini karena orang tua hanya fokus menyekolahkan anak agar pintar, sukses tanpa 

memikirkan sikap, etika, karakter anak, sehingga kelak ketika mereka tmuh dewasa dan menjadi orang yang sukses 

mereka juga memiliki etika dan karakter yang baik. Yang nantinya mereka bisa membanggakan orangtua dan orang-

orang sekitar si anak. 

Pendidikan karakter anak remaja tidak hanya diberikan melalui orang tua saja, melainkan dari tokoh 

masyarakat lingkungan sekitar tempat tinggal, yaitu pemerintah Kelurahan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.  

Selain upaya dan peran dari keluarga ketika mengajarkan dan mendidik pra remaja terkait pendidikan karakter, 

diperlukan peran tokoh masyarakat, misal dari kepala desa membentuk organisasi karang taruna untuk para remaja 

yang ada di desa Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Kemudian membuat kegiatan-kegitan yang dapat 

menumbuh kembangkan dan menanamkan pendidikan karakter pada anak remaja misalnya : kegiatan gotong-

royong dalam bentuk bersih desa, kegiatan menyambut hari nasional, kegiatan kewirausahaan yang menggunakan 

bahan dan alat yang disekitar tempat tinggal seperti buah naga. Sehingga dari kegiatan-kegiatan dari pemerintah 

desa tersebut secara tidak langsung dapat membantu untuk menumbuh kembangkan pendidikan karakter pada 

anak remaja di desa Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.  Selain itu juga dilakukan oleh guru ketika anak berada 

disekolah, dimana guru tidak hanya breperan sebagai pendidik mata pelajaran semata melainkan juga sebagai 

pendidik dalam hal sosial, moral, etika dan sekaligus menjadi orang tua kedua anak ketika berada disekolah, cara 

yangg ditempuh oleh guru dalam menanamkan pendidikan karakter anak diantaranya melakukan sekaligus 

mengajarkan pada anak yaitu kegiatan gotong-royong dengan cara membersihkan ruang kelas untuk persiapan 

kegiatan ujian, memberikan apreasiasi atau hadiah untuk siswa yang pintar dan memiliki sopan santun, 

memberlakukan tatanan oleh sekolah seperti masuk tepat waktu, hal tersebut agar si anak menjadi disiplin sehingga 

mereka bisa mengatur waktu dalam beraktivitas. Hal tersebut nantinya sedikit banyak akan membantu anak untuk 

mulai menyadari pentingnya pendidikan karakter, sehingga mereka tidak akan melawan atau merasa bosan ketika 

orang tua, guru, dan tokoh masyarakat memberikan, menanamkan nilai-nilai karakter pada mereka. 

 

Pembahasan 
Berdasarkan paparan hasil tersebut bahwasanya implementasi pendidikan karakter pada anak remaja di 

keluarga petani buah naga masih sangatlah kurang. Hal ini dikarenakan beberapa hal diantaranya : pertama, orang 

tua lebih fokus pada pekerjaanya. Dimana mwnurut (Hurlock 2004) bahwasanya suatu kesibukan orang tua 

terutama dalam hal pekerjaan nantinya akan membawa dampak negatif pada anak. Hal tersebut membuat orang 

tua kurang mengawasi anak-anaknya sehingga membuat anak berperilaku seenaknya dan sesuka hati mereka. Anak 

berperilaku berdasarkan kondisi dan keadaan yang ada disekitar tempat tinggal mereka. Dimana ketika keadaan 

lingkungan sekitar anak tersebut baik maka nak tersebut akan berperilaku baik, dan sebaliknya, hal tersebut juga 

disesuakan bagaimana pembawaan tersebut terkait karakter mereka dilingkunga dalam kehidupan sehari-hari. 

Kadangkala ketika lingkungan mereka merupakan lingkungan dengan orang-orang baik belum tentu mereka juga 

bereperilaku baik dan sebaliknya ketika lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang berdampak negatif belum 

tentu anak tersebut juga berperilaku buruk, sehhingga semua itu balik lagi padaa si anak. Kedua, perekonomian 

keluarga dalam keadaan kurang mampu. Keadaan perekonomian suatu keluarga sendiri merupakan kondisi suatu 

keluarga dapat mebekerja untuk menghasilkan uang yang digunakan untuk menopang kebutuhan hidup anggota 

keluarga tersebut. Keluarga sendiri adalah sosok makhluk sosial yang utama bagi anak dalam hal pemberian arahan 

yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dari anak tersebut. Baik buruknya pertumbuhan dan 

perkembangan anak dapat dilihat dari keadaan perekonomian keluarga mereka. Namun pada kenyataanya tidak 

semua keluarga memiliki kondisi perekonomian yang berkecukupan, tingkat ekonomi dalam keluarga akan 

berpengaruh terhadap kehidupan sebuah keluarga. Kondisi ekonomi yang rendah dalam suatu keluarga, mash 

sangat sulit untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anaknya, sebaliknya keluarga dngan ekonomi yang 

cukup dapat memenuhi semua kebutuhan anaknya. (Cholifah, Degeng, and Utaya 2016). Yang ketiga yaitu 

kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan karakter dan bagaimana cara mendidik anak menggunakan 
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pendidikan karakter. Suatu pendidikan yang muncul pada ssuatu keluarga tumbuh dan muncul begitu saja yaitu 

secara alamiah serta pantas, dengan kata lain hal tersebut dapat diartikan sebagai pendidikan informal. Keadaan 

sekiar tempat tinggal, berpengaruh pada pertumbuhan anak yang dilihat dari lingkungan dalam kluarga dan tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua (Cholifah et al. 2016). Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Haditono, 

1979. (jurnal Cholifah et al. 2016) yang berpendapat bahwasanya tempat paling dekat untuk anak adalah lingkungan 

keluarga, dimana tinggi rendahnya atau status pendidikan orang tua  menjadi tolak ukur, penentu dan dapat 

berpengaruh pada tumbuh kembang anak. status tingkat pendidikan orang tua memiliki korelasi positif terhadap 

bentuk pengasuhan, didikan orang tua pada anaknya, yang nantinya akan mengarah pada perkembangan anak. 

dimana pernyataan tersebut sempat ramai dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari terkait cara didik orang tua 

pada anak jika dilihat dari riwayat pendidikan mereka. 

Hal ini menunjukkan bahwsanya smakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh orang tua maka cara 

didikan, pengasuhan dan perkembangan anak, akan semakin baik dan sebaliknya rendahnya tingkat pendidikan 

orang tua, maka cara didikan, pengasuhan dan perkembangan anak menjadi kurang baik, namun hal tersebut tidak 

menjamin sepenuhnya ketika pendidikan orang tua tinggi anak akan berperilaku baik, hal ini karena pengaruh dari 

lingkungan luar dan pergaulan anak yang asal-asalan. Orang tua mendidik anaknys sudah baik namun jika 

pergaulan mereka diluar sana salah maka mereka akan berperilaku yang salah pula. Apalagi anak zaman sekarang 

ini benar-benar susah ditebak, dimana ketika orangtua mendidik dengan sabar, halus malah dimannfaatkan oleh 

anak seenaknya saja, sebaliknya ketika orang tua mendidik secara kasar anak mengira orangtua mereka tidak sayang 

dan peduli pada mereka, hal yang benar-benar membingungkan untuk orangtua. Solusi yang bisa diambil orang tua 

dalam mengatasi permasalahan yang telah dijelaskan diata, dapat dilakukan melalui beberapa solusi seperti : 

mendisiplinkan anak sdengan baik dan benar, memberikan hukuman yang mendidik pada anak, mendampingi anak 

dalam menggunakan media sosial pada anak (Tatminingsih 2012). Dalam tindakan mendisiplinkan anak yang baik 

dan benar dimana orang tua dapat melakukan beberapa tindakan ketika orang tua mendidik dan menanamkan 

pengertian terkait pengertian disiplin pada anak terkait tongkah laku yang benar dan salah, serta orang tua mendidik 

anak untuk memiliki sikap yang baikm dan benar yang berkaitan dengan disiplin tersebut. Yang berikutnya 

memberikan hukuman yang mendidik pada anak, hal ini merupakan bentuk konsekuensi yang diberikan orang tua 

terhadap anak, karena anak telah berbuat salah atau melanggar suatu hal yang telah ditetapkan orang tua.  Menurut 

(Tatminingsih 2012) terdapat dua tujuan diberikanya hukuman pada anak diantaranya : pertama sebagai upaya 

untuk menegakan peraturan yang ada dalam keluarga, kedua sebagian dari pendidikan yang berguna untuk 

memberikan motivasi pada anak. motivasi apat dilakukan dengan banyak cara tidak hanya nasehat, melainkan 

tindakan kecil yang berdampak besar bagi anak, seperti memberi kado atau hadiah kecil pada anak ketika mereka 

mau membantu orang tua, tidak melawan, nurut pada orang tua. Dari situ anak akan berpikir jika apa yang mereka 

lakukan bisa membuat mereka mendapat hadiah atau kado, maka mereka akan mengulangi lagi dan pelan-pelan 

nilai-nilai karakter aakan tertanam pada diri anak, namun hal ini harus dilakukan denngan sabar dan secara 

bertahap, bukan yang langsung, jika langsung nilai-nilai karakter tidak akan tertanam pada diri anak, yang ada 

malah dimanfaatkan oleh anak, pemberian motivasi berupa kadio atau hadiah ini juga dibarengi dengan naehat 

yang baik-baik, sehingga dari situ anak bisa menyerap dan menanamkan nilai-nilai karakter tersebut. Yang 

berikutnya yaitu pendampingan penggunaan media sosial pada anak dapat dilakukan dengan cara membuat aturan 

dan batasan dalam penggunaan internet atau media sosial, orang tua menfampingi anak pada saat bermain sosial 

media atau internet, berusaha meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga besar, dan liburan bersama 

keluarga besar. Hal tersebut dapat berguna untuk meminimalisir penggunan media sosial atau internet. Terkait 

media sosial sebenarnya untuk fasilitas handphone, laptop dan lainya tidak perlu diberikan terlebih dahulu jika 

posisi anak masih kecil dan belum waktunya untuk menggunakan, jika memang sudah memasuki usia yang cukup 

dalam menggunakan handphone, laptop barulah mereka diberi atau difasilitasi handphone dan laptop tersebut 

dengan tujuan untuk mennjang kebutuhan sekolah.  

Namun pada kenyataanya hal tersebut melenceng tidak seperti apa yang terjadi, dimana orang tua sudah 

memberikan fasilitas handphone pada anak mereka di usia yang masih sangat kecil, dengan alasan biar anak pintar, 

tidak ketinggalan zaman, biar keren. Namun pemberian handphone yang tidak sesuai umur akan berdampak pada 

tumbuh kembangya si anak dan mengakibatkan anak menjadi ketrgantungan, bukan menjadi pintar malah semakin 

bodoj jika penggunaan handphone tidak sesuai dengan penggunaan pada umumnya. Apalagi saat ini teknologi yang 

canggih membuat layanan handphone semakin beranekaragam idak hanyak untuk telepon mauupun mengirim 
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pesan, melainkan bisa diunakan untj bermain game, tiktok, instagram. Sehingga anak semakin senang jika orang tua 

membrikan fasilitas handphone kepadanya. Sehingga membuat anak sekarang kurang sosialisasii, lebih bersifat 

individulaisme, dan menjadi penerus atau generasi merunduk mai handphone yang didalamnya ada banyak apliksi 

game bukan digunakan untuk belajar. Sehingga anak menjadi malas dan lupa akan kewajiban mereka sebagai anak 

sekolah untuk belajar. Apalagi sekarang ini banyak sekali caar dan alasan anak agar bisa bermain game dngan 

handphone, seperti alasan mengerjakan tugas, mencari materi di internet, menguhubnuuni guru tanya materi, 

padahal semua alasan itu dilakukan agar mereka isa main game dan media sosial yang ada dihandphone. Sehingga 

disini orang tua harus mener-benar jeli, teliti dan lebih memperhatian lagi anaknya ketika mereka sedang 

menggunakan handphone, sesuai dengan keperluan mereka atau tidak, sehingga dapat diatasi dengan dua cara 

yang telah dipapkan diatas guna meminimalisir penggunaan handphone untuk kepentigan yang dirasa tidak begitu 

penting. Dari sinilah orang tua harus bea-bean sadar pentingnya mendidik anak dalam hal menanamkan nilai 

karakter, jangan sampai orang tua bersikap cuek, masa boofoh, acuh tak acuh pada anak. hal ini nantinya akan 

merugikan orang tua sendiri kedepanya. Sudah banyak kejadian-kejadian bentuk penyesalan orangtua karena salah 

dalam mendidik anak dan seenaknya membebaskan anak berbuat apaoun. Sehingga sebelum semuanya terlamat 

orangtua harus mengambil tindak dan sikap yang tegas dalam mendidik dan menanamkan nilai karakter sebelum 

semuanya terlambat dan orang tua menyesalinya. Gunakan cara mendidikyang aik dan sabar jika memang mereka 

masih bisa diatur dididik dengan cara baik, namun jika mereka sudah slit dan tdak isa dididik dengan baik lakukan 

dengan tindakan mendidik yang tegas guna anak mau nurut pada orang tua, yang penting tidak membuat anak 

menjadi terpuruk, stres, bahkan jangan melakukan dengan cara memukul karena hal tersebut akan menbuat anak 

trauma. Dan memmbuat nilai-nilai karakter tidak bisa tertanam pada diri anak. 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil pemaparan pembahasan diatas, dapat disimpulkan  bahwasanya kurangnya pemahaman 

dan kemampuan orang tua dalam menanamkan pendidikan karakter pada anaknya seperti orang tua lebih fokus 

pada pekerjaanya, perekonomian keluarga yang masih minim, kurangnya pengetahuan orang tua tentang 

pendidikan karakter dan bagaimana cara mendidik anak menggunakan pendidikan karakter, sehingga membuat 

kurangnya etika dan kurangnya perkembangan anak. Sehingga implementasi pendidikan karakter pada anak benar-

benar masih sangat kurang dlam keluarga petani buah naga, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi 

permasalahan tersebut seperti mendisiplinkan anak scara baik dan benar, pemberian hukuman yang efektif terhadap 

anak, pendampingan penggunaan media sosial pada anak guna untuk memperbaiki implementasi pendidikan 

karakter anak terutama pada lingkungan keluarga. Upaya tersebut perlu dilakukan guna untuk dapat mendidik 

anak menjadi orang lebih baik, sehingga hal-hal negatif yang selama ini selalu dituduhkan dan mengarah pada 

remajja tidak ada lagi, hal ini dikarenakan anak atau remaja merupakan calon pemimpin bangsa yang akan 

menggantikan para pemimpin bangsa dimasa depan menggantikan pemimpin sekarang yang akan berhenti. Jika 

penanaman pendidikan karakter dalam keluarga saja masih sulit untuk diimplementasikan, bagaimana jika di 

lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Padahal kita tahu keluarga adalah kunci utama anak untuk bisa 

berperilaku baik dan sesuai dengan nilai – nilai pada pendidikan karakter.  Selain orang tua, peran guru dan tokoh 

masyarakat juga sangat diperlukan, sehingga bisa saling melengkapi.  
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Abstrak 
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pola pembentukan kepribadian dan karakter anak asuh 

panti asuhan. Artikel ini menggunakan metode literatur review atau studi pustaka di mana artikel ini disusun 

dengan menggunakan bahan literatur dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penuilsan artikel ini ialah analisis isi. Hasil dari penulisan artikel ini, 

mengkategorikan pola kepribadian dan karakter anak asuh panti asuhan menjadi dua yaitu anak asuh yang 

baru masuk panti asuhan dan anak yang sudah lama tinggal di panti asuhan. Pembentukan kepribadian dan 

karakter juga tidak terlepas dari sistem pengasuhan dari pengasuh panti asuhan. Pengasuh sebagai 

pengganti peran orang tua “asli” perlu memiliki gaya pengasuhan yang sesuai dan tepat agar kepribadian 

dan karakter anak asuh khususnya moral bisa berkembang dengan baik. Anak asuh pada awalnya memiliki 

kepribadian dan karakter bawaan ketika awal masuk panti asuhan yang nantinya mereka juga mampu 

mengubahnya melalui pembinaan dan pengasuhan yang difasilitasi oleh pengasuh panti asuhan.  

Kata Kunci: Anak Asuh, Karakter, Panti Asuhan, Pembentukan Kepribadian, Sistem  

          Pengasuhan 

 

PENDAHULUAN 
Dalam pembentukan kepribadian dan karakter anak, keluarga menjadi salah satu wadah utama dan 

memiliki peran penting. Definisi kepribadian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sifat hakiki yang 

tercermin pada sikap seseorang atau suatu bangsa yang membedakannya dari orang lain atau bangsa lain. 

Sedangkan karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang 

lain.   

Kepribadian adalah pola sifat dan karakteristik tertentu yang relatif permanen dan memberikan konsistensi 

maupun individualitas pada perilaku seseorang. Sedangkan karakter atau karakteristik merupakan kualitas tertentu 

yang dimiliki seseorang termasuk di dalamnya beberapa karakter seperti temperamen, fisik, dan kecerdasan (Feist 

& Feist, 2016). Kepribadian dan karakter anak, bisa terbentuk dari faktor internal maupun eksternal. Peran orang tua 

dan lingkungan merupakan faktor eksternal yang mampu mengkonstruk kepribadian dan karakter seorang anak. 

Kartono, dalam bukunya (Kartono, 1992), berpendapat bahwa anak sebagai individu tidak bisa berkembang secara 

normal tanpa bantuan orang lain dan tanpa bantuan orang dewasa. Adler juga berpendapat (dalam Feist & Feist, 

2016), bahan untuk membangun kepribadian oleh faktor keturunan dan lingkungan, tetapi daya kreatiflah yang 

membentuk bahan-bahan ini dan menjadikannya berguna.  

Namun, tidak semua anak memiliki nasib yang baik. Masih banyak orang tua yang menelantarkan anaknya. 

Ada beberapa penyebab seorang anak mendapatkan perlindungan di panti asuhan. Di antaranya karena orang tua 

menelantarkan anaknya sejak bayi, orang tua yang menitipkan anaknya karena tidak mampu atau layak mengasuh, 

atau memang anak yang orang tuanya sudah meninggal (yatim piatu). Hal ini menjadikan jumlah anak asuh yang 

berada di panti asuhan tidak sedikit bahkan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Seperti yang telah didata oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak asuh di panti sosial remaja terlantar di Jawa Timur pada tahun 2017 

sebanyak 714 anak. Jumlah ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya di mana pada tahun 2014-2015, jumlah anak 

asuh sebesar 624 anak (“BPS Provinsi Jawa Timur,”).  

Peran orang tua bagi anak asuh panti asuhan tentu tergantikan oleh pengasuh panti asuhan sehingga peran 

ayah dan ibu yang nyata, tidaklah secara keseluruhan dirasakan oleh anak panti asuhan. Merujuk pada UNDANG-

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-

UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (2014) pasal 1 ayat 10, menyebutkan 

anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan pemeliharaan, 
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perawatan, pendidikan dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin 

tumbuh kembang anak secara wajar. Pola pembentukan kepribadian dan karakter anak khususnya anak asuh panti 

asuhan, tentu berbeda dengan pola anak-anak pada umumnya yang memiliki peran orang tua di dalamnya. Terlebih 

lagi, anak asuh di panti asuhan memiliki usia yang variatif sehingga hal ini merupakan tantangan bagi pengasuh 

panti asuhan dalam membentuk karakter dan kepribadian yang baik untuk anak asuh.  

Selain itu masing-masing anak akan melalui masa perkembangan yaitu masa remaja, pemenuhan kebutuhan 

fisik, psikis, dan sosial. Hal ini juga akan memengaruhi proses pembentukan kepribadian mereka karena pada masa 

ini, anak akan mengalami berbagai masalah yang dihadapi. Perubahan karakter juga lambat laun akan terlihat 

karena munculnya kesadaran akan tidak adanya penerimaan bahwa dirinya tidak memiliki orang tua. Jika sudah 

terjadi hal semacam ini, maka akan mengganggu perkembangan mental anak tersebut.  

Namun, memiliki kekurangan belum tentu juga akan menjadikan anak tidak mampu berkembang dengan 

baik. Seperti yang disebutkan oleh Kartono dalam bukunya, karena anak memiliki kekurangan inilah maka anak 

manusia mempunyai kemungkinan dan kebebasan berkembang agar dia mampu menyesuaikan diri terhadap 

lingkungan sosialnya. Selain itu, anak juga bahkan bisa meningkat pada taraf perkembangan maksimum pada usia 

kedewasaannya (Kartono, 1992)  

Pertumbuhan dan perkembangan anak, menurut Kartono, selalu merupakan proses “menjadi”. Maka, 

sejatinya anak merupakan suatu sistem-yang-terbuka, yang selalu mengalami proses kemajuan dan perubahan yang 

sifatnya dinamis. Perkembangan yang dinamis ini dilandasi oleh faktor-faktor hereditas dan oleh pengaruh 

lingkungan. Maka oleh karena itu seharusnya, peran orang tua di sini ialah membantu dan memberikan fasilitas 

bagi perkembangan setiap anak gadis menurut pembawaan masing-masing, menurut irama dan temponya sendiri 

serta menurut jalan yang wajar (Kartono, 1992). Di sini, jelas pengasuh panti asuhan yang menjadi pengganti orang 

tua, harus memiliki peran tersebut.  

Dalam bukunya, Kartono memaparkan bahwa anak sebagai subjek mempunyai bakat, potensi dan 

kemampuan orisinil. Subjek ini merupakan pendukung utama dari perkembangan. Dengan kemampuannya, anak 

sanggup membuat pilihan untuk bertingkah laku dan melatih semua fungsi psikis dan fisiknya dengan satu bentuk 

kebebasan, dan untuk menjadi seorang pribadi menurut kemauannya sendiri. Anak juga bisa bebas memilih satu 

pola hidup tertentu. Namun, secara perlahan-perlahan anak akan memahami bahwa kebebasan itu pada dasarnya 

memiliki limitasi yaitu dibatasi oleh faktor-faktor hereditas dan oleh kondisi-kondisi lingkungan hidupnya. 

Sebagian besar dari perkembangan anak dibentuk oleh orang tuanya. Artinya bahwa “anak-anak yang sulit” itu 

pada umumnya adalah produk dari “orang tua/dewasa yang sulit” meskipun hal ini orang tua tidak secara mutlak-

absolut bisa memengaruhi serta membentuk kepribadian anak (Kartono, 1992). 

Panti asuhan  memiliki fungsi untuk mendidik dan merupakan bentuk alternatif terakhir, sehingga memiliki 

perannya untuk membina dan menanamkan karakter yang baik pada anak, menjadikan anak asuh memiliki karakter 

tanggung jawab personal, moral, maupun sosial (Suryani dan Listyaningsih, 2019a). Oleh karena itu, penting bagi 

tiap panti asuhan untuk menentukan sistem pengasuhan yang tepat untuk mengembangkan kepribadian dan 

karakter yang baik anak asuh. 

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan di atas, maka pola pembentukan kepribadian dan karakter anak asuh, 

erat kaitannya dengan bagaimana latar belakang atau kepribadian bawaan anak asuh serta sistem pengasuhan yang 

diberikan oleh pengasuh panti asuhan. Oleh karena itu, penulisan artikel ini akan memaparkan secara mendalam 

bagaimana pola pembentukan kepribadian dan karakter anak asuh di panti asuhan mulai dari anak awal masuk 

panti hingga sistem pengasuhan yang diberikan oleh pengasuh panti. Topik ini nantinya bisa menjadi acuan untuk 

kedepannya bahwa anak asuh panti asuhan memiliki keunikan pada tiap kepribadian dan karakter pada dirinya 

yang perlu dikembangkan dan dilindungi sehingga anak memiliki mental yang sehat dalam menunjang 

kehidupannya. 

 

METODE 
 Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan metode literatur review atau studi 

pustaka. Maksudnya, penulis menggunakan bahan literatur dari hasil penelitian terdahulu yang telah ada 

sebelumnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini berupa informasi deskriptif yang disusun dengan narasi yang 

singkat agar mudah dipahami. Penulis juga menggunakan teknik analisis isi pada penelitian-peneltian yang sudah 
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ada sebelumnya untuk membahas secara mendalam mengenai pola pembentukan kepribadian dan karakter anak 

asuh panti asuhan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menganalisis dan mendalami lebih jauh pembahasan yang 

berhubungan dengan artikel ini. 

Tahapan penelitian dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder 

dan melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data dan atau 

pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendapatkan informasi 

yang utuh dan diinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. (Darmalaksana, 

2020) 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Pola Kepribadian dan Karakter Anak Asuh di Panti Asuhan 
Kepribadian dan karakter anak asuh di panti asuhan dibedakan menjadi dua kategori (Suarmini et al., 2020): 

a. Anak-anak yang baru awal tinggal di panti asuhan.  
Mereka yang tergolong baru pertama kali masuk panti asuhan, masih membawa kepribadian dan karakter 

aslinya. Karakter asli maksudnya, karakter bawaan pada waktu anak masih bersama dengan orang tuanya atau 

lingkungan tempat tinggalnya sebelumnya. Misalnya anak belum bisa hidup mandiri, tidak bisa mengatur waktu 

dengan baik sehingga tidak tepat waktu dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas. Anak-anak yang baru awal 

tinggal di panti asuhan dikategorikan dan diukur dengan kurun waktu 1–3 bulan. Dalam waktu 1–3 bulan, 

merupakan masa penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan di panti asuhan. Pada masa ini, anak akan merasa 

mengalami perbedaan kehidupan antara masih bersama keluarga di rumah atau dengan lingkungan tempat 

tinggalnya dahulu, dengan saat berada di panti asuhan. Anak-anak tentunya masih belum terbiasa dengan segala 

aturan yang ada di panti asuhan. Mereka harus menyesuaikan diri untuk mengikuti segala aturan yang ada sehingga 

mereka masih seringkali melanggar aturan-aturan di panti asuhan.  

 Soejono et al. (2018) Terlebih lagi, ketika anak sudah masuk dalam usia remaja, mereka membutuhkan 

keluarga untuk pembentukan dan pengembangan karakter diri dalam persiapan memasuki masa dewasa. Beberapa 

masalah dijumpai pada sejumlah panti asuhan seperti ketidakpedulian anak pada diri dan lingkungannya, kurang 

mampu beradaptasi, sifat dan watak yang sulit diatur, luapan emosi yang belum terkontrol dan lain sebagainya. 

Penelitian lain (S Panjaitan, 2017) menemukan kebanyakan anak pertama kali dititipkan di panti asuhan 

sejak mereka masih balita. Oleh karenanya, saat awal anak-anak tinggal di panti asuhan, mereka mengalami sulit 

untuk berinteraksi dikarenakan mereka harus mengganti konsep diri yang sudah terbentuk dari pengalaman selama 

bersama keluarga di rumah. Setiap anak-anak memiliki cara beradaptasi yang berbeda-beda juga memiliki rentan 

waktu yang bervariasi pula. Ada yang masih sering menangis saat awal tinggal di panti asuhan kemudian ditemani 

berkeliling sekitar lingkungan oleh ibu panti, akan reda dan tenang dalam waktu yang cepat. Ada pula yang tidak 

menangis sama sekali karena anak sudah mengerti keadaan ekonomi orang tua mereka yang memaksakan anak 

untuk dititipkan di panti asuhan.  

Kemudian, (Suryani dan Listyaningsih, 2019a)berkaitan dengan anak terlantar yang baru masuk panti 

asuhan, terlebih mengalami kekerasan dan penganiayaan, mereka akan memiliki kepribadian yang cenderung diam 

karena memiliki trauma yang dibawa dalam dirinya. Seperti tidak ingin berinteraksi dengan teman yang lain, tidak 

ingin bicara, diam saja dan tidak ingin melakukan apa-apa.  

b. Anak-anak yang sudah lama tinggal di panti asuhan  
Yang dikategorikan sebagai anak-anak yang sudah lama tinggal di panti asuhan ialah yang telah tinggal 

lebih dari tiga bulan. Mereka akan terlihat lebih lincah melakukan aktivitas-aktivitas di panti asuhan karena sudah 

lebih memahami dan menerima keadaan panti asuhan. Anak-anak yang sudah lama tinggal di panti asuhan 

memiliki banyak pengalaman yang sudah dilaluinya selama tinggal di panti asuhan. Mereka sudah banyak 

mendapatkan pelajaran dari ibu asuh serta interaksi dengan teman-teman. Mereka juga sudah terbiasa dengan 

segala peraturan yang ada di panti asuhan. Mereka, sudah dipercaya oleh ibu asuh dan memiliki sikap mandiri serta 

tanggung jawab (Suarmini et al., 2020). 

Kemudian, mengenai anak terlantar dan mengalami penganiayaan, setelah masuk panti beberapa lama, 

mereka mengalami perubahan sikap. Seperti sudah mulai berinteraksi dan mau melakukan aktivitas seperti yang 
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lainnya. Selain itu, panti asuhan  memiliki fungsi untuk mendidik dan merupakan bentuk alternatif terakhir, 

sehingga memiliki perannya untuk membina dan menanamkan karakter yang baik pada anak, dan menjadikan anak 

asuh memiliki karakter tanggung jawab personal, moral, maupun sosial. (Suryani & Listyaningsih, 2019a).  

Begitu pula dengan yang dipaparkan dalam penelitian lain (Maulidia Matin, 2018), ditemukan bahwa 

setelah adanya pembinaan dari ibu asuh, kepribadian anak asuh menjadi positif dan membuat mereka lebih mudah 

saling bersosialisasi satu sama lain, saling berbagi, dan peduli terhadap lingkungannya di panti asuhan. Salah satu 

contoh dampak kecil dari kepribadian mereka setelah menerima pembinaan ialah perlahan mulai ada kesadaran 

tentang sikap jujur dan nilai-nilai sosial yang tertanam dalam diri anak asuh seperti sudah jarangnya ada kejadian 

kehilangan barang. Kepribadian anak asuh juga  sudah tidak lagi menjadi pribadi yang tertutup, tidak 

temperamental, humanis dan mudah bersosial.   

Namun, tidak semua panti asuhan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Seperti temuan pada 

salah satu penelitian (Panjaitan, 2018), dikarenakan kurangnya perhatian dari pengasuh serta jumlah pengasuh yang 

tidak sebanding dengan jumlah anak asuh, menjadikan anak asuh memiliki permasalahan dalam perkembangannya 

yaitu anak asuh kurang peduli satu sama lain, kurang menghormati pengasuhnya, tidak peduli dan bertanggung 

jawab terhadap tugas masing-masing yang sudah diberikan. Selain itu, ditambah dengan pembentukan konsep diri 

anak yang tidak terlalu baik mengakibatkan sebagian besar dari mereka tidak berani untuk memiliki cita-cita yang 

tinggi bahkan ada yang belum tau ingin bercita-cita sebagai apa. Mereka tidak memiliki pengharapan yang kuat 

dalam diri mereka, dan tidak adanya informasi yang tepat serta akurat dari pengasuh.  

Ketika terdapat kesalahan dalam segala hal yang ditetapkan oleh panti dalan pengasuhan, pengajaran, 

bimbingan atau hal yang bersifat membentuk karakter anak asuh, seperti jam belajar, jam makan, jam bermain, jam 

tidur, hingga bagaimana hukuman yang diberikan, dan itu akan membudaya karena dilakukan terus-menerus, 

maka akan berdampak bagi emosi yang anak asuh miliki dalam mengekspresikan suatu keadaan atau kondisi yang 

mereka alami. Seperti yang dicontohkan dalam penelitian tersebut, ketika ada anak bertengkar, teman-teman yang 

lain bahkan ibu pengasuh tidak memerdulikannya. Menurut anak asuh lain, hal itu merupakan hal yang sangat 

wajar. Di sini karakter peduli sekitar tidak ada pada diri anak asuh disebabkan tidak ada pula bimbingan dari ibu 

asuh.  

 

2. Sistem Pengasuhan Panti Asuhan (Baik dan Buruknya) 
Dengan banyaknya jumlah anak asuh di panti asuhan, bisa menyebabkan terjadinya konflik antar anak-

anak. Konflik bisa terjadi karena perbedaan argumen atau pendapat, perbedaan golongan (golongan anak baru dan 

anak lama), perbedaan bahasa, dialek, kebutuhan, keinginan, dan umur sehingga timbul perselisihan akibat 

minimnya toleransi antar individu (Suarmini et al., 2020). Untuk menghindari hal ini terus terjadi, maka perlu 

adanya sistem pengelolaan dalam pembinaan dan pengasuhan yang baik karena hal ini sangat berdampak bagi 

perkembangan dan pembentukan kepribadian dan karakter anak asuh.  

 Dalam sebuah penelitian (Suarmini et al., 2020), terdapat panti asuhan yang menanamkan 9 karakter agar 

bisa menyeimbangkan karakter anak-anak yang baru awal tinggal di panti dengan anak yag sudah lama tinggal di 

panti. Sembilan karakter tersebut adalah sikap religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan bertanggungjawab. Sembilan karakter ini ditanamkan dengan menerapkan beberapa 

kegiatan yaitu rapat atau musyawarah agar anak bisa berpendapat dan menyuarakan semisal ada permasalahan di 

panti asuhan. Juga dilakukan belajar bersama, liburan bersama, yoga, dan berkebun. Selain itu, ibu asuh juga 

membuat segala aturan-aturan yang nantinya harus dilakukan dengan baik. Aturan-aturan ini juga diiringi dengan 

sanksi atau hukuman agar anak sadar akan kesalahan dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. 

 Untuk memaksimalkan pembentukan karakter melalui bimbingan dari pengasuh panti asuhan, hal yang 

bisa dilakukan ialah memberi reward atau hadiah ketika anak asuh telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

Seperti temuan pada salah satu penelitian, bahwa pengasuh akan memberikan reward berupa uang saku tambahan 

atau pakaian ketika telah antusias melakukan sholat lima waktu (Suryani & Listyaningsih, 2019). 

 Ketika anak baru masuk panti asuhan, dengan berbagai masalah yang membawainya sehingga ada karakter 

bawaan dan kepribadian yang buruk, maka inilah tanggung jawab pengasuh panti asuhan untuk merubah dan 

memperbaiki hal tersebut. Seperti pada temuan sebuah penelitian, terdapat panti asuhan yang berusaha 

mewujudkan hal tersebut dengan melakukan kegiatan pembinaan kepribadian dalam bidang spriritual, psikologi, 
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dan kesehatan (Maulidia Matin, 2018). Dampak setelah adanya pembinaan tersebut ialah anak akan memiliki 

kepribadian yang jujur, percaya diri, mampu mengontrol emosi, lebih berhati-hati dalam berperilaku dan bertutur 

kata, serta peduli terhadap kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan.  

 Namun, panti asuhan yang memiliki sistem pengasuhan baik pun tentu ada saja hambatan dalam 

pelaksanaannya. Dalam temuan penelitian (Maulidia Matin, 2018), mendapati adanya hambatan dalam pelaksanaan 

pembinaan yaitu perbandingan jumlah anak-anak di panti asuhan dengan hanya beberapa pengasuh saja. Pengasuh 

terkadang kewalahan dalam melakukan pembinaan ketika semisal ada satu saja pengasuh yang sedang sakit. 

Selain itu ada juga panti asuhan yang masih belum memiliki sistem pengasuhan dan pembinaan yang baik. 

Seperti temuan penelitian yang dilakukan oleh Syintia (Panjaitan, 2018), bahwa terdapat panti asuhan yang selain 

kondisi bangunan yang kurang layak, salah satu panti asuhan ini memiliki sistem pengasuhan yang tidak tegas 

karena terlihat dari sikap anak-anak asuh yang kurang menghargai pengasuhnya, masih sering terlihat perkelahian 

antar sesama dan adanya kekuasaan yang dipegang oleh anak yang berusia lebih tua.  

Hal tersebut juga dikarenakan jarang adanya kegiatan bersama pengasuh panti asuhan sehingga hubungan 

pengasuh dengan anak asuh tidak terlalu dekat. Terlebih lagi, pengasuh seringkali tidak menemani anak asuh 

selama 24 jam. Tidak ada kedekatan khusus yang dilakukan pengasuh kepada setiap anak asuh dalam penyelesaian 

masalah atau untuk sekedar mengetahui hal apa yang dialami atau dirasakan anak asuh tiap harinya.  

Pengasuh tidak membimbing dan memberikan pengawasan secara intens pada anak asuh sehingga terdapat 

salah satu anak yang usianya paling tua, diberi amanah untuk mengasuh anak asuh lain. Padahal, salah satu anak 

asuh tersebut juga masih sangat perlu bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Hal ini akan berdampak pada 

tumbuh kembang, pembentukan karakter dan emosi anak asuh seperti mereka tidak mampu mengonrol emosi 

dengan baik. Semua hal tersebut juga didasari karena pengaruh tidak pernah memberikan informasi mengenai 

bagaimana mengendalikan diri yang baik di saat senang ataupun sedih. 

 

Pembahasan  
Berdasarkan hasil temuan yang terkumpul dan telah dipaparkan bahwa pola pembentukan kepribadian dan 

karakter anak asuh panti asuhan,  dimulai dari awal anak asuh masuk panti asuhan hingga anak asuh sudah lama 

tinggal di panti asuhan. Kisaran waktu 1-3 bulan, dikategorikan anak yang baru masuk panti asuhan, dan lebih dari 

tiga bulan, dikategorikan anak yang sudah lama tinggal di panti asuhan.  

Kepribadian dan karakter anak yang baru masuk panti asuhan, cenderung diam, susah mengontrol emosi, 

masih belum mampu bersikap mandiri, tidak bisa mengatur waktu dengan baik, kurang mampu beradaptasi, sifat 

dan watak yang sulit diatur, sulit berinteraksi dan minat sosial yang minim sehingga tidak ingin melakukan apa-

apa serta bermain bersama anak asuh yang lain. Dalam masa ini, anak asuh akan mengalami masa adaptasi. Dengan 

latar belakang dan masalah yang dibawanya, anak asuh memiliki kepribadian yang variatif.  

Kartono (1992) menyebutkan bahwa faktor hereditas dan bakat pembawaan jelas memberikan ciri khas dan 

unik pada pribadi anak. Anak berkembang melalui proses yang digerakkan oleh faktor-faktor dan pengaruh-

pengaruh eksternal atau pengaruh dari luar individu anak dan faktor internal. Di sini yang dimaksud faktor internal 

yaitu anak memiliki corak tertentu yaitu pembawaan, bakat, dan kemauan anak. Faktor kemauan memberikan 

bentuk kebebasan pada anak untuk bertingkah laku dinamis, dan memberikan corak tertentu pada semua tingkah 

lakunya.  

Anak-anak asuh dengan latar belakang ditinggal orang tua, terlantar atau terabaikan, dan teraniaya, mereka 

akan mengalami kesulitan atau ketidakmampuan menyesuaikan diri. Seperti pernyataan seorang teoritikus dan 

psikolog Adler (dalam Feist & Feist, 2016), bahwa pengabaian merupakan salah satu faktor penyebab 

ketidakmampuan anak untuk menyesuaikan diri. Anak-anak yang merasa tidak dicintai dan tidak diinginkan akan 

membentuk gaya hidup yang terabaikan. Anak-anak yang disiksa dan diperlakukan tidak baik mempunyai minat 

sosial yang minim dan cenderung menciptakan gaya hidup terabaikan. Mereka hanya sedikit memiliki rasa percaya 

diri dan membuat perkiraan yang terlalu jauh yang berkaitan dengan masalah-masalah utama dalam hidup. Mereka 

tidak percaya pada orang lain dan tidak mampu bekerja sama untuk kebaikan bersama. Mereka melihat masyarakat 

sebagai musuh, merasa terasing dari orang lain, dan mengalami rasa iri yang kuat terhadap keberhasilan orang lain. 

Anak-anak yang terabaikan punya banyak karakteristik seperti anak-anak manja, tetapi secara umum mereka lebih 

mudah curiga dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk membahayakan orang lain. 
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Kemudian, dalam mengontrol emosi, anak asuh yang baru masuk dan mengenal lingkungan baru yaitu 

panti asuhan, tidak terlepas dari bagaimana mereka dalam mengekspresikan emosi. Dalam hal ini, Santrock dalam 

bukunya menjelaskan bahwa kesadaran mengenai diri yang berkembang pada seorang anak kecil berkaitan dengan 

kemampuan merasakan rentang emosinya yang semakin luas. Seperti orang dewasa, anak-anak mengalami berbagai 

emosi dalam kehidupannya sehari-hari. Perkembangan emosi di masa kanak-kanak awal membuat mereka mencoba 

untuk memahami reaksi-reaksi emosi orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri (Santrock, 2011).  

Berarti jelas bahwa emosi anak akan selalu berkembang meski ada ingatan-ingatan atau trauma yang pernah 

dialaminya. Terlebih lagi, Klingman (dalam Feist & Feist, 2016) menyebutkan di dalam keluarga yang tidak suportif 

dan diwarnai dengan badai atau trauma, anak-anak dapat sedemikian terbelenggu oleh stres sehingga mereka tidak 

mampu menggunakan strategi kognitif dalam mengatasinya. Maksudnya, anak dengan trauma, sulit dan tidak 

mampu menilai situasi yang menekan itu secara akurat dan tidak mampu menentukan seberapa jauh mereka 

mampu mengendalikannya ( Saarni dalam Feist & Feist, 2016). Peristiwa traumatik dapat menyebabkan individu 

berpikir mengenai aspek moralitas dari kehidupan. Kehilangan harapan dan keputusasaan dapat merusak 

perkembangan moral ketika seorang anak dihadapkan pada kekerasan ( Nader dalam Feist & Feist, 2016). 

Beralih pada kepribadian dan karakter anak-anak asuh yang lama tinggal di panti asuhan, sesuai dengan 

temuan yang dijelaskan, mereka cenderung memiliki kepribadian yang lincah dan aktif ketika melakukan aktivitas-

aktivitas di panti asuhan. Mereka juga telah memiliki kesadaran akan tanggung jawab moral seperti peduli 

lingkungan dan spiritual. Mereka juga sudah terbiasa dengan aturan-aturan yang telah dibuat dan mereka mampu 

melakukannya dengan baik sehingga menjadi anak yang memiliki karakter moral yang baik. Mereka juga sudah 

tidak lagi menjadi pribadi yang tertutup, tidak temperamental, humanis, mudah bersosial, memiliki kepribadian 

yang jujur, percaya diri, mampu mengontrol emosi, lebih berhati-hati dalam berperilaku dan bertutur kata, serta 

peduli terhadap kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan.  

Blasi, (dalam Santrock, 2011) menyebutkan bahwa individu memiliki sebuah identitas moral ketika ide-ide 

dan komitmen moral merupakan hal yang utama dalam kehidupan mereka. Lebih lanjut, Walker berpendapat 

(dalam Santrock, 2011) bahwa orang yang memiliki karakter moral itu akan memiliki kemauan yang kuat, hasrat, 

dan integritas untuk bertahan dalam menghadapi tekanan, mengatasi berbagai gangguan dan kekecewaaan, dan 

bertindak secara bermoral. Seseorang dengan karakter moral yang baik akan memperlihatkan keluhuran moral 

seperti kejujuran, kebenaran, kepercayaan, dan juga kepedulian, keharusan/rasa kasihan, keprihatinan, 

pertimbangan terhadap orang lain. Sikap lain yang menonjol adalah mengenai pentingnya sifat dapat diandalkan, 

loyalitas, dan hati-hati. Hal ini adalah dampak setelah adanya pembinaan dari pengasuh panti asuhan. Salah satu 

contoh dampak kecil dari kepribadian mereka setelah menerima pembinaan ialah perlahan mulai ada kesadaran 

tentang sikap jujur dan nilai-nilai sosial yang tertanam dalam diri anak asuh. 

Namun, belum tentu semua anak asuh yang lama tinggal di panti memiliki kepribadian dan karakter yang 

baik. Hal ini tergantung pada bagaimana pembinaan dan sistem pengasuhan oleh pengasuh panti asuhan. Seperti 

yang sudah tertuang dalam pemaparan temuan salah satu penelitian, bahwa ada saja panti asuhan yang belum 

melakukan pengasuhan dengan baik. Mengenai pengasuhan sendiri, Diana Baumrind (dalam Santrock, 2011) 

mendeskripsikan empat tipe gaya pengasuhan: 

1. Pengasuhan otoritan (authoritarian parenting) adalah gaya yang bersifat membatasi dan menghukum, di mana 

orang tua mendesak anaknya agar mematuhi orang tua serta menghormati usaha dan jerih payah mereka. Orang 

tua otoritarian menempatkan batasan-batasan dan kendali yang tegas pada anak serta tidak banyak memberi 

peluang kepada anak-anak untuk bermusyawarah. Orang tua otoritarian juga mungkin memukul anak, 

menetapkan aturan-aturan secara kaku tanpa memberikan penjelasan, dan menunjukkan kemarahan terhadap 

anak. Anak-anak dari orang tua otoritarian sering kali tidak bahagia, takut, dan cemas ketika membandingkan 

dirinya dengan orang lain, tidak memiliki inisiatif, dan memiliki keterampilan komunikasi yang buruk. 

2. Pengasuhan otoritatif (authoritative parening) mendorong anak-anak untuk mandiri namun masih tetap memberi 

batasan dan kendali atas tindakan-tindakan anak. Orang tua otoritatif memperlihatkan rasa senang dan 

dukungan sebagai respons terhadap tingkah laku konstruktif anak-anak. Anak-anak yang orang tuanya 

otoritatif seringkali terlihat riang gembira, memiliki kendali diri dan percaya diri; mereka cenderung 

mempertahankan relasi yang bersahabat dengan kawan-kawan sebaya, kooperatif dengan orang dewasa, dan 

mampu mengatasi stres dengan baik. 
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3. Pengasuhan yang melalaikan (neglectful parenting) adalah gaya di mana orang tua sangat tidak terlibat di dalam 

kehidupan anak. Anak-anak ini akan cenderung tidak memiliki kompetensi sosial. Banyak anak-anak yang 

kurang memiliki kendali diri dan tidak mampu menangani independensi secara baik. Mereka seringkali 

memiliki harga diri yang rendah, tidak matang. Pada remaja, mereka mungkin memperlihatkan pola-pola 

membolos dan pelanggaran. 

4. Pengasuhan yang memanjakan (indulgent parenting) adalah gaya di mana orang tua sangat terlibat dengan anak-

anaknya namun kurang memberikan tuntutan atau kendali terhadap mereka. Anak-anak dari orang tua yang 

memanjakan, jarang belajar menghormati orang lain dan kesulitan mengendalikan perilakunya. Mereka 

mungkin mendominasi, egosentris, tidak patuh, dan kesulitan dalam relasi dengan kawan sebaya. 

 

Pengasuh panti asuhan di sini mengemban peran pengganti dari orang tua bagi anak asuh. Mereka harus 

mampu mendidik sekaligus menyayangi anak asuh layaknya anaknya sendiri. Berdasarkan empat gaya pengasuhan 

yang telah dipaparkan, pengasuh yang telah dijelaskan pada hasil atau temuan sebelumnya, terdapat sedikitnya dua 

gaya pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh panti asuhan. Pertama, terdapat panti asuhan yang memiliki 

pengasuh dengan gaya pengasuhan otoritatif dan yang kedua, panti asuhan yang memiliki pengasuh dengan gaya 

pengasuhan yang melalaikan atau neglectful parenting.  

Pertama, panti asuhan yang memiliki pengasuh dengan gaya pengasuhan otoritatif atau cenderung tegas 

namun hangat, akan memberikan dampak positif pada anak. Pengasuh dengan gaya ini, menerapkan sistem 

pengasuhan reward and punishment. Sigmund Freud menyebut hal ini sebagai das Ueber Ich yaitu aspek moral 

kepribadian yang diinternalisasikan dalam perkembangan anak sebagai respn terhadap hadiah dan hukuman yang 

diberikan oleh orang tua (dan pendidik-pendidik yang lain. Fungsinya ialah menentukan apakah sesuatu itu benar 

atau salah, pantas atau tidak, susila atau tidak, dan dengan demikian pribadi dapat bertindak sesuai dengan moral 

masyarakat (Suryabrata, 1983).  

Seperti yang telah dipaparkan pada temuan, anak asuh akan diberi hadiah berupa penambahan uang saku 

apabila mereka telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Berkaitan dalam hal ini, ketika anak-anak diberi 

penghargaan karena menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum dan kebiasaan sosial, mereka cenderung 

akan mengulangi perilaku itu. Ketika anak-anak dihukum karena perilaku yang tidak bermoral, perilaku itu 

cenderung tidak diulangi: dengan syarat hukuman itu dilakukan secara adil dan hati-hati (Santrock, 2011)  

Selain itu, terdapat pengasuh yang telah melakukan pembinaan pada bidang spritual, psikologi dan 

kesehatan. Dalam pembinaan di bidang spriritual, anak asuh diarahkan bahwa dengan percaya dan diyakinkan 

bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini merupakan kehendak tuhan. Dengan adanya pembinaan spiritual ini 

diharapkan memiliki sikap religius dalam dirinya. Kebanyakan, anak dan remaja yang religius akan menerapkan 

pesan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama (Santrock, 2011). Sedangkan pembinaan di bidang psikologi, 

yaitu ada kegiatan konseling rutin agar anak memiliki sikap terbuka terhadap masalahnya. Hal ini merupakan hal 

yang positif dalam merubah karakter dan kepribadian bawaan anak yang tidak baik ketika awal masuk panti 

asuhan.  

Kedua, panti asuhan yang memiliki pengasuh dengan gaya pengasuhan yang melalaikan. Pengasuh dengan 

gaya kepengasuhan seperti ini, ia seringkali meninggalkan atau memberikan amanahnya pada salah satu anak asuh 

yang paling tua. Dengan pengasuh yang kurang melakukan pengawasan, mengakibatkan kurangnya relasi antara 

pengasuh dengan anak asuh. Bahkan anak asuh memiliki sikap kurang hormat dan menghargai pengasuhnya.   

Padahal, dalam pandangan Ross Thompson, anak-anak merupakan pembelajar moral, yang berusaha untuk 

memahami arti dari moral. Di antara aspek-aspek terpenting dari relasi antara orang tua dan anak-anak yang 

berkontribusi terhadap perkembangan moral anak-anak adalah kualitas relasi, disiplin orang tua, strategi proaktf, 

dan dialog komunikasi. Relasi orang tua – anak mengenalkan anak-anak kepada kewajiban bersama dari relasi yang 

akrab (Kochanska dalam Santrock, 2011). Kewajiban orang tua adalah memberikan pengasuhan yang positif dan 

mengarahkan anak-anak untuk menjadi manusia yang kompeten. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Thompson, 

bahwa komunikasi yang terkait dengan perkembangan moral dapat bermanfaat bagi anak-anak, entah komunikasi 

tersebut dapat menjadi bagian dari disiplin atau di luar interaksi sehari-hari orang tua – anak (Santrock, 2011).  

Kartono (1992) mengungkapkan bahwa fungsi kemauan anak pada masa 10 – 12 tahun itu belum berkembang 

secara penuh. Maksudnya, anak belum mempunyai kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Dengan kata lain, 

anak belum bisa melakukan regulasi diri (pengaturan diri sendiri); kemaunnya belum kuat benar sehingga mereka 
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cenderung tunduk pada kewibawaan yang kokoh dari orang tua dan pendidik. Seharusnya, pengasuh sebagai 

pengganti orang tua mampu melihat hal ini sehingga mampu melakukan pengasuhan dan pembinaan pada anak 

asuh dengan serius dan intens.  Sehubungan dengan masih lemahnya kemauan tersebut, sekolah-sekolah lalu 

memberikan latihan disiplin, kewibawaan, tata-tertib dan aturan-aturan normatif lainnya. Semua ini perlu untuk 

menstimulus kebiasaan yang baik, dan mendorong ketekunan usaha serta aktivitas anak dan memupuk pula 

pertumbuhan kemauan yang kokoh kuat (Kartono, 1992) . 

 

SIMPULAN 
Manusia menciptakan kepribadian mereka dan mampu mengubahnya dengan mempelajari sikap-sikap 

baru. Faktor keturunan membantu manusia dengan kemampuan-kemampuan tertentu dan lingkungan memberikan 

mereka kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tersebut (Adler dalam Feist & Feist, 2016). Oleh karenanya, 

jika dtinjau dari pernyataan tersebut, maka anak asuh pada awalnya memiliki kepribadian dan karakter bawaan 

ketika awal masuk panti asuhan yang nantinya mereka juga mampu mengubahnya melalui pembinaan dan 

pengasuhan yang difasilitasi oleh pengasuh panti asuhan.  

Kepribadian dan karakter bawaan akibat dari latar belakang yang mereka (anak asuh) bawa ketika awal 

masuk panti, cenderung diam, sulit mengendalikan diri, sulit bersosialisasi dan memiliki moral yang masih belum 

berkembang dengan baik. Sedangkan anak yang sudah lama tinggal di panti asuhan, dan telah melalui berbagai 

pembinaan dan pengasuhan dari panti asuhan, mereka cenderung sudah memiliki perkembangan moral yang baik, 

menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan peduli lingkungan.   

Pembentukan kepribadian dan karakter anak asuh selain dari faktor diri sendiri, tentunya juga bergantung 

pada gaya pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh panti asuhan. Gaya pengasuhan atau sistem pembinaan yang 

baik, akan memberikan manfaat dan dampak positif pada anak asuh. Anak asuh juga akan memiliki mental yang 

sehat karena selalu ada komunikasi dan relasi yang baik dengan pengasuh bagaikan orang tuanya sendiri.  

Dengan menunjukkan realita yang telah tertuang pada hasil serta analisis pada pembahasan, diharapkan 

panti asuhan mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik selaku pengganti peran orang tua. Yaitu sebagai 

pendidik utama dan keluarga untuk mengembangkan karakter dan kepribadian yang baik pada anak asuh.  

 

DAFTAR REFERENSI 
BPS Provinsi Jawa Timur [WWW Document],. URL https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2042/penghuni- 

panti-sosial-menurut-jenis-panti-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-jawa-timur-2013-2017.html (accessed 

3.25.21). 

Darmalaksana, W., 2020. Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digit. Libr. UIN  

Sunan Gunung Djati Bdg. http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855 (accessed 2021-03-26 13:31:01).  

Feist, J., Feist, G.J., 2016. Teori Kepribadian Theories of Personality, 7th ed. Salemba Humanika, Jakarta. 

Kartono, K., 1992. Psikologi Wanita : Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa. CV. Mandar Maju. 

Maulidia Matin, A., 2018. Pola Pembinaan Kepribadian Anak Yatim di Panti Asuhan (Studi Kasus Panti Yatim  

Indonesia, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) (doctoral). UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. 

http://repository.unj.ac.id/150/ (accessed 2021-03-26 18:44:57). 

Panjaitan, S.S., 2018. Kehidupan Panti Asuhan (Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor Pembentukan Emosi Pada  

Anak di Panti Asuhan Rahpia Pintu Air IV Jl. Maju Raya No.9B Simalingkar B Kelurahan Kwala Bekala 

Medan Johor). Universitas Sumatera Utara. http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6185 (accessed 2021-

03-26 17:20:37). 

Santrock, J.W., 2011. Life-Span Development, 13th ed. ed. McGraw-Hill Higher Education, New York, NY. 

Soejono, F., Riyanto, A., Bendi, R.K.J., Widyastuti, T., Sunarni, T., Akbar, R., Prakoso, R.T., Supriyanto, Y., 2018.  

Peningkatan Manajemen Panti Asuhan SANMA: Pengembangan Karakter Anak & Pembuatan Website. J. 

Asawika 2, 1–6. http://lppm.widyakarya.ac.id/asawika-volume-2-no-ii-2018-fansiska-soejono/ (accessed 

2021-03-26 17:26:28). 

Suarmini, N.L., Sendratari, L.P., Maryati, T., 2020. Pembentukan Nilai-Nilai Karakter pada Anak-Anak Panti Asuhan  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

85 

 

Narayan Seva, Kerobokan, Buleleng, Bali dalam Membangun Integrasi Sosial Di kalangan Penghuni Panti 

Asuhan. J. Pendidik. Sosiol. Undiksha 1, 112–125. https://doi.org/10.23887/jpsu.v1i1.26678. (accessed 2021-03-

26 17:22:20).  

Suryabrata, S., 1983. Psikologi Kepribadian. Rajawali Pers, Jakarta. 

Suryani, C.A., Listyaningsih, 2019. Strategi Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Asuh Di Panti  

Asuhan Al Amin, Desa Munggusoyi, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik. Kaji. Moral Dan 

Kewarganegaraan 7. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-

kewarganegaraa/article/view/29372 (accessed 2021-03-26 19:49:17).  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23  

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak [WWW Document], 2014. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 

KPAI. URL https://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-

tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak (accessed 

3.25.21). 

 

  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

86 

 

DUKUNGAN PERAN ORANG TUA DALAM PEMBELAJARAN DARING PADA MASA 

PANDEMI COVID-19 

 

Karolus Suban Waikelak 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang; Yayasan Mardi Wiyata,  carloswaichilla@gmail.com 

 

Abstrak 
Dunia dilanda pandemi Covid-19 yang membawa pengaruh dalam bidang-bidang kehidupan manusia. 

Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran secara tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring. 

Ada tantangan tersendiri yang dihadapi pihak sekolah dan orang tua dengan pelaksanaan pembelajaran 

daring. Secara khusus sinergi orang tua dalam mensukseskan pembelajaran daring diperlukan. Peran orang 

tua merupakan hal yang penting terutama ketika proses pembelajaran daring berlangsung. Siswa yang biasa 

belajar di sekolah beralih dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, di mana akan bersama dengan orang 

tua. Guru hanya berinteraksi melalui media yang digunakan, baik secara sinkron maupun asinkron. Peran 

orang tua yang lebih dekat dengan anak dapat membantu anak untuk belajar. Dalam penelitian ini 

menggunakan kajian pustaka, dengan mengkaji literatur-literatur ilmiah. Hasil kajian menggambarkan 

bahwa orang tua memiliki peran penting dalam proses pembelajaran terutama pada masa pandemi Covid-

19. Pada umumnya orang tua memiliki peran yang sama, tetapi perlu menyesuaikan dengan jenjang 

pendidikan yang ditempuh anak, agar peran orang tua dalam mendukung anak dapat mencapai tujuan dan 

proses pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat tercapai dengan baik.  

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pembelajaran Daring, Peran Orang Tua 

 

PENDAHULUAN 
Dunia mengalami situasi sulit sejak akhir tahun 2019. Situasi ini berlanjut sampai dengan saat ini pada 

pertengahan Maret 2021. Pada tanggal 18 Maret 2021, jumlah negara yang terpapar Covid-19 berdasarkan laporan 

dari Organisasi Kesehatan Dunia pada website sebanyak 223 negara, wilayah atau teritori dengan kasus Covid-19 

(WHO, 2021). Pandemi telah berlangsung kurang lebih satu tahun yang dimulai pada Maret 2020 sampai dengan 

sekarang per Maret 2021.  

Kondisi pandemi yang melanda dunia dan secara khusus di Indonesia, maka pihak pemerintah Indonesia 

sebagai pihak berwenang untuk menetapkan  kebijakan, langkah, dan strategi dalam menghadapi pandemi Covid-

19. Penetapan untuk mencegah menyebarnya virus corona. Salah satu langkah yang diambil dalam bidang 

pendidikan yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah atau study 

from home yang diberlakukan pada semua jenjang, yaitu jenjang pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman 

Kanak-Kanak (PAUD/TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

dan pada jenjang pendidikan tinggi. Anjuran dari pemerintah di tengah situasi agar pembelajaran tetap berjalan. 

Cara yang dapat ditempuh sesuai dengan kebijakan pemerintah yaitu pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara 

daring atau pembelajaran secara online bagi siswa dari rumah mereka masing-masing. Data perkembangan 

penyebaran menunjukkan wilayah penyebaran Covid-19 semakin banyak dan luas, sehingga pembelajaran dari 

rumah masih tetap berjalan sampai dengan sekarang (Irawati & Santaria, 2020).  

Salah satu hal penting dalam kehidupan manusia adalah meraih pendidikan. Setiap warga negara Indonesia 

tanpa memandang perbedaan dari segi apapun, pendidikan adalah hak untuk semua orang yang dijamin oleh 

negara. Pendidikan yang diperoleh memiliki taraf perkembangan, di mana selama manusia masih hidup, 

pendidikan tidak lepas dalam proses hidup manusia itu sendiri. Pendidikan sepanjang hanyat (life long education) 

bagi setiap orang tanpa dibatasi oleh suatu perbedaan. Dalam pandangan umum, pendidikan memiliki arti  sebagai 

suatu proses yang dilalui bagi setiap individu untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya  dalam 

seluruh proses kehidupan yang dialami agar dapat memperoleh hidup serta kelangsungan kehidupan dapat terus 

berjalan. Dapat dikatakan bahwa sangat penting bagi seseorang yang dipandang sebagai orang terdidik yang dicapai 

memiliki pendidikan yang ditempuhnya. Dengan demikian melalui pendidikan seseorang dapat mengekspresikan 

diri melalui suatu karya yang bermanfaat dan berguna dalam kehidupan bangsa dan negara. (Sari et al., 2020). 
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Pendidikan tetap dijalankan pada zaman ini dengan kemajuan dalam bidang teknologi. Program pendidikan seperti 

pembelajaran dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat membantu proses 

pelaksanaannya di tengah pandemi Covid-19. 

Kebijakan penutupan sekolah khususnya di Indonesia dilandasi oleh keputusan dari kementerian yang 

terkait, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama beberapa kementerian yang lain, yang tertuang 

dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dimulai sejak Maret 2020 dan masih berlanjut sampai dengan sekarang 

per Maret 2021. Penutupan sekolah ini akan terus berlanjut  pada saat situasi pandemi Covid-19 masih terjadi. 

Pembelajaran tatap muka belum diketahui dengan pasti kapan dilakukan, sehingga pembelajaran daring masih tetap 

berjalan sebelum adanya keputusan dari pihak berwenang menyesuaikan situasi dan kondisi bebas serta aman dari 

Covid-19.  

Pada saat siswa berada di rumah mengikuti pembelajaran seperti ketika pandemi Covid-19 ini, selain 

dibutuhkan keterampilan untuk mengasuh dengan baik oleh orang tua, tetapi juga yang dibutuhkan adalah 

memiliki pengetahuan yang baik. Orang tua akan memantau perilaku anak dan kinerja anak ketika di rumah, serta 

usaha orang tua untuk kebutuhan pendidikan anak harus dapat dipenuhi secara efektif (Abuhammad, 2020). Orang 

tua dapat secara langsung bersama anak dalam pembelajaran seperti pada jam efektif tatap muka di sekolah. 

Tingkah laku, tanggapan, dan pemahaman anak dalam belajar dapat dipantau, sehingga tanggung jawab orang tua 

dapat mendukung, memotivasi, dan membantu anak untuk belajar secara efektif dan efisien.  

Pembelajaran secara online atau disebut juga e-learning dapat ditinjau dari dasarnya adalah pembelajaran 

yang dilaksanakan secara jarak jauh yang dapat diartikan sebagai pembelajaran jarak jauh (Belawati, 2020). Di dalam 

pembelajaran daring yang dilaksanakan, perlu diperhatikan aspek-aspek yang terkait, seperti guru, siswa, dan 

teknologi, serta aspek peran dari orang tua itu sendiri. Peran orang tua siswa dalam pembelajaran menjadi satu 

aspek penting karena pembelajaran daring dapat ditunjang sehingga berjalan dengan baik sesuai harapan dari pihak 

sekolah dan orang tua (Andini, Y. T, & Widayanti, 2020). 

Tanggung jawab orang tua dalam pendidikan bagi anak dipandang sangat penting,  sehingga di mulai dari 

rumah, peran pendidik dari orang tua  bagi anak adalah yang pertama dan utama diterima anak (Kawuryan, 2016). 

Kedudukan utama dimiliki oleh orang tua, di mana dalam kehidupan berkeluarga orang tua sebagai pendidik 

pertama. Hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan bagi  anak  baik khusus dan umum, orang tua dapat 

memberikan perhatian secara keseluruhan (Astuti; Rivaie; & Ibrahim, 2013). Sejak anak dilahirkan sampai 

bertumbuh menjadi pribadi dewasa, tanggung jawab bagi orang tua dapat berupa pengasuhan bagi anak, mendidik, 

serta membimbing anak tetap diperhatikan dan dilakukan. Dalam situasi pandemi Covid-19 dialami bersama ini, 

yang menyebabkan dilakukan pembelajaran secara  daring, pada tempat pertama dibutuhkan peran yang berasal 

orang tua peran orang tua sebagai tempat pertama bagi anak memperoleh pendidikan untuk diterapkan. Orang tua 

dapat mengalami tanggung jawab yang utuh bagi kehidupan anak (Rahmawati, 2021).  
Dalam mewujudkan dan mendukung kemandirian belajar siswa di rumah pada waktu menghadapi masa 

pandemi covid-19, dalam menjalin komunikasi yang baik terjadi antara pihak sekolah yaitu guru dan orang tua 

merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak yang dapat mendukung kelancaran proses 

pembelajaran berlangsung sesuai dengan harapan  (Herliandry et al., 2020). Perlu dorongan dan bantuan dari orang 

tua untuk memberikan rasa aman dan menghindari rasa takut dalam diri anak.  Sumber informasi yang benar dan 

akurat dapat disampaikan kepada anak dan contoh hidup sehat dapat dipraktikkan oleh orang tua agar anak dapat 

mengikuti. Dalam pembelajaran di rumah bisa terjadi ada masalah yang dihadapi seperti rasa cemas anak yang 

menyebabkan kurang konsentrasi dan bisa tidur saat pembelajaran, tetapi melalui dukungan yang diberikan dapat 

teratasi hambatan yang dihadapi (Morgan, 2020).  

Proses pelaksananaan pembelajaran melibatkan pihak-pihak yang terkait, di antaranya adalah keterlibatan 

guru dan murid sebagai pihak yang terlibat langsung sehingga pembelajaran dapat berjalan. Namun dibutuhkan 

juga dukungan dari  orang tua siswa sehingga dapat membantu terlaksananya pembelajaran apabila dilakukan 

pembelajaran online. Untuk orang tua dengan anak pada usia sekolah tingkat tertentu, memiliki peran sesuai dengan 

tingkat pendidikan anak tersebut. Pada umumnya peran yang sama dilakukan oleh orang tua dalam memberikan 

dukungan pembelajaran terhadap anak.  

Dari pemaparan-pemaparan yang dikemukakan di atas, pembahasan yang dikaji penulis adalah tentang 

peran orang tua dalam memberikan dukungan proses pelaksanaan pembelajaran daring selama masa pandemi 

Covid-19. Bagaimana dukungan peran orang tua secara langsung diberikan kepada anak sehingga pembelajaran 
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daring yang efektif dalam pelaksanaannya dapat terwujud dan berjalan dengan efisien? Uraian peneliti dalam artikel 

ini berkaitan dengan peran orang tua dalam menyukseskan pembelajaran daring yang telah dilaksanakan sejak awal 

pandemi Covid-19 yang melanda dunia sampai sekarang ini.  

METODE 
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah jenis penelitian studi pustaka. Peneliti 

menggunakan data-data sekunder sebagai acuan penyusunan artikel ini yang berhubungan dengan pembelajaran 

daring pada masa pandemi Covid-19 yang mengkaji dari segi peran orang tua dalam pembelajaran daring yang 

dijalankan anak. Berdasarkan teori-teori dan temuan-temuan yang telah dipublikasi. Sumber data yang digunakan 

adalah jurnal ilmiah dan sumber lain yang relevan dan memiliki tema sesuai dengan yang penulis bahas dalam 

artikel ini. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
Himbauan dari pemerintah Indonesia untuk masyarakat saat pandemi Covid-19 adalah penerapan sosial 

distancing, lock down, dan taat protokol kesehatan.  Tujuannya untuk mencegah penularan virus corona yang telah 

pandemi melanda dunia. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, diberlakukan belajar dari rumah (study from 

home) atau sekolah dari rumah (school from home) sebagaimana masyarakat pada umumnya dihimbau untuk 

melakukan pekerjaan dari rumah (work from home). Melakukan sesuatu kegiatan seperti pekerjaan kantor dan belajar 

di kelas dari rumah akan berpengaruh pada aktivitas bersama untuk membatasi gerak manusia. Terhindar dari 

kumpul bersama dalam jumlah banyak orang. Kegiatan sosial masyarakat di luar rumah dibatasi. Untuk kegiatan 

belajar mengajar, pemerintah menetapkan untuk dilaksanakan juga dari rumah.  Proses pelaksanaan pembelajaran 

antara guru dan siswa dapat melalui media. Guru mengajar dan menyampaikan materi dengan menggunakan hp 

yang terkoneksi dengan internet. Oleh karena itu, cara atau strategi yang tepat dari orang tua dapat diterapkan 

dalam mendidik anak dalam situasi yang dihadapi bersama sekarang ini. Segala hal yang dipelajari anak di rumah 

bersama orang tua dapat dilihat untuk sementara waktu peran guru yang biasa dilakukan di sekolah diganti oleh 

orang tua yang dapat dimaknai sebagai proses belajar dari rumah (Ahsani, 2020). 

Dalam mendukung kegiatan pembelajaran daring anak di rumah, sebagai orang tua sebagian besarnya 

melibatkan diri. Namun ada juga orang tua yang terkendala dan kesulitan seperti pembagian waktu, perhatian dan 

penjelasan materi pelajaran kepada anak (Novianti & Garzia, 2020). Orang tua dibutuhkan keterlibatannya dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring, ketika anak berada di rumah dan mengikuti pembelajaran. Orang tua secara 

langsung bersama anak dalam belajar, sedangkan hubungan guru dan siswa hanya terbatas melalui media yang 

digunakan. Berbagi waktu antara pekerjaan rumah dan mendampingi anak menjadi tantangan tersendiri, memberi 

perhatian kepada anak dan juga bisa menjelaskan materi pelajaran apabila anak mengalami kesulitan.  

Melalui pembelajaran daring yang dilakukan, beberapa hal dapat terjalin antara orang tua dengan anak 

mereka. Meningkatnya hubungan sebagai orang tua dan anak, perkembangan anak dalam kaitan dengan 

kemampuan dan belajar anak secara langsung  dapat dilihat oleh orang tua (Cahyati & Kusumah, 2020). Peran orang 

tua dalam mengganti guru seperti ketika belajar tatap muka, dukungan berupa menyiapkan fasilitas yang 

diperlukan, dan memotivasi anak dalam belajar (Wijayanti & Fauziah, 2020). Beberapa peran orang tua yang lain 

yang ditemukan dalam pembelajaran daring, yaitu ikut serta dalam kegiatan pembelajaran anak, mempersiapkan 

bagi anak kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran, memberi semanagat atau motivasi untuk anak, 

menyesuaikan dengan waktu kerja ketika mengajar anak, mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan anak, 

memberikan bimbingan belajar kepada anak, membantu untuk menjelaskan hal-hal spiritual, dan memberikan 

apresiasi kepada anak dalam belajar (Yulianingsih et al., 2020). 
Langkah memutuskan penyebaran Coovid-19 untuk para siswa dapat ditempuh dengan cara belajar dari 

rumah untuk semua siswa. Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan secara formal dapat 

mengatasi dengan terhindar dari keramaian bila pembelajaran tidak dilaksanakan dalam kelas. Penerapan sistem 

belajar yang dikenal dengan school from home, pada segi orang tua tidak melepaskan perannya, tetapi peran penting 

orang tua masih tetap dibutuhkan dalam proses belajar untuk siswa dalam sistem daring atau online seperti yang 
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dihadapi sekarang ini. Sistem belajar di rumah ini menjadikan orang tua berperan sebagai pendidik di rumah sebagai 

ganti peran pendidik bagi guru ketika pembelajaran di sekolah (Ahsani, 2020).  
Secara umum peran orang tua dapat ditunjukkan sebagai pendidik,  pengembang, penjaga, pembimbing, 

dan pengawas bagi anak dan secara khusus peran orang tua yang dapat ditampilkan seperti dalam penerapan untuk 

bagian kebersihan dan kesehatan dengan anak dijaga serta dipastikan melakukan, anak didampingi untuk 

pengerjaan tugas belajar yang diberikan guru, bersama melakukan kegiatan ketika di rumah, penciptaan lingkungan 

yang aman dan tertib bagi anak, intensitas relasi komunikasi yang terjalin sebagai anak dan orang tua, anak diajak 

bermain bersama, orang tua menempatkan diri sebagai panutan atau teladan (role model) untuk anak, menerapkan 

sistem pengawasan bagi anggota keluarga, memenuhi kebutuhan hidup dalam keluarga, serta anak dibimbing dan 

dimotivasi, pemberian edukasi yang penting, menjaga hidup rohani (agama) anak, serta melakukan dan 

menerapkan variasi serta inovasi dalam kegiatan belajar ana di rumah (Kurniati et al., 2020).  

 

Pembahasan 
Pernyataan resmi dari Organisasi Kesehatan Dunia mengenai pandemi Covid-19 dapat menjadi ancaman 

bagi manusia dewasa ini. Penyebaran yang begitu cepat dan meluas ke daerah-daerah di Indonesia. Keadaan ini 

dapat menyebabkan secara terpaksa ditutupnya berbagai kegiatan secara global, salah satunya adalah kegiatan 

dalam pendidikan dengan  berpindah pada pembelajaran online. Dunia pendidikan menghadapi suatu krisis yang 

perlu direspon. Aktivitas pendidikan dalam pembelajaran dari tingkat bawah sampai universitas dapat menjadi 

sebuah tantangan dan peluang. Kegiatan instruksional bisa berkembang dimana tantangan yang dialami selama 

pandemi ini dapat dieksplorasi dengan baik dan diubah menjadi sebuah peluang di masa yang akan datang 

(Adedoyin & Soykan, 2020). Dapat didefinisikan bahwa pembelajarn online adalah pengalaman pembelajaran dalam 

mentransfer ilmu pengetahuan dapat berupa video, gambar, audio, perangkat lunak, dan komunikasi teks  (Basilaia 

& Kvavadze, 2020)  dan didukung dengan jaingan internet untuk menghubungkannya (Zhu & Liu, 2020). 

Metode pembelajaran jarak jauh pada saat ini dengan adanya pandemi Covid-19 adalah pembelajaran 

daring sebagai salah satu pilihan yang populer. Selama masa lockdown covid-19, pembelajaran daring menjadi suatu 

bentuk terbaik sehingga antara guru dan siswa tetap terlibat dalam pembelajaran dan aman dengan menjaga jarak 

sosial antara satu dengan yang lain (Jena, 2020). Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dengan model 

interaktif yang menggunakan sambungan internet dan di dalamnya menerapkan Learning Manajemen System (LMS). 
Sehingga di dalam pembelajaran daring dapat diselenggarakan kelas dengan program yang memiliki jangkauan 

target kelas yang banyak serta luas untuk semua siswa yang mengikuti (Bilfaqih & Qomaruddin, 2015).  

Penutupan fisik ini menyebabkan pergeseran cepat ke pembelajaran jarak jauh yang menempatkan lebih 

banyak tanggung jawab untuk belajar pada orang tua dan wali (Garbe et al., 2020). Untuk bebrapa siswa dalam 

pemahaman tentang pembelajaran dalam jaringan adalah suatu hal baru yang dipengaruhi dengan akses dan 

koneksi jaringan yang belum terintegrasi dengan baik.  Diperlukan upaya-upaya yang maksimal dan tepat dalam 

pekasanaan pembelajaran jarak jauh. Sehigga tujuan pembelajaran yang telah direncanakan tercapai berdasarkan 

penetapan kurikulum (Kurnianto & Rahmawati, 2020).  
Proses belajar anak-anak dengan jarak jauh (online) dilaksanakan dari rumah masing-masing. Lebih banyak 

peran dibutuhkan oleh orang tua, di mana situasi ini akan terpolarisasi  dari segi beban guru dan sekolah dalam 

pembelajaran (Saragih & Hasugian, 2020). Dalam dunia pendidikan bagi lembaga yang menyelenggarakan 

pendidikan baik diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta, pilihan yang tidak dapat dielakkan 

adalah pembelajaran daring. Pilihan metode pembelajaran daring ini sebagai suatu solusi mengatasi pandemi Covid-

19, sehingga proses pembelajaran dapat dilaksanakan seperti pada situasi normal dengan adanya pembelajran tatap 

muka di kelas. Dengan demikian pembelajaran tetap berjalan dengan melibatkan guru untuk tetap mengajar dan 

siswa masih dapat belajar di rumah ketika pandemi belum berakhir. Ciri khusus atau identik dari pembelajaran 

daring adalah memanfaatkan perangkat teknologi yang dapat disambungkan dengan internet, sehingga memiliki 

ketergantungan dengan tersedinaya teknologi informasi yang memadai (Asmuni, 2020).  
Dampak Covid-19 mengharuskan siswa untuk mengikuti pembelajaran daring atau dalam perkembangan 

istilah umum disebut pembelajaran jarak jauh dengan pelaksanaan pembelajaran terjadi dari rumah. Dengan 

pemanfaatan daya internet ketika pembelajaran dilaksanakan, guru dapat menjalin secara virtual komunikasi 

dengan siswa secara langsung, melalui penggunaan aplikasi yang dapat diinstal pada handphone   seperti whatsaap, 
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google meet, quiziz, zoom, live chat, dan aplikasi lainnya yang memanfaatkan adanya internet untuk mengoperasikan 

aplikasi-aplikasi tersebut. Penggunaan aplikasi ini dapat disesuaikan oleh guru dan siswa sehingga pembelajaran 

dapat berjalan.  Pengembangan pembelajaran yang dilakukan secara daring dapat mencapai tujuan dalam perluasan 

jangkauan pelayanan pendidikan yang dapat diakses dan tersedia bagi selama masih ada pandemi Covid-19 

(Atiqoh, 2020). Pembelajaran daring (dalam jaringan) semakin dikenal dan diterapkan ketika masa pandemi Covid-

19. Istilah-istilah lain berhubungan dengan pembelajaran daring  yang dapat ditemukan seperti pembelajaran jarak 

jauh, belajar dari rumah (study from home), dan pembelajaran online. Dalam proses pembelajaran daring, guru dan 

siswa tidak secara langsung bertemu seperti waktu pembelajaran di kelas, tetapi dengan menggunakan beberapa 

media yang mendukung interaksi dalam pertemuan yang terkoneksi dengan internet, seperti android (hp), tablet, 

laptop, dan komputer yang dimiliki dan bisa digunakan. Pembelajaran dapat dilaksanakan secara sinkronus dan 

asinkronus.  
Orang tua dalam melakukan pendampingan terhadap anak dapat meliputi pendampingan dalam perilaku 

anak, pendampingan terhadap sikap anak, pendampingan tata cara berbicara, pendampingan untuk menjalankan 

ibadah, dan pendampingan terhadap belajar (Apriliana, 2017). Praktis dalam pelaksanaan pembelajaran daring dari 

rumah pada masa pandemi Covid-19 secara langsung melibatkan orang tua dalam memberikan dukungan dan 

fasilitas. Mendampingi anak ketika belajar secara daring dibutuhkan sehingga dengan tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan dan proses pembelajaran yang dilakukan dapat dicapai dengan baik. Pendampingan dari orang tua dapat 

diterapkan ketika proses pembelajaran daring dilakukan. Mendampingi anak dalam hal berperilaku, bersikap, 

berbicara, beribadah, dan dalam hal belajar.  
Antara peran guru dan orang tua tidak dapat dibedakan. Kedua bentuk peran yang dijalankan merupakan 

satu kesatuan yang saling berhubungan. Peran yang dijalankan oleh orang tua di rumah dalam pembelajaran daring 

merupakan suatu bentuk peran bagi guru di sekolah. Pembelajaran dari rumah yang terjadi membutuhkan peran 

orang tua yang dapat mengganti peran guru terutama untuk membimbing anak dalam waktu pembelajaran daring 

berlangsung. Tanggung jawab diberikan kepada orang tua untuk membimbing, mendidik, dan mengasuh anak, agar 

dapat tercapai tahap-tahap tertentu untuk anak ketika memasuki hidup di tengah masyarakat secara siap dan 

dewasa (Ruli, 2020).  Peran penting keluarga untuk anak dilakukan dengan suatu dorongan dalam penananam 

kebiasaan serta tingkah laku, penanaman nilai-nilai yang berhubungan agama dan moral yang dilandasi dengan 

kebiasaan dalam keluarga serta menyesuiakan usia anak sehingga dapat diterapkan dengan baik (Zahrok & 

Suarmini, 2018).  

Proses pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara daring membutuhkan dukungan dan keterlibatan 

orang tua. Peran orang tua yang dapat dilakukan ketika anak berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring 

agar proses pembelajaran berjalan dan tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik, antara lain orang tua dapat 

membimbing dan mendampingi belajar anak, orang tua berperan menjadi fasilitator, orang tua dapat menjadi 

motivator, orang tua dapat menjadi pengarah dalam belajar, dan orang tua dapat menjadi teladan bagi anak 

(Sapardan, 2020; Winingsih, 2020; & Hidayat, 2020).  

1. Peran orang tua dalam memberikan bimbingan dan mendampingi belajar anak.  

Orang tua membutuhkan waktu ekstra untuk mendampingi anak belajar, di mana orang tua juga menyelesaikan 

pekerjaan dari kantor atau pekerjaan rutin yang biasa di kerjakan agar semuanya dapat berjalan dengan baik. 

Orang tua menghadapi tantangan baru dalam mengerjakan tugas-tugas kantor atau pekerjaan rutin rumah 

lainnya.  Maka dalam proses membimbing dan mendampingi yang dilakukan orang tua saat berada di rumah, 

tidak semua peran guru di sekolah untuk orang tua tidak dapat digantikan seluruhnya. Pendampingan orang 

tua dapat dilakukan dengan suatu pendekatan yang dapat membantu anak. Pendekatan MIKIR dapat dijadikan 

sebagai suatu strategi bagi orang tua untuk diterapkan dalam membimbing dan mendampingi anak belajar di 

rumah (Diana, 2020).  

a. Membuat jadwal dan aturan bersama.  Dengan jadwal yang telah dibuat bersama, maka anak diingatkan 

akan jadwal tersebut. Adanya tanggung jawab bersama dalam kelaurag baik untuk anak dan orang tua, agar 

menjadi tanggung jawab yang dapat dijalani secara bersama-sama.  

b. Ide Kegiatan. Memiliki sikap untuk menbantu anak, terutama ketika melihat anak mengalami kesulitan atau 

kebingungan menyusun kegitan yang akan dilakukan pada hari tersebut.  
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c. Komunikasi yang positif. Dukung anak dalam melakukan suatu kegiatan. Sikap positif dapat menjalin 

komunikasi yang baik, seperti bertanya tentang sesuatu secara positif.  

d. Ingat tentang waktu serta berintrospeksi diri. Dapat membagi waktu dengan baik untuk suatu kegiatan 

sehingga menjadi bermakna. Setiap kegiatan perlu diingatkan untuk mengikuti waktu yang ditetapkan 

sesuai dengan pembagiannya. Sebagai orang, perlu introspeksi dalam diri sendiri, bahwa tidak semua hal 

dapat diketahui dan  dipahami atau orang tua bukanlah orang yang tahu segalanya.  

e. Relasi dan Refleksi. Membangun relasi dengan siapapun dalam keluarga dan secara luas di lingkungan 

merupakan sesuatu yang baik. Orang tua perlu juga merefleksi diri mengenai makna dari apa yang telah 

dikerjakan dalam hidup bersama, baik kegiatan yang formal maupun informal melalui aktivitas yang telah 

dikerjakan dan pengalaman yang dialami bersama  atau cara-cara lainnya sebagai jalan untuk merefleksikan 

diri.  

2. Peran orang tua sebagai fasilitator 

Kaitan dalam peran ini adalah fasilitas yang disediakan. Fasilitas bisa berupa suatu barang yang dibutuhkan 

maupun diri orang tua itu sendiri. Sarana prasarana yang dibutuhkan anak dalam pembelajaran online. Sebuah 

prasyarat terlaksananya pembelajaran daring adalah tersedianya fasilitas yang dibutuhkan, tetapi perlu 

disesuikan dengan kemampuan yang dimiliki orang tua untuk menyiapkan saran prasarana sebagai pendukung. 

Dengan demikian, orang tua menjadi fasilitator yang baik.  

3. Peran orang tua sebagai motivator 

Motivasi dari orang tua terhadap anak dalam pembelajaran daring juga dibutuhkan anak. Dengan dukungan 

motivasi dapat meningkatkan semangat. Anak akan menjadi rajin, semangat, dan prestasi anak bisa meningkat.  

Motivasi-motivasi yang diberikan bisa berupa kata-kata pujian dan nasihat, dan bisa berupa menambah barang 

kebuuthan sekolah. Tidak semua anak dapat memotivasi diri, tetapi membutuh motivasi dari lua diri. Motivasi 

orang terdekat seperti dari orang tua dapat menjadi sebuah dorongan untuk anak untuk berbuat sesuatu. Dengan 

penerapaan pola asuh yang baik, membawa dampak tingginya motivasi dalam belajar sehingga fasilitas dapat 

dimanfaatkan dengan maksimal. Motivasi dalam belajar bagi siswa dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat 

belajar anak dan pola asuh orang tua sehingga dapat menjadi penentu kualitas dalam belajar (Harianti & Amin, 

2016).  Wujud dari motivasi yaitu adanya semangat serta keinginan dalam diri untuk mau belajar. Motivasi 

merupakan hal penting dalam kegiatan belajar, sehingga dengan motivasi tersebut anak akan berhasil dalam 

belajarnya.  

4. Peran orang tua sebagai pengarah 

Mengarahkan anak untuk masa depannya adalah sebagai visi untuk anak dari orang tua. Menjadi pengarah yang 

baik tidak bersikap otoriter, tetapi mendengar juga dari kemauan dan keinginan anak sendiri. Mengarahkan anak 

dapat menyesuaikan bakat dan minat anak dan tidak terkesan memaksa. Menyesuiakan juga dengan 

kemampuan anak agar tidak gagal pada kemudian hari atau gagal di tengah jalan.  

5. Peran orang tua sebagai teladan 

Waktu anak di rumah bersama orang tua akan memiliki pengaruh bagi anak. Dengan jangkauan indra yang 

dapat secara langsung dilihat, didengar, dan dirasa dapat berpengaruh kepada anak. Dilihat oleh anak sesuatu 

yang dikerjakan orang dan didengar oleh anak yang diucapkan orang tua, begitu juga sesuatu yang dialami dan 

dirasakan yang berasal dari orang tua. Kesesuaian antara kata dan tindakan dapat menjadi ukuran bagi anak. 

Sosok orang sebagai teladan atau panutan bagi anak perlu disadari dan dikembangkan dalam kehidupan 

bersama. Kesesuaian kata dan tindakan orang tua perlu diperhatikan.  
 

Sosok orang tua diperlukan anak dalam menjalin intensitas lewat pertemuan antara anak dan orang tua, 

sehingga koordinasi pembelajaran anak oleh orang tua kepada guru dapat memberi gambaran perkembangan 

pembelajaran yang diikuti oleh anak saat belajar dari rumah. Pengembangan sumber daya yang profesional 

merupakan dukungan orang tua bagi siswa, dapat membimbing mereka dalam belajar sesuai dengan konten, 

mengembangkan keterampilan dalam pengajaran jarak jauh, atau secara umum dapat dipahami sebagai 

peningkatan kapasitas yang berguna untuk mendukung siswa sehingga dapat belajar lebih mandiri  (Reimers et al., 

2020).  
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SIMPULAN 
Dalam pelaksanaan pembelajaran daring selama pandemi Covid-19, peran bagi orang tua di rumah untuk 

mendukung proses pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, seperti peran sebagai pendidik, pembimbing, 

motivator, fasilitator, pendamping,  pengawas,  dan  pengontrol (Khasanah, 2021; Chusna & Utami, 2020). Dari 

peran-peran ini dapat dijalankan oleh orang tua dengan anak yang sedang menjalani pendidikan pada jalur formal 

yaitu SD, SMP, dan SMA dan jalur nonformal seperti PAUD/TK. Dengan menyesuaikan tingkat pendidikan anak, 

kemampuan anak, sikap dan perilaku anak dalam mengikuti pembelajaran, orang tua dapat berperan sesuai dengan 

situasi yang dialami bersama anak. Peran tersebut dapat dijalankan ketika pembelajaran daring sedang dilaksanakan 

bersama guru lewat media yang digunakan maupun setelah pembelajaran selesai.  Peran orang tua yang memiliki 

anak pada usia PAUD/TK dan SD akan membutuhkan lebih banyak peran, bila dibandingkan peran bagi orang tua 

dengan anak pada usia dan jenjang pendidikan di tingkat menengah yaitu SMP dan SMA. Dalam proses 

penerapannya,  peran orang tua untuk setiap jenjang akan berbeda. Bentuk dukungan orang tua dengan peran yang 

tepat dapat membantu anak sehingga dapat memberikan andil yang berguna dalam pembelajaran yang diikuti anak 

dari rumah, dalam aspek pengetahuan, afeksi, dan psikomotorik di samping orang tua mengerjakan pekerjaan 

rumah mereka. Dengan keterlibatan orang tua dalam pembelajaran anak, dapat membantu dan mendukung anak 

untuk mencapai pembelajaran yang maksimal.  
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Abstrak  

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pentingnya keluarga atau ayah ibu memberikan pengetahuan agar 

anaknya memiliki sifat yang berkarakter baik dapat dilakukan mulai masih kecil bahkan ketika anak masih 

berada didalam kandungan seorang ibu. Dalam membentuk karakter pada anak trdapat beberapa faktor 

yaitu antara pada keluarga yang memiliki waktu cukup luang untuk berkumpul bersama dengan anak-

anaknya. Tujuan0 dari penelitian0 ini  yaitu suatu keinginan peneliti untuk mengetahui bagaimana 

pentingnya dalam membuat anak memiliki karakter yang baik, strategi0apa yang dapat diterapkan  oleh 

keluarga atau orang tua serta untuk mengetahui hambatan yang terjadi untuk membentuk karakter pada 

anak dari keluarga petani di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. Jenis penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif dimana metode 

yang6digunakan yaitu metode sebuah pengamatan, berwawancara, dan pengumpulan bukti-bukti data. 

Dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pentingnya -dalam -membentuk karakter- pada- anak- 

yaitu dapat dilakukan dengan menerapkan pendidikan berkarakter baik dari kecil ataupun menanamkan 

perilaku yang baik dengan diajarkan pendidikan nilai-nilai, norma serta pendidikan agama dimana mereka 

tinggal. Strategi yang digunakan untuk membentuk karakter0anak yaitu dengan nasihat dari orang0tua, dan 

juga pembiasaan berperilaku yang baik. Sedangkan untuk kendala yang di alami atau yang menghambat 

dalam memberikan pendidikan kepada anak0mereka, masyarakat sekitar maupun media sosial .  

Kata Kunci: Keluarga Petani, Pendidikan Anak, Pendidikan Berkarakter 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan suatu upaya yang direncanakan untuk mengembangkan potensi seorang peserta 

didik maupun pada anak, sehingga mereka dapat mempunyai suatu sistem untuk berfikir, bermoral serta dapat 

bernilai ataupun mempunyai suatu keyakinan untuk dapat diwariskan kepada yang lainnya atau masyarakat dan 

juga dapat mengembangkan warisan tersebut kearah yang benar seta dapat sesuai dalam kehidupan yang akan 

mendatang. Pendidikan menjadi usaha yang sistematis agar dapat mengembangkan potensi pada anak dan juga 

merupakan suatu usaha agar anak dapat mempersiapkan generasi penerus bagi kelancaran kehidupan masyarakat 

dan bangsa yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan diwariskannya karakter yang baik yang dimiliki oleh 

masyarakat dan bangsa.  Oleh karena ha tersebut, pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu pewarisan kebudayan 

dan juga karakter bangsa dari generasi muda hingga dengan generasi penerus serta proses pengenalan budaya serta 

karakter untuk meningkatkan kaualitas hidup suatu masyarakat ke masa yang akian mendatang. Dengan pemikirn 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan mempunyai fungsi untuk mewariskan prestasi serta nilai-nilai 

karakter yang baik ke generasi penerus bangsa, serta generasi penrus mampu menjadikan bangsa terebut dapat 

dikenal oleh bangsa-bangsa sekitar. Jadi pendidikan karakter untuk anak atau pentingnya membentuk karakter pada 

anak merupakan suatu inti dalam suatu proses pendidikan. Berdasarkan yang tercantum dalam UUD No. 20 tahun 

2003 pada pasal 1 yang membahas tentang suatu sistem pendidikan  menyebutkan bahwa pendidikan ialah suatu 

usaha dan juga terencana dalam mewujudkan suasana belajara dan pembelajaran agar dalam prosesnya anak dapat 

secara aktif dalam mengembangkan potensi mereka serta dapat memiliki spiritual diri yang baik, dapat memiliki 

kepribadian yang baik juga, ahklak diri serta kecerdasan yang dapat menumbuhkan ketrampilan yang sangat 

diperlukan dalam diriny, masyarakat dan bangsa maupun negara. Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa 

dalam pendidikan dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu seabagai bentuk untuk usaha secara terarah dan sadar 

oleh setiap orang demi berkembangkan potensi maupun aspek intelektual seorang penerus.  Dalam arti 

sesungguhnya, pendidikan dapat diartikan suatu kunci dimana mendidik orang agar menghasilkan SDM (sumber 

daya manusia) yang mempunyai kualitas baik. Pendidikan0itu, dalam keuntungan yang0baik pastinya akan 
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memperoleh output atau sumber daya manusia00yang baik juga,  dapat dikatakan menghasilkan suatu kebaikan 

dalam intelektual0saja akan0tetapi, 0juga pastinya akan baik dalam karakter atau aklak perilakunya. Dengan 

tingginya kualitas sumber daya manusia maka, akan dapat memberikan kemajuan dan mencerdaskan bagi0dirinya 

sendiri maupun0bagi orang lain seperti mencerdaskan generasi penerus bangsa dan negara. oleh sebab itu, maka 

sebuah keluarga atau orang tua harus dominan dalam membentuk karakter pada anak sejak anak mengetahui atau 

mengerti tata bahasa dalam kehidupan. Karena ajaran dari keluarga atau orang tua merupakan pendidikan yang 

dapat menjadi bekal bagi anak dimasa yang akan mendatang. 

Kelurga dapat diartikan sebuah tempat dimana seorang anak itu pertama kali atau paling utama untuk 

membentuk suatu kepribadian yang baik dan juga segala pendidikan pada seorang anak. Untuk yang pertama kali 

dalam kehidupan seorang anak itu pastinya anak akan berinteraksi bersama dengan keluarganya. Dalam aktivitas-

aktivitas pertama kali ketika masih kecil maka akan dilakukan bersama dengan lingkungan keluarga. Meskipun 

dalam hal pertumbuhan dan juga perkembangan seorang anak itu tidak hanya menuntut didikan dari keluarga atau 

orang tua saja melainkan juga harus mendapatkan didikan dari pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan 

nonformal (masyarakat) sekitar. Akan tetapi pendidikan yang diberikan oleh keluarga juga sangat diperlukan oleh 

anak seperti halnya tentng pendidikan karakter yang baik bagi anak, nilia-nilai keteladanan, pengetahuan mulai dari 

dasar dan juga norma yang baik, kpercayaan dan pandangan dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang diajarkan 

oleh orang tua tersebut akan sangat diperlukan oleh seorang anak dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. 

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang diajarkan oleh keluarga atau orang tua kepada 

anak menjadi pedoman atau dasar bagi pengetahuan yang dimiliki oleh anak. Kemudian untuk nilai-nilai lain 

setelah sikap maupun perilaku yang ditanamkan oleh keluarga atau orang tua menjadi landasan utama perilaku 

yang akan ditampilkan oleh seorang anak. Bagaiamanakah peran yang dimiliki keluarga atau orang9tua dalam 

membuat anak memiliki jiwa yang berkarater baik. Orang0tua merupakan seorang ayah atau ibu kandung, serta 

dapat diartikan juga sebagai orang tua yang dituakan atau orang yang pada saati tersebut sangat disenggani oleh 

masyarakat. Keluarga atau orang tua slalu mengupayakan agar mereka dapat mendidik anaknya dengan karakter 

yang baik serta menjadikan anak orang yang sangat baik. Oleh karena hal tersebut orang tua harus dapat 

memposisikan dirinya sebagai fasilitator, motivator bagi anak dan dapat menjadi mediator ketika anak sedang 

membutuhkan orang untuk menjadi tempat mereka bercerita dalam hal sekecil apapun. Karena orang tua dapat 

mnjadi tempat yang menjadi pembimbing seorang anak ketika dirumah apalagi dalam membentuk karakter yang 

dimiliki oleh anak. Seorang anak tidak hanya membutuhkan material dari orang tua akan tetapi sorang anak juga 

membutuhkan kasih sayang dari orang tua mereka. Selain kasih sayang seorang anak juga membutuhhkan 

dorongan, perhatian serta waktu atau kebradaan orang tua disisi mereka. Orang tua disini mempunyai peran yang 

sangat penting serta paling penting dalam membentuk karakter pada seoorang anak. Orang tua harus memberikan 

perhatian yang baik pada anak-ank mereka karena dengan perhatian yang baik maka orang tua akan mengerti 

pendidikan apa yang memang cocok di terapkan kepada anaknya. Orang tua juga akan lebih memahami 

bahagaiaman perkembangan yang dimiliki oleh anak serta bagaiamana karakter yang dimiliki oleh ana tersebut. 

pendidikan yang diberikan oleh orang tua itu pastinya akan dapat menjadi podasi dalam pembinaan karakter yang 

dimiliki oleh seorang anak. Dengan begitu, hal tersbut dapat menjadi dasar bahwa orang tua jangan sampai lalai 

dalam membimbing anak serta jangan hanya diserahkan kepada pendidikan formal saja. Kehadiran pendidikan dari 

orang tualah yang dapat dikatakan sangatlah penting dalam pendidikan karakter yang dimiliki seorang anak, karena 

pendidikan tidak hanya diperlukan atau didapatkan dari sekolah saja akan tetapi juga pendidikan dari lingkungan 

kularga yaitu pndidikan yang diberikan oleh ayah dan ibu mereka.  

Pada generasi saat ini, untuk remaja lebih mmpunyai banyak permasalahn dalam hal pndidikan karakter 

yang dimiliki oleh seorang anak serta moral yang dimiliki anak-anak saat ini sangat kurang baik karena banyak 

terjadi kasus-kasus pelecehan, banyaknya aksi pornografi atau pornoaksi, banyaknya kekerasan yang terjadi di 

dalam masyarakat serta yang paling banyak dilakukan padda saat ini yaitu banyaknya remaja yang menggunakan 

obat terlarang (narkoba) ataupun maraknya pergaulan babas para remaja. Maka dari itu,pentingnya didikan dari 

orang tua karena kemampuan pengembangan pada pembelajaran untuk perilaku seseorang dapat ditandai dengan 

adanya perbuatan baik yang dilakukan oleg seseorang (Kesuma, Triatna, & Peermana, 2013).  Banyak sekali 

diberbagai media seperti berita yang ada di tv, hp dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang buruknya 

perbuatan para remaja saat ini seperti pencurian yang dilakukan remaja dibawah umur dan lain sebagainya. 

Sedangkan hal trsebut akan membawa nama baik dari orang tua mereka. Berdasarkan pemaparan tersebut maka 
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penulis akan memaparkan bagaimana pentingnya dalam membentuk karaktr yang dimiliki oleh anak di lingkungan 

keluarga petani, strategi apa yang digunakan dalam membentuk8karakter pada anak tersebut serta apa yang 

memperlambat yang dihadapi dalam membuat seorang anak berkarakter baik pada anak di keluarga petani di Desa 

Tlemang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.  

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana jenis penelitian ini yaitu fenomenologi. Dalam 

penelitian kualitatif menjelaskan tentang penelitian yang memiliki tingkat pemahaman yang sangat kristis yang 

lebih dalam dari semua proses penelitian. Berdasarkan hal tersebut menyatakan bahwa pada penelitian kualitatif, 

peneliti merupakan senjata uatama dalam menjalankan semua proses penelitian. Metode kualitatif itu, dapat 

dilakukan sebagai prosedur dalam suatu penelitian dan dapat 1menghasilkan 1data 1deskriptif yang 1berupa 1kata-

kata yang 1tertulis maupun penjelasan langsung 1atau 1lisan 1dari 1orang-orang dan 1perilaku 1yang 1dapat 

1diamati oleh peneliti. Penelitian kualitatif ialah suatu -tradisi dimana -dalam -ilmu -pengetahuan -sosial -yang 

secara- langsung bergantung- pada pengamatan- terhadap manusia yang baik dalam kawasannya maupun dalam 

istiahnya. Secara jelas definisi terseebut menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tersebut lebih mengutamakan latar 

ilmiah agar hasil yang didapatkan nanti mudah ditafsikan fenomenya dan metode yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif ini yaitu dengan metode observasi, wawancara mendalam serta dkumentasi-dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti. Mengapa menggunakan penelitian kualitatif? Karena menurut peneliti dengan fenomena yang terjadi 

harus dapat digali secara mendalam apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya. Peneliti menganggap bahwa 

permasalahan yang terjadi sangat komplek dan dinamis dimana dengan datayang diperoleh dari para informan 

trsebut dapat memberikan penjelasan secara terinci dan detail apa adanya. Selain itu, pneliti juga ingin mengetahui 

atau mempelajari secara mendalam dengan menggunakan teori-teori yang sesuai dengan data yang diperoleh dari 

lapangan tersebut. penelitian dalam pandangan fenomenologi yaitu peneliti berusaha memahami bagaiaman 

peristiwa atau fenomena kaitanya teerhadap orang-orang yang berada dalam situasi tertentu.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan paparan diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya sangat 

penting bagi keluarga atau orang tua dalam memberikan pendidikan atau membentuk karakter yang baik bagi 

seorang anak sangat besar, karena dengan adanya keikutsertaan orang tua dalam memberikan pendidikan karakter 

pada anak-anaknya maka, mereka akan membantu anaknya dalam belajar bagaimana pendidikan karakter atau 

kepribadian yang baik dan yang buruk. Menurut pendapat dari (Ols & Friedman, 1998) dalam penelitian yang 

dilakukan (Helmawati, 2016), disana dijelaskan bahwa pmbentukan karakter anak dapat bermula atau berawal dari 

pendidikan yang diberikan oleh keluarga. Disini keluarga mempunyai pengaruh dalam pola pendidikan terhadap 

anak-anaknya dalam menentukkan dan juga mempengaruhi sifat serta perilaku anak. Orang tua mempunyai tugas 

penting dalam hal kewajiban mendidik seorang anak. Pada hakikatnya keluarga memang sudah menjadi kewajiban 

untuk mendidik tingkah laku yang dimmiliki oleh anak, karena memang anak akan membawa nama baik dari orang 

tua. Apa yang diperoleh oleh anak dalam pendidikan yang diberikan oleh keluarganya akan menjadi dasar dan 

dapat dikembangkan pada kehidpan anak selanjutnya. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh (Yusuf, 2012) 

yang menjelaskan bahwa “keluarga ialah lingkungan prtama kali dan juga utama bagi seorang anak, oleh karena hal 

tersebut dapat dinyatakan bahwasanya keluarga dalam pngembangan kepribadian anak sangatlah menjadi 

dominan”. Terkait dengan pengertian keluarga , terdapat pendapat dari (Ahmadi, 2007) yang menjelaskan 

bahwasanya “keluarga ialah sekelompok orang utama yang paling penting dalam masyarakat”. Keluarga tersebut 

dapat dikatakan sebuah kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, kakak dan juga anak yang pastinya 

mempunyai sifat-sifat yang mungkin ada kesamaannya. Keluarga dapat menjadi tempat yang paling dapat pertama 

kali mengajarkan kepada seorang anak untuk bagaimana hidup bersama banyak orang. Berdasarkan pendapat 

trsebut dapat disimpulkan bahwasanya keluarga itu sebagai sekelompok primer yang dalam kumpulan tersebut 

dapat memperoleh sosialisasi untuk pertama kalinya. 

Orang tua mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mendidik anak-anak mereka agar dapat menjadi 

anak yang mempunyai karakter atau kepribadian yang lebih baik lagi. Maka dari itu, sangat perlu perhatian yang 

harus diberikan kepada anak sebab engan perhatian yang diberikan oleh orang tua kepada anak akan membuat anak 
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itu merasakan bahwa orang tuanya sayang kepada mereka. Keluarga itu merupakan orang yang paling dekat 

dengan anak apaagi untuk orang tua merupaka orang yang paling terdekat dengan anak yang memang sejak lahir 

anak harus mempunyai kedekatan dengan orang tuanya. Dalam suatu keluarga sikap dan keprbadian itu harus 

terus dibentuk sejak kecil terutama tentang karakter yang harus dimiliki oleh seorang anak. Harus selalu ditanamkan 

sikap yang baik, kepribadian sehari-hari yang baik pula. Menurut pendapat dari (Helmawati,` 2016) “menjelakann 

dimana terdapat beberapa metode yang harus digunakan oleh orang tua dalam mendidik anak agar anaknya 

mempunyai sikap dan kepribdian yang baik yaitu dengan memberikan keteladanan yang baik bagi anak, 

pembiasaan bersikap yang sopan, dengan pembinaan, nasihat, hukuman juga serta metode lainnya. Maka dari itu 

pendidikan berkarakter yang bai harus diberikan seusai dengan perkembangan dan juga kebutuhan yang memang 

diperlukan oleh seorang anak. Pada hakikatnya sejak lahir ke dunia, manusia itu telah ditakdirkan memang miskin 

dalam suatu pengetahuan dan juga tidak mempunyai apa-apa kecual hati yang memang masih tulus, murni, dan 

tanpa ternodai apapun. Oleh karena itu diperlukan bimbingan ataupun pendidikan dari keluarga hingga mereka 

dapat terus mempunyai sikap yang baik. Jadi jangan samapi orang tua mendidik anak yang salah kaprah, sehingga 

ketika besar nanti anak tetap memiliki sikap yang baik kedepannya. Untuk itu, orang tua mempunyai tugas dalam 

hal mendidik anak agar dapat menjadi anak yang bermartabat dan juga dapat membawa nama baik dari orang 

tuanya. Tidak akan melakukan hal-hal yang mungkin dapat mempermalukan diri sendiri dan keluarganya terutama 

nama dari orang tua mereka. Jadi disini orang tua dan anak harus mempunyai kekompakan agar sama-sama 

memberikan yang terbaik, anak mengikuti apa yang dinasihatkan oleh orang tua dan orang tua juga memberikan 

pendidikan yang baik pla kepada anak-anak mereka. Di dalam sebuah keluarga memiliki sesuatu yang mungkin 

akan menjadi pedoman dalam menentukan  menentukan bagaiamana karakter yang dimiliki oleh seorang anak. 

Keluarga terutama orang tua pastinya ingin sekali memberikan apa yang diinginkan oleh anak-anak mereka. Akan 

tetapi, sikap memanjakan anak itu sebenarnya memang tidak terlalu baik karena anak akan menjadi orang yang 

terus mengandalkan orang tua serta kemandirian yang dimiliki anak akan kurang. Terlalu menyayangi anaknya jga 

tidak terlalu baik dan juga dapat dilakukan sebaliknya bahwasanya oarng tua harus bersikap sesuai dengan apa 

yang dibutuhkan oleh seorang anak agar anak tidak mempunyai kepribadian yang terus manja.  

Dari hasil penelitian dari kehidupan dari keluarga petani di Desa Tlemang Kecamatan Ngimbang 

Kabupaten Lamongan tersebut mempunyai kehidupan yang sangat beragam. Dapat dilihat bahwa data yang 

diperoleh ari penelitian ini menyatakan bahwasanya mayoritas dari penduduk di Desa Tlemang mempunyai 

pekerjaan sebagai petani. Dari yang didapatkan bahwa 1202 jiwa dari total penduduk disana sebanyak 3049 jiwa, 

penduduk mempunyai pekerjaan sebagai petani. Dalam hal tersebut penduduk disana dapat di bagi menjadi 3 yaitu 

penduduk yang bekerja sebagai pemilik lahan, sebagai penyewa atau petani dengan penyewaan lahan dan yang 

terakhir sebagai buruh tani. Dengan terdapat keragaman tersebut menyebabkan pendapat yang diterima oleh 

penduduk tersebut juga berbeda-beda dari yang pemilik lahan, penyewa maupun buruh tani. Pekerjaan sebagai 

petani merupakan sudah menjadi pekerjaan turun temurun dari nenek moyang penduduk di Desa Tlemang 

tersebut. karena dari duu sudah banyak yang bekerja sebagai petani maka dapat diwariskan kepada anaknya. 

pekerjaan sebagai petani memang sudah dilakukan oleh masyarakat perdesan secara turun temurun dan dari zaman 

dahulu karena mereka semua menganggap bahwa pendapatan sebagai petani itu luumayan besar dibandingkan 

dengan pendapatan pegawai atau guru. Masyarakat pada perdesaan memang untuk zaman dulu penghsilan 

pertanian itu dianggap sudah memenuhi kebutuhan akan tetapi, untuk kebutuhan yang sekarang dapat dikatakan 

bahwa butuhanna sangat berbeda karena untuk kebutuhan pokok saja harganya sudah mahal. Meskipun pekerjaan 

sebagai petani pastinya akan banyak menyita waktu yang dimiliki oleh orang tua akan tetapi, meskipun tidak 

banyak waktu yang dimiliki oleh orang tua tetap saja orang tua harus dapat mengatur waktu mereka agar anak tidak 

dibiarkan belajar sendiri tanpa bimbingan dari orang tua. 

Adapun dalam memberikan pembelajaran tentang anak yang berkarakter baik maka terdapat beberapa 

strategi yang diterapkan oleh keluarga dalam memberikan suatu ilmu agar anaknya memiliki sifat yang ber-karakter 

baik pada anak-anak mereka yaitu salah satunya dengan cara00mendidik anak berkarakter baik dari masih kecil 

agar anak dapat terus terbiasa menjadi anak yang berkarakter baik. Dapat dilihat dari seperti hasil wawncara 

bersama dengan para informan yang terdapat di desa Tlemang atau para pekerja yang memiliki pekerjaan sebagai 

buruh maupun petani sebgai pemilik lahan yang akan di pekerjakan kepada orang lain antar lain informan yang 

saya ajak bercengkerama dan dapat saya gali informasinya yaitu bapak jumari. Bapak Jumari ini memiliki pekerjaan 

sebagai sebagi seorang petani dan untuk saat ini berumur sekitar 43 tahun serta memilki 2 anak yang masih sekolah. 
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Anak tersebut yang satu masih berumur 2 tahun dan baru mau masuk ke sekolah menengah pertama akan tetapi 

karena covid maka anaknya melakukan sekolah ata pendidikan daring dari rumah. Anaknya yang kedua berumur 

6 tahun jadi baru masuk ke sekolah dasar. Sekolah dasar terdapat di desa sendiri jadi tidak jah dari rumah serta tidak 

perlu mengantarkan anaknya pergi kesekolah dulu ketika masih menyandang pau atau TK masih saja di antarkan 

dan dipantau sampai pulang sekolah karena dianggap asih kecil dan memerlukan pemantau yang tinggi. Dalam isi 

wawancara bersama informan bahawasanya informan menjelaskan untuk memberikan pengetahuan serta 

mempelajarkan sikap yang baik dan anak harus memiliki kelakuan yang baik itu dapat dimulai dari anaknya masih 

kecil serta susdah harus memahami mana yang memang boleh dilakukan oleh anak dan mana yang memang tidak 

boleh dilakukan oleh mereka. Selain memberikan pengetahuan tentang berperilakuan yang baik maka harus 

memberi pembelajaran agama juga serta mengenalkan kepada siapa yang mencipakan manusia serta siapa yang 

harus mempertanggungjawabkan dengan apa yang akan mereka lakukan selama hidpu. Dengan begitu peneliti 

memahami atau menemukan jawaban dengan apa yang ingin digali dalam wawancara bersama informan tersebut 

bahwasanya dalam percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pentingnya dalam mendidik karakter anak  

yaitu dapat dilakukan sejak anak masih dini atau kecil dengan cara orang tua menanamkan pendidikan agama 

kepada anaka-anaknya.  

Bagaiaman cara keluarga tersebut dalam menanamkan pendidikan agama maka dapat dilakukan dengan 

cara orang tua memasukan anak ke tempat pengajian yang ada disekitar dan menyekolahknya seperti itu. Karena 

keluarga mengetahui bahwasanya ketika mendapatkan ajaran beragama yang baik itu dapat mengubah poola 

berfiikir anak agak anaknya mereka tidak melakukan hal-hal yang tercela. Hal-hal yang tercela tersebut tidak baik 

untuk anak misalnya masih kecil suka mencuri padahal sebenarnya yang mereka lakukan itu bukan karena 

kebutuhan mereka yang kurang melainkan karena mereka menyukainya dan mereka belum memahami apa yang 

akan mereka pertanggungjawabkan ketika melakukan hal tercela tersebut. selain ganjaran yang akan merea 

tanggung, keluarga juga akan memperoleh dampaknya seperti rasa malu yang akan mereka terima karena 

perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut. tidak hanya rasa mal yang akan mereka rasakan, mereka pastinya 

juga akan menganggap bahwa mereka sebagai keluaraga maupun orang yang dituakan gagal dalam memberikan 

contoh perilaku yang baik kepada anaknya. Pahadal itu karena memang anaknya belum mengerti apa yang yang 

dilakukan itu sangat merugikan orang banyak terutama yang paling mendapatkan imbasnya ialah keluarganya. 

Mengenalkan pendidikan agama tersebut dapat membuat agar anak dapat mengingat bahwa dalam suaatu agama 

apa yang mereka lakukan ataupun tindakana apa yang mereka gunakan maka akan ada balasan maupun harus 

dipertanggungjawabkan oleh siapa yang melakukan hal tersebut dengan begitu maka mereka akan selalu mengingat 

bahwa harus melakukan hal yan baik dan harus mempunyai sifat yang sopan dengan terlihat dari kelakuan yang 

dilakukan atau dibuat oleh mereka.  

Sebagaiaman sesuai observasi yang dilakuka bahwa ketika pukul 2 siang anak di antarkan ke madrasah 

untuk menimba ilmu. Selain memasukan anaknya ke sekolah, ayah ibu dari mereka juga mengajarkan mereka untuk 

belajar mengaji dengan mengantarkan anaknya perlu ke tempat belajar mengaji seperti TPQ yang ada di daerah 

mereka. Karena keluarga menginginkan agar anaknya dapat mengenal ajaran tentang kebaikan yang terdapat dalam 

pengetahuan ketika berada di tempat belajar agama. Dengan mengajarkan pendidikan agama membuat -anak -

memiliki -karakter -yang lebih baik- sesuai- dengan- perintah- agama- maka hidup seorang anak dapat terarah. 

Kebanyakan memang sebagai orang yang dulu duluan mendapatkan pangalaman karenaa orang tua pastinya sudah 

memiliki banyak seklai pengalaman sehingga mereka menyimpulkan bahwasana  semua beranggapan bahwa ketika 

anaknya mengenyam dengan mengasah otak mereka dibarengi adanya suatu pendidikan agama yang baik maka, 

mereka juga akan mempunyai perilaku sesuai apa yang telah mereka pelajari dalam ilmu keagamaan dengan 

berkarakter bermartabat akan tetapi dengn hal tersebut sebaliknya melihat dari ketika mereka tidak mengenyam 

ilmu keagamaan yang cukup serta pendidikan agamanya dirasa masih kurang seorang anak, juga akan mempunyai 

perilaku yang buruk ataupun tidak memiliki berkarakter yang dapat membanggakan kedua orang tuanya mereka. 

Sama halnya dengan yang telah di jelaskan oleh bapak jumari tersebut, ketika peneliti melakukan suatu pengamatan 

dan berbicara bersama para informan lainnya seperti ketika dilakukan bersama bapak hartono. Bapak Hartono ini 

merupakan informan kedua dan bekerja sebagai buruh tani. Informan kedua memiliki 3 orang anak yang bernama 

Edi, Ria dan yang terakhir Ernanik. Masing masing dari anak beliau ada yang masih sekolah dan ada yang sudah 

bekerja. Kalau dielaskan satu-satu anaknya oleh bapak Hartono yaitu untuk anak yang pertama sudah menikah dan 

sudah tidak tingga bersama beliau karena sudah emilih untuk hidp berkeluarga dengan istrinya. Anak kedua dari 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

100 

 

beliau belum menikah namun, dia bekerja di Riau ikut dengaan saudara untuk jualan. Sedangkan yang terakhir saja 

yang masih sekolah masih berumur 17 tahun jadi dia sudah menginjak remaja serta mengenyam pendidik sekolah 

menengah ke atas. Bapak Hartono dalam wawancara tersebut pula menjelaskan bahwa dalam memberikan 

pengajarakn agak anak memiliki perilaku yang baik itu seharusnya memang dilakukan kepada anal dari anaknya 

memang masih belum paham apa-apa atau anak masih belum mengerti apa-apa karena dengan belum paham 

tersebut dapat membuat anak menjaadikan apa yang telah diajakan bapaknya atau ibunya merupakan pediman 

dalam melakukan suatu tindakan sehingga ketika besar anak akan lebih memahami mana yang memang baik 

dilakuukan dan mana yang kurang baik dilakukan.  

Selain berwawancara dengan kedua informan tersebut juga peneliti melakukan wawancara lanjutan yaitu 

dilakukan dengan ibu Tika. Ibu Tika masih memilki anak kecil. Informan ketika ditanya berumur 32 tahun jadi dapat 

dikatakna masih muda. Informan ketiga ini memiliki pekerjaan sebagai petani juga karena meneruskan pertanian 

yang dimilki oleh orang tuanya, oleh karena itu beliau terus saja melakukan pekerjaan tersebut. untuk suami Ibu 

Tika mmemilki pekerjaan sebagai guru honorer di sekolah dasar yang terdapat di desanya sendiri. Beliau memiliki 

2 orang anak, yang pertama masih berumur 8 tahun mengenyam pendidikan kelas 4 SD, memilki nama kartika putri 

sinta. Sedangkan untuk anaknya yang selanjutnya baru saja menginjak kelas 1 sekolah dasar pada tahun ajaran baru 

ini, yangg bernama gilang putra hendri. Dari hasil perbincangan antara peneliti dengan informan0ketiga, bahwa 

informan menjelaskan tentang betapa perlunya mengetahuan tentang anak yang memilki karakter, maka mereka 

selalu melakukan yang terbaik untuk anaknya mulai dari anak-anaknya masih kecil. Dimana bu Tika mengatakan 

bahwa ketika disekolah juga anakanya dipantau oleh bapaknya karena bapaknya kan juga mengajar di SD jadi dapat 

terus melihat perilaku anaknya. untuk perilaku anak maka kalau memang anak salah harus disalahkan dengan 

diberikan hukuman ataupun nasihat pemberitahuan mana sih perilaku yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh 

dilakukan. Karena menurut informan kerja sama antara guru dengan keluarga itu sangat penting sebab tidak 24 jam 

anak itu dipantau terus oleh kelurga apalagi ketika ayah dan ibunya sedang berada di sawah maka anak akan 

dirumah sehingga tidak tahu apa yang seharian dilakukannya. Oeleh sebab itu harus di sekolahkan lagi seperti 

misalnya pagi disekolahkan ada bapaknya, ketika pulang isrhat setelah itu dapat berangkat ke tempat mengaji. 

Mengaji juga informan wajibkan untuk anak-anaknya agar mereka bisa mengerti ajaran kebaikan yang trdapat 

dalam ajaran agama islam.  

Dengan begitu dapat menjadikan anak mengerti bahwa ketika mereka melakukan kesalahan atau memiliki 

prilaku yang tidak baik itu dosa.tidak hanya itu membatasi pertemanan itu juga menjadi strategi informan untuk 

membuat anak tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Dapat dicontohkan misalnya ketika melihat teman dari 

ana k yang mungkin sekilas memilki tindakan yang kurang baik maka, informan akan membatasi perteman bersama 

dengan anak tersebut karena informan takut kalau anak tersebut bakalan menjadikan ankanya berperilaku kurang 

baik juga. Biasanya orang terdekat anak itu bisa dijadikan contoh jadi ketika temannya suka merokok maka, anak 

pastinya juga ingin mencoba hal baru tersebut. terkadang walaupun sebenarnya mengetahui bahwa hal tersebut 

tidak baik tapi ketika temannya melakukn pasti mereka berfikir temannya saja boleh kenapa dia tidak. Sehingga 

menjadikan mereka ingin terus mencobanya dan bisa saja menjadikan hal jelek ersebut kecanduan pada anak. Sosial 

media juga menjadi pantauan untuk keluarga ketika anak mereka sering-sering menggunakannya. Harus terus 

dipantau apa yang dilihat dalam sosial media tersebut. misalnya dalam hp anak keseharian melihat apa saja itu 

sangat perlu. Jadi dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa menurut bu Tika memantau keseharian anak itu sangat 

diperluukan agar belaiu dapat mengetahui bagaimana tindakan dalam keseharian anak tersebut. Karena sudah 

dianggap cukup, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti disudai sampai informan ketiga. Dalam 

pengamatanpun sudah dianggap cukup dengan peneliti melihat tindakan-tidakan yang diucapkan oleh para 

infroman dengan apa yang dilakukan dalam keseharian dianggap sudah sinkron. Seperti pemantauan anak dan 

mengantarkan anaknya ke sekolah setelah itu menjemput terus istirahat diruamh sampai waktunya berangkat 

mengaji. Setelah mengaji ketika anaknya bermainan bersamapun terkadang salah satu orang tua melihat apa yang 

dilakukan oleh merekka. Untuk jaman sekarang ketika bermain bersama teman yang dilakukan adalah bermain 

game yang ada di gadjet mereka masing-masing.  

Wawancara yang dilakukan peneliti bersama beberapa informan diatas anatara lain Bapak Jumari, Bapak 

hartono dan Ibu Tika dapat disimpulkan bahwasanya dalam memberikan contoh perilaku yang baik, keluarga 

memiliki peran paling penting. Pentingnya membentuk(karakter pada9anak harus dpat diterapkan mulai anak 

belum mengarti apa-apa agar mereka nanti menjadikan ajaran yang diberikan oleh orang7tuanya pedoman ketika 
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mereka sudah mulai mengerti. Yang selanjutnya ialah pembelajaran ajaran agama dalam kehidupan anak dianggap 

sangat penting agar mereka mengenal sang pencipta mereka. Pengetahuan yang diberikan dalam agama pastinya 

baik karena gurunya akan mengaarkan kepada mereka apa sajalah yang diperbolehkan dilakukan oleh semuanya 

dan mana sajakah yyang harus dijauhi oleh semua umat. Karena semuua yang diperbuat oleh umat maka, akan 

terdapat pertanggungjawabanya nantinya diakhirat. Hal tersebut dapat menjadikan mereka-mereka diajarkan 

menjadi takut untuk berbuat yang dilarang oleh agamanya.  

Dalam suatu upaya apapun yang dilakukan untuk melakukan sesuatu apapun pastinya akan trdapat 

sedikit banyaknya kendala yang dapat menghabat peristiwa tersebut. karena terdapat kendala maka,  juga7harus 

dilakkannya penyelesaian untuk masalah yang terjadi.  Seperti yang telah dikatakan oleh para0informan 

bahwasanya dalam membentuk7karakter0pada5anak terdapat suatu kendala antara=lain_ialah kendala yang 

dialami oleh orang=tua, pertama terdapat kendala yang bisa dikatakan berasal dari dalam diri yaitu dimana kendala 

tersebut merupakan kendala dari orang6tua sendiri maupun anaknya. hambatan atau kendala dari orang tua ialah 

bisa dibilang dengan waktu dan pekerjaan yang dimiliki oleh mereka, waktu yang dimiliki orang0tua3karena 

kesibukan3orang3tua tersebut. Orang tua menjadi sibuk karena tututan pekerjaan yang mereka miliki, mereka 

berkerja juga dianggap penting sebab itu untuk kebutuhan seharia-hari mereka berserta keluarga mereka kalau tidak 

bekerja mereka mau memenuhi kebutuhan mereka dengan makan dan dapat uang dari mana apalagi yang tidak 

memiliki lahan pertanian mata mereka akan bekerja menjadi  buruh tani dimana bayaran yang mereka dapatkan 

dengan bekerja buruh tidak sepadan. Seperti untuk buruh tani seharian itu pastinya berangkat dari pagi seitar jam 

6.30 am sampai dengan jam 4.0 pm sehingga tidak dapa memantau konddisi serta kelakuan yang dilakukan anaknya 

dalam waktu seharian ini mugkin juga akan dititipkan kepada nenek atau kakeknya. Buruh5tani itu dalam pekerjaan 

memiliki6waktu8yang6berbeda dari pada keluarga yang memiliki pekerjaan petani tetapi memiliki lahan sendiri 

sehingga menyebabkan kurangnya pendidikan2karakter yang diberikan sebab waktu yang dimiliki orang tua 

kepada_anak sangat kurang sehingga orang_tua kurang mengawasi anak. Karena kalau petani yang memiliki lahan 

itu terkadang hanya memantau saja tanpa mengikuti pekerjaan sebagai petani sehingga masih memiliki waktu yang 

cukup untuk anak-anakna mereka. Faktor selanjutnya yaitu dari anak karena anak yang memang dalam 

kesehariannya itu memiliki sifat yang suka bosam dimana hal tersebut daopat menyebabakna yang pada_ akhirnya_ 

akan_ berujung_ pada_ tindakan yang _malas dan membuat pembentukan karakter mereka terlaambat. Kendala 

yang lainnya yaitu pergaulan anak, ketika anak bergau dengan teman yang salah dan tanpa pengawasan orang tua 

dapat menyebabkan anak dapat menjadikan karaktek anak ikut menjadi jelek. Hal tersebut menunjukkan _bahwa 

dalam _pergaulan _anak sangatlah berpengaruh dalam pembentukan _karakter anak. Sehingga_ dengan begitu 

_orang _tua harus sangat pntar dalam mengawasi pergaulan anak. Itulah pentingnya pendidikan yang harus 

diberikan keluarga atau anak dalam membentuk karakter pada anak. 

 

SIMPULAN 
Jika dilihat dari apa yang telah di paparkan diatas akan mendapatkan suatu hasil pemaparan pembahasan, 

penganalisisan ataupun –penelitian _yang _dilakukan _oleh peneliti maka hal-hal diatas _dapat _disimpulkan 

bahwasanya banyak hal antaranya yaitu pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk karakter seorang anak 

yaitu dengan berbagai cara mendidik anak tersebut anataranya dengan mendidik anak mulai dari anak masih belum 

mengenal perbuatan yang baik atau buruk sehingga ketika dia sudah besar atau sudah memahmi maka mereka akan 

teruus saja menerapkannya smapai dewasa. Pembelajran yang dapat diajarkan dapat dimuai dengan mengajarkan 

pendidikan yang mempunyai nilai-nilai yang baik, norma dan pendidikan agama maka dapat menumbuhkan 

karakter yang baik sampai dewasa. Sehingga ketika dewasa mereka akan mengerti norma yang wajid diterapkan 

dalam kehidupan itu seperti yang bagaimana srta nilai-nilai yang arus di junjung untuk nama bbaik orang itu seperti 

apa. Sesaui dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti itu menyebutkan terdapat banyak strategi yang dapat 

_dilakukan0dala_membentuk_karakter _anak sendiri dengan8cara orang tua memberikan kedisplinan yang baik, 

nasihat yang diberikan orang tua kepada anak, keteladanan, pembiasaan berbuat baik serta rewand maupun teguran 

apabila anaknya mempunyai kesalahan. Hambatan atau kendala itu sesuai dengan isi dari pembahasan selama 

pnrlitian dapat dikatakan bahwasanya yang didapatkan dalam membentuk karakter pada anak yaitu terdiri dari 

faktor dalam diri keluarga sendiri maupun dari anak itu. Seperti penjelasanya bahwasanya orang tua memiliki suatu 

kegiatan yang mungkin membuat waktu untuk bersama dngan mereka dirasakan masih kurang sehingga membuat 
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anak terbiarkan begtu saja serta kalau dari anakna yang memang memiliki sifat bosan dengan apa yang di nasihatkan 

untuk mereka. Serta pengaruh dari luar diri mereka misalnya pergaulan dengan teman maupun alat-alat elektronik 

seperti game di hp dan lain sebagianya.  
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Abstrak  
Dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya penanaman Pendidikan karakter pada anak 

dalam situasi belajar online saat pandemi covid-19. Artikel ini menggunakan metode penulisan yang 

berupa hasil penelitian dan bahan literatur yang sudah ada yang dikembangkan dan disusun lagi dengan 

menggunakan Teknik analisis berupa analisis isi. Pendidikan karakter dilingkungan sekolah sangat 

penting dalam mengembangkan secara terus menerus. Dalam kondisi covid-19 saat ini Pendidikan 

karakter harus tetap ditanamkan kepada peserta didik agar dapat menumbuhkan generasi bangsa yang 

baik. Berdasarkan hasil telaan menunjukkan bahwasanya cara memberikan Pendidikan karakter pada 

anak disituasi pandemic saat ini seperti: a) bekerja sama antara pendidik di sekolah dengan orang tua 

peserta didik, b) memanfaatkan komunikasi (TIK) dan teknologi informasi, c) menggunakan metode 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning).  

Kata Kunci: Belajar Online, Pandemi Covid-19, Penanaman Pendidikan Karakter 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan global yang terjadi saat ini di negara Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan 

di kalangan masyarakat Indonesia. Perkembangan global, saat ini memiliki kemajuan yang dapat menyebabkan 

teknologi semakin berkembang setiap tahunnya dan membuat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan saat ini. 

kemajuan teknologi dan kemajuan pengetahuan sangat berpengaruh dalam membawa pengaruh yang tanpa batas 

dan cepat dikehidupan diera global (Hanim, 2011). Adanya perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu 

pengetahuan membawa dampak bagi Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. beberapa dampak yang terjadi 

pada perkembangan global saat ini yaitu dari segi negatif dan segi poitif. Dari segi positif seperti adanya 

perkembangan global dimana memudahkan para peserta didik dalam mencari materi secara luas, buku elektronik, 

memperlancar pembelajaran secara online apalagi di kondisi saat ini yang terjadi di wilayah Indonesia, bagi guru 

juga sangat membantu dalam membuat media pembelajaran yang lebih canggih dan kreatif banyak lagi dampak 

positif yang terjadi saat ini. Tetapi sebaliknya untuk dampak dari segi negatif itu sendiri yang mana salah satunya 

dari perkembangan teknologi yang semakin cangih membuat dengan mudahnya masuk budaya-budaya luar yang 

membawa dampak negatif seperti minum-minuman yang berakohol yang menyebabkan mabuk yang sering dilihat 

serta dicontoh oleh peserta didik saat ini yang dapat membuat rusaknya moral peserta didik, tidak hanya itu dampak 

negatif global dalam penggunaan ponsel secara menyeluruh saat pandemi ini bisa membuat anak bisa menonton 

yang tidak seharusnya mereka tonton. Karena disaat-saat anak sudah mulai berkembang rasa ingin tahu mereka 

sangat tinggi dimana mereka ingin mencari pengetahuan yang lebih dan pengalaman yang lebih luas lagi. Oleh dari 

itu adanya penanaman Pendidikan karakter sangat baik untuk Pendidikan saat ini yang harus dilakukan.  

Menurut (Bahri, 2015) Pendidikan karakter salah satu kemampuan bersosialisasi yang ada di setiap 

pelajaran. Yang dimana materi pelajaran yang mengaitkan pada nilai-nilai dan norma disemua mata pelajaran yang 

harus dikaitkan, dikembangkan, tidak dibelit-belitkan di dalam kehidupan nyata. Pada kenyataanya semua materi 

pada pembelajaran saling bersangkutan dalam Pendidikan karakter. Pada hal ini, dalam nilai karakter yang 

diajarkan tidak hanya berupa pengetahuan, penerapan, pemahaman tetapi juga lebih kepengalaman dan 

penghayatan yang nyata di kehidupan nyata peserta didik dilingkungan masyakatat sekitar anak. 

Berbagai macam kasus yang belakang ini muncul tentang bangsa seperti terjadinya tawuran pelajar, narkoba 

dimana-mana, perselisihan antara suku satu dengan suku lainnya, kekerasan pada anak, bullying yang terjadi 

disekolah maupun di lingkungan sekitar, kejadian kekerasan begal, semua itu memperlihatkan kita bahwa karakter 

pada bangsa kita mengalami krisis moral. Maka dari itu dengan memberikan penanaman bentuk karakter pada anak 

mailto:Restya.dwiamalia@gmail.com
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mulai dari kecil akan menciptakan karakter dibudaya bangsa kunci utama dan karakter bangsa yang baik akan 

membangun bangsa di Indonesia lebih baik lagi kedepannya (Putri, 2018) 

Pendidikan karakter akan terbentuk pada peserta didik jika ditanamkan berulang—ulang dengan rutin agar 

menjadi kebiasaan pada peserta didik, dari situ lah tidak hanya kebiasaan yang dapat diperoleh tetapi juga akan 

membentuk karakter yang cukup baik di dalam diri anak. Dalam pembelajaran Pendidikan karakter disemua 

pelajaran dapat diterapkannya Pendidikan karakter untuk peserta didik. Karena semua pembelajaran saling 

bersangkutan pada norma yang dikaitkan dan dikembangkan di dalam kehidupan nyata sehari-hari peserta didik.  

Di negara Indonesia Pendidikan sangat penting untuk direalisasikan terhadap konsep-konsep Pendidikan 

dengan memberikan pemberdayaan SDM (sumber daya manusia) dengan secara merata, berkelanjutan dan 

memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta didik. Pengertian dari Pendidikan merupakan untuk 

mengembangkan diri sendiri terhadap proses yang dilakukan di setiap individu untuk dapat melangsungkan 

kehidupan di masyarakat. Oleh sebab itu Pendidikan itu sangat penting untuk diraih disetiap masyarakat di 

Indonesia. (“UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ”) menyatakan  bahwa tujuan dari 

Pendidikan ialah  menjadikan manusia yang berimana dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berakhlak 

mulia, berilmu, kreatif, cakap, mandiri, menjadikan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab serta memiliki 

rasa  demokratis. Ini lah salah satu tugas seorang pendidik  untuk menjalankan sebuah proses belajar didalam 

Pendidikan agar dapat menghasilkan output pembelajaran seperti dapat efektif dan psikomotor serta dapat 

mencapai kongnitif baik. Dalam sebuah proses pembelajaran peran guru sangat penting karena guru sebagai 

fasilitator yang dapat mengindentifikasi mengolah sebuah model pembelajaran yang lebih kreatif dan menciptakan 

suasana yang lebih kondusif di dalam ruangan atau didalam kelas untuk meningkatkan semangat pada anak. Tetapi 

pendidik tidak cuman mengajarkan terkait kecerdasan atas pengetahuan yang dibentuk tetapi juga guru harus 

membentuk karakter pada disetiap anak agar anak bisa memiliki karakter yang baik untuk kedepannya 

dimasayarakat.  

Di Indonesia sendiri Pendidikan karakter sangat lah penting untuk ditanamkan di peserta didik. Karena 

dapat dilihat pada kenyataan belakangan ini kita lagi berada di krisis moral pada peserta didik yang hampir terjadi 

karena karena kegagalan terhadap Lembaga Pendidikan dalam menyampaikan Pendidikan karakter tersebut. Di 

sekolah sangatlah penting untuk membentuk nilai pada Pendidikan karakter ke anak. Tetapi tidak hanya disekolah 

anak diajarkan Pendidikan karakter tetapi Pendidikan karakter anak bisa dipengaruhi dari lingkungan mereka 

tinggal dan paling penting dari keluarga mereka sendiri. Agar menumbuhkan karakter peserta didik untuk lebih 

baik lagi bisa lebih dikembangkan lagi secara terus menerus dalam cara mendidik peserta didik terhadap Pendidikan 

karakter. Karena sekolah ialah Lembaga Pendidikan formal yang bisa menumbuhkan generasi-generasi yang ideal 

untuk bangsa kedepannya untuk negara Indonesia.  

Dalam Pendidikan saat ini yang mana di Indonesia mengalami masa Covid-19, dimana kegiatan proses 

belajar dan pembalajaran yang biasanya dilakukan pada peserta didik dan siswa secara tatap muka tetapi adanya 

pandemi ini kegiatan pembelajaran tersebut dijadikan secara daring ataupun online. Meskipun saat ini kegiatan 

pembelajaran secara online tetapi Pendidikan karakter harus tetap diberikan ke peserta didik. Karena Pendidikan 

karakter sangatlah penting untuk peserta didik. "Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan 

Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)" tentang Pembelajaran dilaksakan 

di rumah masing-masing pada masa darurat covid-19, mendikbud sangat menegaskan bahwa pembelajaran secara 

virtual dari rumah dilaksakan agar dapat menyampaikan pengalaman belajar kepada peserta didik yang sangat 

bermakna, tanpa dibebani terhadap capaian kurikulum maupun kelulusan. Dalam kondisi saat ini sangat penting 

untuk masyarakat indonesia untuk menjaga Kesehatan untuk peserta didik dan guru juga harus menjaga Kesehatan 

maka dari itu diterapkan lah peraturan bahwa pembelajaran dilaksanakan secara daring untuk memutus mata rantai 

Covid-19. Walaupun kegiatan pembelajaran tidak dilakukan tatap muka tetapi tetap bisa melaksanakan 

pembelajaran secara daring. Dalam kondisi saat ini pun memiliki kendala dalam kesulitan dalam memberikan 

Pendidikan karakter di peserta didik, tetapi dengan hal itu perlunya adanya model yang cocok dalam memberikan 

Pendidikan karakter kepada peserta didik didalam kondisi darurat saat Covid-19 ini.  
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METODE 
Dalam artikel ini metode yang digunakan penulis ialah metode studi Pustaka. Peneliti menyusun artikel ini 

menggunakan bahan hasil penelitian dan literatur yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini 

berupa informasi deskriptif yang sudah disusuun dengan narasi yang mudah dipahami dan singkat. Di penelitian 

ini Teknik yang digunakan penulis ialah teknik analisis isi dalam penulisan artikel ini, hal tersebut di maksudkan 

untuk membahas secara mendalam mengenai informasi-informasi yang sudah dikumpulkan dari penelitian 

terdahulu untuk Menyusun artikel ini.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Beredarnya surat edaran yang dikeluarkan “Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Protokol Kesehatan 

Perjalanan Orang Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) - Regulasi tentang Pembelajaran 

dilakukan dirumah masing-masing pada masa darurat Covid-19 saat ini yang terjadi di semua dunia salah satunya 

juga terjadi di Indonesia. dari peraturan tersebut Mendikbud sangat menekankan kepada sekolah, guru, serta orang 

tua agar pembelajaran secara virtual dari jarak jauh dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Dalam 

kondisi saat ini sangat penting dalam mengkolaborasikan dari peran pendidik, orang tua dan peserta didik dalam 

pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan secara virtual. Dari kolaborasi tersebut saling membantu satu sama lain 

untuk menjalankan proses pembelajaran secara berjalan dengan lancar sehingga peserta didik juga tetap 

mendapatkan ilmu dalam situasi saat ini. di dalam masa pandemi sekarang ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan 

untuk menerapkan social distancing untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk jaga jarak sehingga menyebabkan 

semua kegiatan di luar rumah dialihkan menjadi bekerja dari rumah.  

Dalam kondisi saat ini pembelajaran disekolah di Indonesia dialihkan melalui secara daring di rumah. 

Pembelajaran di sekolah yang dilakukan secara virtual saat ini berbeda jauh dengan pelaksanaan seperti biasa karena 

dalam pelaksanaan proses saat ini sangat perlu menggunakan aplikasi-aplikasi dismartphone ataupun di komputer 

dapat digunakan sebagai alat untuk proses pembelajaran secara daring. Karena dalam pembelajaran secara virtual, 

teknologi sangat membantu dalam proses pembelajaran karena dalam melakukan kegiatan ini guru dan peserta 

didik menggunakan teknologi seperti smartphone, komputer, serta alat komunikasi yang cangih. Dalam situasi 

belajar daring saat ini Begitu banyak pembelajaran yang dapat kita ambil dalam proses pembelajaran secara daring 

saat ini. guru sangat penting dalam memberikan pembelajaran terkait Pendidikan karakter kepada peserta didik 

disaat pandemi ini, dengan memberikan pembelajaran dalam pembentukan karakter dengan situasi pembelajaran 

secara daring. Maka dari itu sekolah dah guru harus memiliki strategi untuk anak dalam menumbuhkan karakter 

dalam keteladanan nilai-nilai khusus pada saat belajar dirumah. Guru dan sekolah juga harus memiliki cara dan 

strategi untuk anak agar anak dengan mudah untuk membentuk karakter pada peserta didik saat ini.  

Dari beberapa hasil artikel orang bahwa pengelolaan Pendidikan dapat dikembangkan melalui proses 

pembelajaran secara dasar yaitu diajarkannya lebih kebiasaan, budaya, dengan mengajarkan nya pembiasaan 

kepada peserta didik, dilatih konsisten, menjadi karakter. Pembelajaran tentang Pendidikan karakter dapat 

diterapkan melalui disekitar rumah, lingkungan sekolah, didalam kelas, dan di lingkungan masyarakat. Ada 

beberapa cara untuk diimplementasikan dalam pengembangan model pembelajaran Pendidikan karakter sebagai 

berikut:  

 

1. Bekerja Sama Antara Pendidik di Sekolah dengan Orang Tua Peserta Didik 

Dari beberapaka sumber mengatakan bahwa orang tua dari peserta didik sangat memerlukan seorang guru 

dalam mendidikan karakter pada anak-anak mereka untuk menjadikan anak mereka lebih baik lagi kedepannya 

agar menjadi penerus bangsa yang bijaksanan dan bertanggung jawab. orang tua sangat membutuhkan seorang 

guru karena orang tua banyak mencari uang keluar sehingga tidak banyak waktu untuk mendidik anak mereka. 

Dengan kondisi saat ini orang tua sangat merasa kesulitan dalam mendidik anak karena belajar dari rumah guru 

tidak dapat membantu. Akibatnya peserta didik sulit untuk membentuk karakter yang baik.  

Dengan adanya pandemi orang tua, guru, dan peserta didik serta masyarakat sekitar saling berkerja sama 

dalam membangun karakter anak. Dalam kondisi saat ini pun peran guru digantikan oleh orang tua dalam 

membimbingan kedisiplinan dan keteraturan disetiap proses pembelajaran.  
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2. Memanfaatkan Komunikasi (TIK) dan Teknologi Informasi  
Perkembangan teknologi sudah secara pesat kemajuannya. Memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi 

dari satu orang ke orang lainnya berkat teknologi yang semakin maju. Adanya TIK sangat mendukung dalam proses 

pembelajaran secara virtual yang dimana belajaranya sekarang harus belajar dari jarak jauh. Pengembangan aplikasi 

dapat memudahkan masyarakat dapat berkomunikasi dari jarak jauh.  

Perkembangan teknologi sangat penting dalam kondisi saat ini karena banyak aplikasi yang berbentuk 

pelajaran yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. guru bisa membuat aplikasi 

dan peserta didik bisa masuk kedalam aplikasi sehingga bisa mempelancar proses pembelajaran secara virtual dan 

peserta didik juga dapat menerima materi dengan gampang pembelajaran juga dilakukan secara efektif. Pendidik 

dapat memanfaatkan TIK pada proses pembelajaran dari rumah.  

Pengembangan teknologi disini dapat membuat model untuk pemberian Pendidikan karakter yang dapat 

keluar dari zona nyaman agar dapat menciptakan inovasi baru yang kreatif, dalam hal ini juga harus beradaptasi 

dalam  menggunakan teknologi saat ini. peran guru sangat penting untuk memberikan pelajaran menggunakan 

berbagai metode yang interaktif dan menarik sehingga mampu mengembangkan kreatifitas peserta didik.  

 

3. Metode Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)  
Metode pembelajaran yang cocok digunakan saat pembelajaran secara daring ini ialah metode pembelajaran 

PBL (problem based learning). PBL ialah bahwa peserta didik dapat belajar dalam konstruksi pengetahunya melalui 

lingkungan disekitarnya. Dari model PBL ini juga peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya sendiri di dunia 

nyata. Dalam pembelajaran yang menggunakan model PBL peserta didik sangat dituntup untuk aktif dalam 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi berperan sebagai pembimbing.  

Model pembelajaran ini sangat berpengaruh dalam kondisi dimana peserta didik belajar dari rumah di sini 

karena guru tidak dapat memberikan materi secara langsung. Jadi dengan adanya pembelajaran ini siswa dapat 

didik melalui lingkungan sekitar maupun dari dirinya sendiri. Apalagi didalam pembentukan karakter peserta didik 

orang tua dapat membantu anak untuk membentuk karakternya selama belajar dari rumah.  

 

Pembahasan  
Berdasarkan paparan hasil diatas bahwasanya pentingnya penanaman Pendidikan karakter pada anak 

dalam situasi belajar online pada pandemi covid-19. Dalam mewujudkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik 

untuk kepribadian bangsa di saat pandemi guru dengan orang tua peserta didik harus saling bekerja sama dalam 

kondisi saat ini. karena guru tidak bisa mendampingi anak secara langsung dalam proses pembelajaran karena 

belajar dari rumah dengan demikian orang tua lah yang membantu dalam proses pembelajaran dari rumah.  

Dalam kondisi saat ini Pendidikan karakter sangat penting di berikan pada peserta didik. Menurut (Mubin, 

2020) menyatakan Pendidikan karakter ialah pengembangan atau penanaman berupa nilai yang berkarakter positif 

pada anak. Pendidikan karakter sangatlah penting untuk diajarkan dipeserta didik. Karena jika peserta didik hanya 

mempunyai kepintaran tetapi dia tidak memiliki karakter yang baik maka nilai manusianya masih terasa kurang. 

Sehingga peserta didik juga harus diimbangi dengan menanamkan Pendidikan karakter kepeserta didik (Widya, 

2020) Pada peserta didik diajarkannya Pendidikan karakter agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai 

dengan nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat. Peserta didik yang dapat membentuk karakter yang baik 

dengan diberikannya pelajaran yang baik dan kesatuan perilaku yang baik, perilaku yang baik maupun perasaan 

yang baik dengan diberikannya pembelajaran mengenai Pendidikan karakter (Muchtar and Suryani, 2019). Dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik sangat penting dalam menerima pembelajaran mengenai pendidikan karakter. 

murid dapat menerima Pendidikan karakter tidak hanya disekolah saja tetapi dari lingkungan juga mempengaruhi 

karakter anak. Pada kondisi saat ini anak menerima pembelajaran secara daring sehingga orang tua, guru, maupun 

masyarakat harus berkerja sama dalam membangun Pendidikan karakter pada anak. Karena saat ini anak 

mengalami krisis moral yang terjadi adanya kegagalan dalam penyampaian karakter pada peserta didik.  

Mandiri peserta didik harus perlu ditumbuhkan, yang harus memiliki peran dominan dalam mendidik 

peserta didik ialah orang tua, khusunya dalam mendidik Pendidikan karakter pada peserta didik. Dengan begitulah 

sangat dibutuhkannya peran dari guru dan orang tua dalam membentuk karakter peserta didik agar lebih Tangguh 
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dan kuat dalam menghadapi masalah yang terjadi di dunia nyata. Dengan hal ini kerja sama dari orang tua maupun 

dari pihak guru harus terus dipererat, ditingkatkan intensitas, terus dijalani, dan terus berkualitas. Pada proses 

pembelajaran dari rumah orang tua menjadi pemandu atau fasilitator untuk menemani anak dalam mengikuti 

proses pembelajaran terutama untuk membentuk karakter pada peserta didik.  

Di kondisi saat ini belajar secara virtual peran guru dan keluarga dirumah sangat berperan penting untuk 

mengembangkan dan meningkatkan karakter pada peserta didik untuk penerus bangsa yang baik. Orang tua 

sebagai pertama dan tempat utama untuk peserta didik untuk kehidupan dalam membimbing dan mengawasi 

secara tegas, cermat dan penuh kasih sayang. Tidak hanya orang tua yang berperan tetap pendidik juga sangat 

berperan untuk membentuk karakter. Pendidik juga sebagai contoh dalam penerapan karakter didiri kita sendiri. 

Tidak hanya orang tua dan guru tetapi masyarakat sekitar juga sangat berperan dalam memotivasi dan mengawasi 

dalam pertumbuhan karakter anak.  

Belajar dari rumah ialah sistem belajaranya yang tidak dilakukan secara langsung antara peserta didik dan 

guru didalam satu ruangan tetapi dilakukan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi yang sudah 

cukup canggih saat ini. perkembangan komunikasi, informasi, dan teknologi saat ini sudah sangat cepat 

perkembangannya, belajar dari rumah sangat cukup membantu adanya perkembangan teknologi yang dapat 

digunakan seperti yang berbentuk konferensi video atau dengan sistem manejemen pembelajaran (Abdul Latip, 

2020). sistem manajemen pembelajaran sekarang yang banyak sekali digunakan seperti portal-portal E-learning dan 

google classroom. Sedangnya pada sistem konferensi video untuk digunakan saat belajar dari rumah seperti google 

meet, zoom serta aplikasi whatsapp group. Dengan berbagai aplikasi yang bisa digunakan dapat memudahkan 

dalam proses pembelajaran dari rumah.  

Memberikan bekalah Pendidikan karakter pada saat ini di kondisi pandemi kepada peserta didik akan 

menimbulkan masalah di dunia, dengan hal itu Pendidikan karakter sangat lah penting untuk peserta didik. 

Menurut (Purandina and Winaya, 2020: 285-286) menyatakan Pendidikan utama dan yang pertama terdapat di 

lingkungan keluarga. Orang tua sangat berperan penting untuk membuat peserta didik berhasil di dalam proses 

pembelajaran dan mampu merubah sikap anak lebih baik. Dari pihak sekolah harus saling membantu sama lain 

dengan orang tua untuk menanamkan pola Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter di kondisi saat ini.  

Peserta didik mengalami perubahan di dalam perilaku mereka sangat bagus agar menjadikan mereka output 

Pendidikan karakter. Pada hal ini guru mampu membentuk tabiat, karakter yang baik dan watak yang baik terhadap 

karakter peseta didik. Terlatih dan terbiasa dalam menerapkan karakter berperilaku agar bisa berinteraksi di 

lingkungan masyarakat dengan baik (Putri, 2018: 40). Di kondisi saat ini Pendidikan karakter sangat penting untuk 

di berikan oleh peserta didik. Orang tua dan guru serta lingkungan sekitar saling berkerjasama untuk menanamkan 

kebiasaan dan perilaku saat belajar dari rumah untuk memberikan pembelajaran karakter.   

Semua generasi muda yang tinggal di perdesaan maupun diperkotaan menggunakan TIK sudah mengel 

perkembangan TIK. Dalam kenyataanya dikalangan masyarakat sekrang setiap melakukan sesuatu pasti 

menggunakan TIK. Mulai dari saat bangun tidur dipagi hari sampai mau tidur pun pada malam hari tidak terlepas 

dari TIK. Masyarakat menggunakn TIK seperti mendengarkan music, televisi, radio, internet facebook, semua 

kegiatan pasti menggunakan TIK. Apalagi disaat pandemi semua orang dituntut untuk berkerja dari rumah.  

Dalam belajar dari rumah dari pihak peserta didik maupun guru diharapkan bisa beradaptasi dengan media 

elektronik untuk alat pembelajaran. dari segi poitif dari keadaan saat ini dapat mendorong peserta didik dan guru 

untuk pandai menggunakan alat komunikasi dan alat teknologi informasi. Karena pada kenyataanya kemampuan 

dalam personal skil salah satu kemampuan yang sangat perlu dalam diri individu seseorang agar mampu dan eksis 

dalam mengambil peluang positif dalam dikehidupan yang sangat cepat berubah (Handayani and Hasanah, 2020).  

Untuk membangun SDM yang berkarakter, berkualitas, serta bermartabat dalam memanfaatkan TIK sangat 

perlu untuk dijaga sehingga tidak dapat mengganggu dalam pembentukan karakter pada anak. Dengan hal ini 

dalam pemanfaatan TIK sangat perlu dalam proses pembelajaran perlu adanya perencanaan, pelaksanaan, maupun 

perlu adanya evaluasi dalam pemanfaatkan TIK.  

Menurut (Warsihna, 2013) TIK pada nilai karakter sangat perlu untuk menerapkan budaya membaca. Guru 

memberikan tugas kepada peserta didik dengan memerintahkan untuk mencari materi dan informasi diinternet 

dengan menggunakan TIK. Informasi sudah terkumpul selanjutnya peserta didik untuk meringkas dan 

membacakan hasil ringkasannya secara virtual didepan laptop atau handphone. Lebih menarik lagi jika materi yang 

diberikan oleh guru saat belajar dirumah guru menggunakan website atau blog sekolah sehingga mempermudahkan 
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peserta didik dalam mencari materi di internet. Dari memanfaatkan TIK ini lah guru dapat membuat tulisan berisi 

materi yang menarik, sehingga peserta didik suka membaca tidak merasa bosan jika disuruh membaca apalagi di 

kondisi saat ini peserta didik di minta untuk belajar secara mandiri dirumah. dari hal ini dapat mengasah 

kemampuan membaca dan menulis agar merasa baik, jika dilatih setiap hari.  

TIK berperan sangat penting dalam proses pembelajaran saat ini yang dimana pembelajaran dilakukan 

secara virtual, dalam menerapkan TIK saat proses pembeljaran secara virtual ada 5 tolak ukur yang penting untuk 

diperhatikan di dalam menerapkan TIK untuk memperlancar proses pembelajaran dikondisi saat ini (Abdul Latip, 

2020).  

Tolak ukur yang pertama, dalam menerapkan TIK yang menyediakan sumber belajar yang mudah untuk 

diakses oleh peserta didik. Belajar secara virtual mewajibkan peserta didik untuk berinisiatif sendiri dan mandiri 

dalam mencari sumber belajar dari berbagai sumber belajar lainya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

memenuhi kondisi dalam sumber belajar: a) dalam berbagai sumber dapat membantu peserta didik dalam 

menyelesaikan tugas, b) isi belajar terlebih dahulu harus di rancang dengan sangat baik disesuaikan oleh kondisi 

saat ini, c) isi harus jelas dan sederhana, d) isi sumber belajar harus dengan tingkat pembelajaran, e) dalam isi 

pembelajaran harus jelas dengan letaknya sehingga memudahkan peserta didik dalam menggunakan sumber belajar 

tersebut.  

Tolak ukur yang kedua, dalam menereapkan TIK harus memiliki kesamaan dalam pembelajaran secara 

virtual di dalam lingkungan belajar siswa secara tradisional. Dalam kondisi saa ini memanfaatkan teknologi dalam 

proses pembelajaran secara virtual agar dapat menumbuhkan suasana belajar agar tidak jauh beda dengan saat 

pembelajaran secara tatap muka dengan kondisi saat ini dimana belajar secara virtual di rumah masing-masing. 

Tolak ukur ketiga, dalam menerapkan TIK menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif seperti dengan 

menggunakan LMS ( learning management system) dan memanfaatkan metode yang digunakan. Tolak ukur 

keempat, dalam menerapkan TIK terlebih dahulu memberikan fasilitas kepada peserta didik tanpa ada Batasan 

untuk memanfaatkan teknologi. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran secara virtual seharusnya 

menggunakan metode yang tanpa batas sehingga bisa siapa saja yang memanfaatkan teknologi tersebut. Tolak ukur 

yang terakhir atau kelima, dalam menerapkan TIK harus menyediakan metode untuk digunakan oleh peserta didik 

dan pendidik dalam berinteraksi di dalam proses belajar, mengkhusukan pada saat proses belajar peserta didik ingin 

bertanya dengan guru terkait materi yang kurang mereka pahami.  

Menurut Suwarsih Madya (Handayani and Hasanah, 2020) menyatakan untuk dapat memanfaatkan TIK 

agar selalu memberikan kontribusi pada perkembangan kemampuan anak agar menjadi manusia yang memiliki 

kecerdasan dan memiliki karakter yang baik serta tenaga pendidik dan pemberdayaan peserta didik hedaknya dapat 

menerapkan prinsip-prinsip seperti berikut: 1) memanfaatkan TIK pada Pendidikan terlebih dahulu 

mempertimbangkan karakter pada guru, tenaga pendidik, serta pada peserta didik sebelum melakukan menentukan 

keputusan, 2) merencanakan terlebih dahulu untuk memperkuat motivasi dan minat yang perlu digunakan dalam 

meningkatkan diri peserta didik dari segi sosial, telektual maupun spiritual, 3) terlebih dahulu menumbuhkan rasa 

keyakinan dan rasa kesadaran  dalam memulai berinterkasi pada lingkungan budaya, pada manusia serta kepada 

alam, 4) memanfaatkan TIK seharusnya menjaga pada kelompok yang menjadi sasaran mutlak untuk dapat 

beradaptasi terhadap teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran yang sederhana agar dapat menguasai 

kompetensi dalam mengembangkan potensi peserta didik, 5) dapat mendorong menggunakan teknologi dengan 

lebih inovatif dan kreatif lagi.  

Dalam pemberian materi guru hendaknya menggunkana metode lebih interaktif dan menarik agar dapat 

membuat anak lebih kreatifitas. Dalam hal ini untuk menerapkan Pendidikan karakter  menggunakan Teknologi 

untuk dapat menjangkau tujuan. Didalam proses pembelajaran berfokus kepada peserta didik bukan ke guru, disini 

guru hanyalah sebagai mentor. Dalam proses pembelajaran menggunakan TIK, anak diarahkan untuk mempunyai 

kemampuan agar diberikan dan menciptakan serta dapat memperoleh dan mencari pengetahuan di internet berupa 

karya seperti video maupun tulisan. Dari TIK peserta didik dapat teroptimal dan tergali kreatifitasnya di dalam 

dirinya.  

Agar dapat mencapai kreatifitas pada peserta didik guru mungkin memberikan materi pembelajaran dengan 

menggunakan video yang di upload di youtube atau menggunakan web. Dengan memberikan materi kepeserta 

didik dengan menggunakan seperti diatas dapat bermanfaat untuk peserta didik agar meraka bisa melihat 

berulangkali. Dengan menggunakan pembelajaran seperti diatas dapat membuat peserta didik lebih menyerap dari 
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pesan materi yang diberikan. Dapat meneladani dari memanfaatkan TIK oleh guru dalam proses pembelajaran, dari 

pemanfaatkan TIK peserta didik dapat mengikuti dan terbiasa.  

Dengan menggunakan pembelajaran TIK dapat membuat peserta didik membaca, menulis dengan baik, 

berbicara, maupun dapat mendengarkan dengan baik. TIK sangat cocok untuk dijadikan sasaran dalam memberikan 

nilai-nilai dasar pada Pendidikan karakter pada p.  

PBL (Problem Based Learning) ialah  metode pembelajaran yang mengikut sertakan pesera didik dalam 

menyelesaikan masalah dengan melalui berbagai tahap ilmiah (Widya, 2020). Dalam proses pembelajaran dnegan 

menggunakan metode pembelajaran PBL dapat membuat peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya di dalam 

dunia nyata mereka. Menurut (Handayani and Hasanah, 2020) menyatakan bahwa peserta didik belajar dengan 

pengetahuan melalui saling berinteraksi di lingkungan sekitar meraka, dengan diajarkannya peserta didik PBL agar 

anak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dunia nyata di kehidupan meraka nantinya secara bertahap 

terhadap pengetahuan mereka.  

Dengan menerapkan PBL untuk membangun dasar pemikiran pada pembelajaran agar dapat membereskan 

atau menyelesaikan masalah. Dengan memberikan masalah kepada peserta didik dapat membantu dalam 

pembentukan karakter pada anak dengan menyimpan di ingatan peserta didik dan proses pembelajaran. 

pembelajaran yang mendasar pada masar atau PBL ialah masalah yang terjadi di dunia nyata dijadikan strategi 

didalam pembelajaran sebagai konteks belajar untuk peserta didik agar dapat menimbulkan keterampilan dan 

berpikir secara kritis untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi, dengan mendapatkan konsep dan 

pengetahuan dari materi pembelajaran tersebut.   

Pada PBL ialah metode pembelajaran untuk peserta didik dalam memecahkan masalah dan dapat 

memberikan keputusan dilingkungan sekitar anak. Dikondisi saat ini Belajar dari rumah tidak bisa melaksanakan 

pembelajaran seperti biasa dengan langsung tatap muka peserta didik dengan pendidik maka dari itu peserta didik 

dapat menerima pembelajaran melalui dirinya sendiri dan sekitaran lingkungan anak. Dalam membentuk karakter 

anak pada saat ini belajar dari rumah peserta pembentukan karakter di didik oleh orang tua, disini guru hanya bisa 

membantu dengan memberikan tugas agar melihat perkembangan karakter peserta didik dirumah.  

Dalam belajar dari rumah sangat diperlukan metodel PBL karena guru tidak bisa memberikan materi secara 

langsung kepada peserta didik. Dengan demikian dengan adanya metode PBL membantu peserta didik dalam 

pembentukan karakter mereka dari diri mereka sendiri dan dari lingkungan skeitar mereka. Dalam pembentukan 

karakter yang pertama kali berperan dalam membentuk karakter ialah orang tua dan lingkungan disekitarnya, guru 

hanya sebatas membantu dalam melihat keadaanya dari karakter peserta didik. 

Dalam lingkungan sekitar pada peserta didik salah satu yang mempengaruhi pembentukan karakter pada 

diri anak, maka dari itu jika di dalam lingkungan anak tidak baik maka dapat berdampak yang tidak baik juga, tetapi 

jika dilingkungan anak itu baik maka akan berdampak pada anak juga baik. Dari dampak baik ini yang bisa menjadi 

salah satu yang utama dalam membentuk karakter pada anak baik agar mereka memiliki karakter yang sangat baik 

pula untuk menjadi anak penerus bangsa yang memiliki karakter baik.  

Metode PBL membangun dalam proses pembelajaran untuk dapat memecahkan sebuah masalah. Agar 

peserta didik dapat memecahkan masalhnya dengan kemauan yang sangat tinggi agar mereka menjadi anak yang 

bertangung jawab dalam memecahkan sebuah masalah. Karakter utama pada PBL ialah bertangung jawab dalam 

sebuah masalah (Taufikin, 2017). 

Diajarkannya nilai-nilai karakter dalam segi bertangung jawab adalah salah satu yang utama untuk 

ditetakpan di kehidupan mereka. Dengan menggunakan metode PBL sangat cocok dalam memberikan nilai-nilai 

karakter, maka dari itu semakin perlu untuk mengembangkan metode PBL saat pembelajaran di rumah. menurut 

Suryadi (Handayani and Hasanah, 2020)  ada beberapa untuk mengembangkan PBL seperti: a) lebih digali dan dikaji 

lagi dalam pembelajaran PBL agar dapat menanamkan nilai karakter pada diri peserta didik.  PBL seakan-akan 

sudah mengandung nilai karakter di metode ini, 2) dalam metode PBL harus lebih dikembangkan lagi dan di 

modifikasi secara modern agar dapat memberikan pembelajaran mengenai nilai-nilai karakter yang lebih dalam lagi.  

Pembelajaran terkait nilai karakter dapat menggunakan pembelajaran yang menggunakan metode PBL atau 

berupa masalah, ada 18 nilai karakter bangsa telah diperluas oleh Kemendikbud (Taufikin, 2017), seperti kerja kera, 

mandiri, demokrasi, tanggung jawab, kebangsaan, keagamaan atau peduli sosial dan, peduli dalam lingkungan, 

toleransi, cinta pada tanah air, nasionalisme.  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

110 

 

Ada beberapa kelemahan dan keunggulan dengan menggunakan metode PBL di pembelajaran karakter. 

Kelemahan metode PBL dalam pembelajaran karakter seperti a) dalam proses menggunakan PBL harus 

menggunakan waktu yang begitu Panjang atau lama, b) peserta didik tidak percaya diri dan minat yang tinggi dalam 

menyelesaikan masalah sebenarnya mereka mampu menyelesaikan masalah tersebut, oleh karena itu peserta didik 

takut untuk mencoba, c) manfaat dari pemecahan masalah perlu utuk di jelaskan apa yang diberikan oleh guru 

untuk peserta didik.  

Keunggulah yang didapat dalam menggunakan metode PBL di dalam pembelajaran karakter seperti a) 

memecahkan masalah untuk mengembangkan aktivitas dalam pembelajaran pada peserta didik, b) memecahkan 

masalah salah satu cara yang bagus dalam menangkap materi pembelajaran, c) pada peserta didik dapat 

menyelesaikan masalah di suatu pelajaran dengan menyenangkan, d) dalam menyelesaikan masalah pada peserta 

didik agar dapat membantu bertanggung jawab dan mendapat pengetahuan yang baru dalam proses pembelajaran, 

d) dalam memecahkan masalah peserta diidk dapat menerapkan pembelajaran yang didapat di dalam lingkungan 

sekitar anak (Taufikin, 2017) 

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan karakter pada peserta didik dapat ditanamkan menggunakan 

metode pembelajaran PBL pada kondisi saat ini. agar peserta didik tidak merasa bosan dan jenuh di dalam proses 

pembelajaran sehingga peserta didik dapat menerapkan dikehidupan mereka dalam menyelesaikannya masalah 

yang sedang diharapkan mereka dan peserta didik dapat membentuk karakter yang baik di dalam dirinya sendiri.  

 

SIMPULAN 
Pandemi sudah semakin meluas paparannya termasuk di wilayah negara Indonesia. Pendidikan dan 

pekerjaan sekarang dilakukan secara daring bekerja di rumah untuk mengurangi paparan covid-19 meluas. Sesuai 

surat edaran yang dikeluarkan Mendekbud mengenai peraturan No 4 tahun 2020 tentang pembelajaran dilakukan 

dari rumah masing masing pada masa darurat covid-19. 

Adapun penanaman Pendidikan karakter pada anak dalam situasi belajar online pada pandemi Covid-19 di 

lakukan dengan beberapa cara untuk mengimplementasikannya antara lain: 1)Bekerja sama antara pendidik di 

sekolah dengan orang tua peserta didik; 2) Memanfaatkan komunikasi (TIK) dan teknologi informasi; dan 3) Metode 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning). 
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Abstrak  
   Penanaman pendidikan karakter pada anak usia dini memiliki peran sangat penting dalam menghadapi 

kemajuan dunia digital saat ini. Metode penulisan yang digunakan yaitu dengan kajian literatur dan berupa 

hasil penelitian yang sudah ada kemudian dikembangkan dan disusun menggunakan teknik analisis isi. 

Pendidikan karakter pada anak usia dini merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan. 

Perkembangan dunia digital saat ini  yang semakin dahsyat perkembangannya dapat menjadi pendukung 

aktifitas seseorang. Kemajuan teknologi digital tersebut merupakan aspek pendukung dalam pembentukan 

karakter terutama pada anak usia dini. Berdasarkan hasil telaah menunjukan bahwasanya anak usia dini 

yang memiliki intensitas sering dalam menggunakan teknologi akan mengurangi nilai-nilai karakter yang 

dimilikinya. Cara mengatasinya yaitu dengan mengimplementasikan pendidikan karakter yang dilakukan 

oleh sekolah maupun keluarga sehingga anak-anak memiliki karakter yang baik.  

Kata Kunci: Anak Usia Dini, Dunia Digital, Pendidikan Karakter 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan ialah  sebuah proses untuk  merubah sikap dan tingkah laku seseorang ataupun kelompok dan 

menjadikan seseorang  menjadi lebih dewasai  dengan cara pengajaran dan latihan. Pendidikan di era digital ini 

dapat dilihat dari semakin pesatnya kemajuan teknologi digital yang tidak hanya diminati oleh kalangan dewasa 

melainkan dengan anak-anak usia dini juga dapat menikmati perkembangan di dunia digital saat ini. Dengan 

perkembangan teknologi tersebut seseorang akan secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan dampak 

dari penggunaannya baik itu gaya hidup dan perilaku. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa pola kehidupan 

seseorang merupakan efek dari pemanfaatan teknologi itu sendiri.  Dalam era saat ini pendidikan bukan hanya 

terfokus dalam faktor intelektual yang dimiliki oleh  seseorang saat sedang dan setelah menempuh pendidikan 

namun juga harus diintegrasikan dengan faktor lain seperti halnya perilaku, sikap, dan karakter atau moral.  

Kita tau bahwa dengan kemajuan dunia digital itu juga dapat mempermudah segala aktifitas seseorang 

bahkan bisa dikatakan seseorang dewasa ini sangat bergantung dengan dunia digital. Dewasa ini juga Muncul 

banyak kasus dari kemajuan dunia digital tersebut seperti pada anak-anak usia dini yang sekarang banyak yang 

sudah mengenal dan cakap dalam penggunaan gadget telepon seluler. Hal tersebut dapat kita lihat dilingkungan 

sekitar kita bahkan adik sepupu saya sudah kecanduan dengan teknologi tersebut dan jika gadget tersebut diambil 

maka dia akan menangis. Gadget menjadi salah satu alasan utama mengapa perilaku seseorang sedikit-demi sedikit 

menjadi apatis. Jika berbicara tentang sisi positif dan negatifnya dari penggunaan gadget tersebut banyak seseorang 

yang sudah dewasapun masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik, artinya masih salah dalam 

penggunaannya. Apalagi pada anak usia dini, dimana mereka seharusnya masih memerlukan pendampingan untuk 

menggunakannya. Namun jika dilihat dari manfaat dengan adanya gadget tersebut dalam hal pendidikan maka 

anak-anak dapat bermain sambal belajar melalui media audio visual yang lebih menarik, sehingga anak akan mudah 

memahami apa yang mereka pelajari dan juga dapat membuat anak tidak bosan dalam hal belajar.  

Dalam hal pembentukan karakter seorang anak hal tersebut memiliki pengaruh karna untuk anak usia dini 

seharusnya masih memerlukan pendampingan agar mereka dapat menggunakannya dengan baik dan mereka juga 

perlu contoh-contoh nyata dari lingkungan sekitar. Aktivitas yang dilakukan anak-anak usia dini sekarang ini 

dengan bersentuhan langsung dengan teknologi lebih mewarnai kehidupan mereka dibandingkan dengan 

berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar seperti teman sebaya, bermain, bersepeda dan aktivitas lainnya.  

Pendidikan karakter erat hubungannya dengan akhlak dan perilaku seseorang namun tidak hanya itu saja 

melainkan juga cara berpikir seseorang. Bisa dikatakan pendidikan karakter ini sebuah usaha bagi seseorang untuk 
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memberikan penanaman nilai-nilai mengikuti dirinya melalui beberapa cara untuk menjadikan individu sebagai 

orang yang berguna untuk orang sekitar, bangsa maupun negara. Pengaruh perkembangan dunia digital ini 

memberikan banyak warna bagi remaja bahkan anak-anak usia dini maka dari itu harus dibentengi dengan 

pembelajaran karakter yang dapat membangun kepribadian mereka. Penanaman nilai-nilai karakter dalam dunia 

pendidikan itu harus dimulai sejak anak usia dini. Penanaman pendidikan karakter bisa dimulai dari lingkungan 

keluarga dimana keluarga merupakan lingkup terkecil kelompok sosial dimasyarakat.  Jadi memahami sebuah  

karakter tidak lepas dari mengetahui  nilai atau sikap, norma, dan moral. Terdapat salah  satu unsur dalam karakter 

seseorang yaitu perilaku dan sikap seseorang. Sikap seseorang diaktualisasi dalam perilaku seseorang tersebut. 

Kemudian perilaku akan dilihat orang lain dan hal tersebut akan membuat orang lain menilai bagaimanakah 

karakter yang dimiliki orang tersebut. bahkan dari sikap dan perilaku tersebut orang lain mengarah dan  menilai 

sebagai cerminan karakter seseorang tersebut, walaupun hal yang dilihat orang lain tidak tentu benar.  Pendidikan 

karakter merupakan sebuah upaya yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa (Setiawati 

n.d.) .  

Implementasi pendidikan karakter  yang ada di Negara kita  ini bersumber pada penerapan nilai-nilai 

Pancasila yang menjadi dasar  sangat penting pada dunia pendidikan. Namun dalam pendidikan di Indonesia 

sebenarnya belum dicantumkan dalam format pada pembelajaran. namun pada setiap materi pembelajaran memiliki 

muatan nilai-nilai yang salah satunya adalah pendidikan karakter tersebut. Untuk penanaman pendidikan karakter 

dimulai sejak dini pada pendidikan formal itu dimulai dari pendidikan dasar di taman kanak-kanak, setelah anak-

anak tersebut telah didasari pada lingkungan keluarga.  Penanaman nilai-nilai karakter yang dilaksanakan disekolah 

akan berhasil membentuk karakter anak jika dilakukan dengan bersama-sama dengan seluruh warga sekolah 

terutama guru baik secara langsung dan tidak langsung, baik saat pembelajaran di kelas pada proses pembelajaran 

ataupun diluar kelas dalam artian di luar lingkungan sekolah guru harus mencerminkan perilaku yang baik dan 

dapat diambil sebagai teladan bagi anak-anak.  

 

METODE 
Artikel ini disusun dengan metode kepustakaan (literature review). Metode kepustakaan merupakan 

penelitian yang dilaksanakan menggunakan literature, menggunakan beberapa sumber berupa buku, catatan, berita, 

laporan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data menggunakan pengkajian dari beberapa sumber 

kepustakaan seperti buku bacaan, majalah, berita atau referensi tertulis lainnya. Hasil dan temuan data dalam 

literature tersebut nantinya akan dianalisis dan disintetiskan untuk menjadikan gagasan baru sebagai bentuk hasil 

penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Anak usia dini yang dimaksud pada artikel ini merupakan anak-anak yang memiliki usia 0-8 tahun 

merupakan usia sebagai penentu masa depan mereka,  apabila dia diasuh dengan baik maka mereka akan menjadi 

anak yang dapat diharapkan dan tentunya berguna bagi bangsanya (Alia 2018). Anak usia dini memiliki keunikan 

tersendiri dalam hal mencoba dan menirukan sesuatu dari hal-hal yang dilakukan oleh orang  yang lebih dewasa. 

Pada anak usia dini komunikasi mereka berawal dari mereka sudah  mulai bisa berjalan dan mengenal lingkungan 

sekitar terutama keluarga, dimana mereka sudah mulai akan mencari teman, mulai bisa berbicara walaupun masih 

cedal. Anak usia dini  perlu diajak berinteraksi yang baik seperti mengajarkan dengan Bahasa yang jelas dan benar 

dengan memberikan contoh secara nyata dll. 

Era digital merupakan istilah dari kemunculan teknologi baru yaitu digital, teknologi informasi dan internet. 

Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya kecepatan dan arus pergantian pengetahuan, kehidupan masyarakat 

dan ekonomi mereka. Pada era digital  dan pesatnya perkembangan teknologi saat ini dapat memotivasi  seorang  

pendidik bangsa ini untuk menghasilkan bibit unggul dari anak-anak yang mampu dan sanggup menempatkan diri 

di tengah perubahan dunia digital yang pesat. Para pendidik juga mempunyai kewajiban dalam hal penanaman 

nilai-nilai  yang luhur terutama nilai karakter, dan mendorong anak-anak untuk menjadi seseorang yang bermanfaat 

pada orang lain. Hal tersebut  merupakan hal yang harus diperhatikan  pada perkembangan digital saat ini dimana 

sekarang jarang anak-anak yang terlihat bermain dengan permainan tradisional, dimana dapat menumbuhkan rasa 
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persaudaraan, memiliki kreatifitas tinggi. Kita tau bahwa pada era digital seperti sekarang anak-anak lebih banyak 

berintegrasi dan menghabiskan waktunya dengan teknologi seperti halnya gadget maupun game.  Akibat bermain 

dengan teknologi seorang anak akan  memiliki implikasi yang buruk apalagi ketiga dampat tersebut tidak disadari 

oleh orang tua, seperti menurunkan hubunganankata anak dan orang tua. Namun tidak bisa dipungkiri sebenarnya 

teknologi itu banyak memberikan manfaat juga kepada manusia. Seperti halnya dalam hal pekerjaan bisa dilakukan 

dengan mudah karena adanya teknologi informasi yang dapat mempermudah untuk menghubungi bahkan mencari 

tau berbagai hal. Disisi lain dengan adanya teknologi yang semakin berkembang maka terdapat beribu ancaman 

yang mengintai khususnya pada anak-anak.  

Karakter itu mengacu pada sebuah sikap atau perilaku seseorang dan cara berpikir sebagai ciri khas pada 

diri setiap manusia. Secara sederhana karakter dapat diartikan sebagai sifat kejiwaan yang dimiliki seseorang, akhlak 

maupun budi pekerti yang dalam hal tersebut dapat membedakan antara satu dengan yang lainnya, mana yang 

memiliki etika dan budi pekerti yang baik dan buruk. Karakter merupakan bagian dari ciri-ciri kepribadian yang 

dimiliki oleh setiap individu. Memiliki karakter yang baik tidak serta merta langsung dimiliki oleh setiap anak begitu 

dia dilahirkan melainkan dengan proses panjang yaitu dimulai dari pengasuhan dan pendidikan pada anak tersebut. 

Sebagai sikap non lahir, karakter merupakan unsur kepribadian yang bisa diubah. Karakter anak itu bisa dibentuk 

dari pembiasaan dan dicontohkan secara nyata oleh guru dan keluarga. Misalkan saja anak diberi waktu untuk 

bermain dengan temanya, dengan cara anak berangkat sekola lebih awal agar tidak menonton televise di pagi hari. 

Setelah itu anak diberikan berupa tindakan dimana akan lebih mengena pada anak sehingga anak akan dapat secara 

langsung mengetahui kebiasaan yang baik akan memiliki pengaruh baik pada dirinya.  

Sebelum anak masuk ke pendidikan formal, Peran keluarga sangat penting sebagai  pendidikan pertama 

bagi seorang anak untuk memberikan penanaman pendidikan karakter pada anak usia dini. Dimana perlakuan 

orang tua terhadap anak juga memiliki pengaruh yang besar sebagai pembentukan kepribadian seorang anak. 

Dimana orang tua sebagai majelis pertama dalam kehidupan seorang anak. Sebagai rumah pertama seorang anak 

belajar dan tumbuh berkembang menjadi manusia yang utuh serta sebagai makhluk sosial. Seorang anak akan 

tumbuh menjadi pribadi yang memiliki karakter apabila dia tumbuh dilingkungan yang berkarakter dalam arti 

karakter baik. anak-anak khususnya di usia dini sangat pandai dalam mengimitasi perilaku sosial, dia juga akan  

mudah untuk mengikuti apa saja yang ada disekitarnya. Dengan  hal tersebut maka peran keluarga yang menjadi 

orang terdekat dari anak tersebut memiliki peran yang cukup besar untuk memberikan pendidikan karakter pada 

anak. Diawali dengan berbagai hal kecil dimana keluarga memberikan pelajaran mengenai tanggung jawab, 

kemandirian, kejujuran, kedisiplinan dan lain sebagainya. Jadi pendidikan keluarga itu lebih pada pengalaman 

sehari-hari yang dilakukan dengan kondisi sadar ataupun tidak sadar. Karakter itu tidak hanya bisa  diajarkan 

dengan pendekatan teori pada anak-anak usia dini  melainkan dengan mengajarkannya dengan  perbuatan yang 

nyata. Dimana pola asuh dari keluarga yaitu orang tua merupakan solusi dari semua persoalan, dalam lingkungan 

keluarga sang anak memiliki kekebalan terhadap efek  negative. Di era kemajuan digital saat ini mempunyai dua 

sisi yaitu sebuah tantangan dan peluang. Sebagai tantangan yaitu menjadi sebuah impian  pada dunia pendidikan 

dimana karakter anak merupakan sebuah tantangan yang harus dapat dikendalikan. Kondisi tersebut akan 

membuat untuk anak hidup di dunia yang penuh dengan perkembangan digital dan teknologi yang penuh dengan 

persaingan dari aspek materialistis, individualis, dengan kemunculan permainan modern yang dapat mengikis 

permainan yang biasa mereka mainkan di rumahnya. Perkembangan dunia digital juga memiliki dampak signifikan 

terhadap perkembangan anak yaitu merubah pola berpikir anak dan juga pergaulan anak secara rasional. Dan secara 

sosiologis, anak akan otomatis senang bermain dengan teman sebaya dan menjadi bukti bahwa anak menyukai 

permainan asli atau real akan tetapi dengan adanya perkembangan teknologi yaitu adanya gadget anak akan 

mengurangi masa-masa bermain mereka karena mereka akan menyibukan diri dengan gadget dan perminan 

barunya.  

Di era disrupsi dimana semua hal bisa berubah dengan cepat, anak-anak usia dini harus dibekal dengan 

kemampuan literasi digital dimana anak-anak yang disebut dengan anak millennials banyak bersinggungan dengan 

jaringan internet. Dimana pembelajaran saat ini juga sudah berganti dari face to face menjadi e-learning. Jika tidak ada 

pengawasan khusus bagi anak-anak oleh orang tua dengan pembelajaran e-learning memungkinkan mereka 

menyalahgunakannya dengan memainkan game ataupun melihat video di youtube. Jadi melalui pendampingan 

tersebut diharapkan anak bisa melihat konten-konten positif atau sesuai arahan yang diberikan oleh pendidik. Dalah 

hal tersebut orang tua maupun pendidik juga harus memiliki komunikasi yang baik  misalkan dengan bertanya 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

115 

 

bagaimana cara menggunakan teknologi digital dan berbagai media-media online lainnya dengan baik serta metode 

pengajaran yang baik untuk anak-anak.  

Implementasi pendidikan karakter pada anak di pendidikan formal terintegrasi pada pembelajaran dimana 

tercermin di silabus dan rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh guru. Guru menambahkan nilai karakter 

tersebut dalam silabus dan RPP dan disesuaikan dengan tema atau kompetensi yang hendak dicapai. Dalam 

penyampaian nilai karakter pada anak-anak terutama usia dini tidak selalu secara langsung tetapi bisa 

menggunakan metode cerita kepahlawanan dan permainan pembelajaran yang telah dikembangkan dan dikemas 

dengan baik oleh pendidik. Dari setiap pembelajaran tersebut guru harus mampu memberikan penjelasan betapa 

pentingnya nilai karakter dengan Bahasa anak-anak yang mudah dipahami sehingga mereka mengerti dan bisa 

menerapkan pada kegiatan sehari-hari. Dengan begitu seorang guru telah memberikan moral knowing dan moral 

feeling pada diri anak-anak sesuai dengan component of good character (Thomas Lickona). Implementas pendidikan 

karakter disekolah juga bisa dicontohkan dengan mengucapkan salam dan berdoa, memberikan arahan kepada 

peserta didik untuk tidak meniru hasil dari orang lain, mengajak peserta didik untuk mencintai buku bacaan dengan 

menugaskan untuk membaca buku dll. Dalam hal tersebut maka seorang guru sudah menerapkan moral feeling 

dimana mengajak pendidik untuk lebih responsif terhadap nilai-nilai karakter. Jadi pada tingkat pendidikan formal 

ini cara pengimplementasian pendidikan karakter lebih terintegrasi pada proses belajar mengajar dengan 

menyampaikan pesan moral secara langsung kepada anak-anak atau melalui hidden curriculum. Dari hal yang sudah 

dijelaskan mengenai implementasi pendidikan karakter dipendidikan formal maka peserta didik diajarkan untuk 

mengerti nilai karakter, mengajarkan peserta didik untuk lebih peka terhadap nilai pendidikan karakter serta dapat 

melakukannya pada kehidupan sehari-hari.  

Implementasi pendidikan karakter selain melalui pembelajaran dikelas tetapi juga dapat melalui budaya 

sekolah, diantaranya melalui apel/upacara, berjabat tangan, kerja bakti/piket kelas. Dari kegiatan tersebut nilai yang 

perlu ditanamkan  yaitu, toleransi, jujur, disiplin, acuh terhadap lingkungan dan sosial serta memiliki rasa 

bertanggung jawab. Melalui kegiatan tersebut proses penanaman karakter melalui penyesuaian dan juga untuk guru 

menyampaikan pesan moral secara lanngung.  Kegiatan yang rutin dilakukan ini merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh seseorang secara terus menerus dan konsisten (Novan Ardy 2013:2014). Pernyataan tersebut sesuai 

dengan component of good character. Dimana guru menyampaikan pesan moral kemudian mendorong peserta didik 

untuk menjalankan pada kehidupan sehari-hari sehingga nilai-nilai karakter tersebut terinternasilasi  dalam diri 

peserta didik. Selain itu peran masyarakat juga dapat menumpuhkan nikai-nilai karakter dimana sekolah dapat 

menyusun kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya karakter yang baik bagi warga sekolah kegiatan yang 

dapat dilakukan seperti gotong royong, membersihkan lapangan, fasilitas umum yang ada di sekitar sekolah , 

membersihkan sungai dll. Peran masyarakat disini juga sangan begitu penting sebagai contoh atau model yang 

dapat menjadi pendorong keberhasilan para peserta didik untuk menerapkan norma-norma dan kebiasaan 

berkarakter yang baik. Kemudian pada peringatan hari besar dan keagamaan sekolah menggelar acara dengan 

mengundang ustadz atau pemangku adat dan tokoh agama untuk mengadakan kegiatan  sharing pengalaman  hidup 

dan keberhasilan mereka. Hal tersebut akan menanamkan nilai karakter kepada anak-anak karena di usia dini itu 

anak-anak akan mudah untuk merekam sebuah kejadian. 

  Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinta dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, di TK 

penelitian itu membahas  tentang perkembangan sosial anak yang menggunakan gadget dimana hasilnya adalah 

gadget memberikan dampak positif dalam hal tersebut tidak mempengaruhi perilaku sosial anak. Terdapat tiga 

akibat yang terjadi pada anak dengan adanya  perkembangan teknologi diantaranya yaitu pertumbuhan anak 

menjadi tidak optimal dimana mereka terlalu lama duduk ataupun rebahan dengan gadget dan dapat menggangu 

penglihatan anak ketika terlalu lama di depan layar, selain itu secara fisik dapam menghampat pertumbuhannya 

dimana mereka akan menjadi susah berbicara dan berkomunikasi dengan baik karena terlalu banyak menonton 

film/video atau terbawa suasana dengan game yang telah dimainkan yang tidak ada komuniasi verbalnya. 

Kemudian yang menjadi perhatian cukup penting yaitu hilangnya konsentrasi anak baik dalam belajar dan 

berkomunikasi dengan baik karena fikirannya terlalu fokus dengan gadget. Selain dampak tersebut masih terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak orang tua kepada seorang  anak (Rahmalah, Astuti, and 

Pramessetyaningrum 2019).  Dampak pengoprasian TIK terhadap perilaku  dan skap anak usia dini mendapatkan 

hasil bahwa penggunaan teknologi tersebut khususnya gadget dapat memberikan efek  positif dan negatif bagi 

perilaku anak usia dini disebutkan bahwa dampak positif dari penggunaan teknologi dirasa cukup banyak maka 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

116 

 

pendidik terutama orang tua harus mengarahkan dan mengontrol penggunaannnya dengan baik (Gates 2017). Pada 

penelitian yang membahas tentang dampak penggunaan teknologi terutama gadget memberikan hasil  bahwa 

penggunaan teknologi tersebut mengakibatkan sikap ketergantungan dan berimbas pada karakter seorang anak, 

dimana karakter yang belum terbentuk seutuhnya dapat berupah setelah melihat sesuatu hal yang baru atau bisa 

dikatakan terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Dimana lingkungan sekarang ini sudah banyak yang menggunakan 

teknologi digital dan membuat rasa ingin tahu seseorang tinggi. Sebenarnya pemakaian teknologi digital pada anak 

usia dini itu  berdampak positif untuk dalam hal belajar karena bisa melalui media audio visual namun terdapat 

dampak negatifnya yaitu terhadap pembentukan karakter mereka.     

Anak-anak usia dini dalam memakai teknologi digital yaitu gadget sangat intensif. Hal taresbut dapat 

mengakibatkan adanya perubahan karakter pada diri anak. Perhatian anak ketika orang tua mengajak bicara akan 

berkurang dan tidak fokus dengan apa yang orang tua sampaikan. Selain itu ketika anak itu melihat sesuatu pada 

gadget nya maka anak langsung menginginkannya dan meminta kepada orang tua padahal sebelumnya anak 

tersebut tidak memiliki sikap yang demikian. Pada lingkup sekolah anak yang sudah kecanduan dengan teknologi 

tersebut pada saat pembelajaran dikelas ternyata dia tidak memiliki sikap diam dan memerhatikan guru ketika 

menjelaskan materi, fokus anak tersebut terpecah dan ada juga yang menggunakan fisik kepada teman sekelasnya. 

Ketika guru memberikan stimulus kepada anak untuk kegiatan mewarnai maka anak cenderung malas dan kurang 

telaten pada sebuah proses yang dilakukan untuk menghasilkan karya, dimana dengan perkembangan dunia digital 

anak terbiasa dengan melakukan hal-hal bersifat instan dan praktis sehingga anak kurang sabar dalam 

melakukannya.  

 

Pembahasan 
Dari paparan hasil diatas maka kita tau jika anak-anak usia dini ialah anak yang memiliki sifat unik dimana 

mereka mengapresiakan sikap secara spontan, aktif dan energik dalam beraktifitas, memiliki rasa ingin mengetahui 

sesuatu hal yang sangat kuat atau kepo. Aktivitas mengeksplore dan khayalan seorang anak merupakan salah satu 

ciri keunikan . Oleh karena itu, memunculkan kemampuan pada  diri seorang anak mulai dari usia dini adalah suatu 

hal yang serius dalam masa pengembangan kemampuan kognitif anak secara maksimal (Alia 2018) .  Anak usia dini 

atau berumur 0-8 tahun juga memiliki kemampuan untuk mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa, 

seperti mulai meniru gerakan, ucapan dll. Karakteristik anak usia dini dalam berkomunikasi menurut Alia (2018) 

yakni: 1) Anak melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa dan isyarat tubuhnya; dan 2) Kemampuan 

berbahasa terus didukung untuk mendorong anak dalam mengungkapkan suatu  keinginan dan dapat menjalin 

hubungan serta berkomunikasi dengan orang lain.  

Perubahan teknologi informasi menyebabkan tersiarrnya teknologi informasi dan komunikasi dan dapat 

menginspirasi masyarakat baru (Alia 2018). Dimana dengan berkembangnya era teknologi maka segala hal bisa 

diakses dengan mudah dan terjangkau. Bisa berlaku pada kalangan apa saja,  yaitu pada kalangan anak-anak  hingga 

orang dewasa sekalipun. Sikap Anak-anak era perkembangan dunia digital ini menjadi cepat beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi informasi. Anak-anak di perkembangan dunia digital sangat dimanjakan dengan teknologi 

yang serba canggih, seperti mencari bahan pembelajaran pada google, permainan yang modern, bisa belajar dengan 

metode audio visual dll.  Menurut (Sukiman,dkk 2016) Berikut ciri-ciri generasi digital adalah : 

1. Mengarah pada sikap  lebih terbuka, dan berfikir lebih agresif 

2. Memiliki rasa ingin memperoleh keleluasaan, dimana mereka menjadi tidak suka diatur-atur ataupun dikekang. 

Dalam arti mereka yang memegang control diri dan internet sebagai kebebasan berekspresi. 

3. Memiliki Kemampuan belajar yang jauh lebih cepat karena semua informasi ada di jari mereka yaitu situs 

google, youtube.  

 

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang diperoleh anak dari pengalaman mereka sehari-hari. 

Yang berhak memberikan pendampingan dan membimbing dalam tahap pertumbuhan, yaitu mulai merawat, 

melindungi, mendidik, dan mengarahkan pada kehidupan yang baru anak adalah orang tua. Orang tua bertanggung 

jawab penuh dalam hal keberhasilan pendidikan seorang anak (Rini and Masduki 2020). Salah satu seorang ahli dari 

pendidikan karakter maupun pendidikan  moral yang dapat mengimplementasikan dalam penerapan pendidikan 

karakter yaitu Thomas Lickona dimana dia menyatakan dalam buku yang ditulisnya dan  berjudul “education for 
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character: how our schools can teach respect and responsibility” terdapat beberapa pertimbangan mengapa pendidikan 

karakter itu sangat diperlukan bagi suatu negara, yaitu dengan  terdapat hal nyata di lingkungan sekitar bahwa 

terdapat kekurangan yang paling menonjol pada diri anak-anak adalah dalam sikap moral dan karakter. Alasan itu 

berawal dari orang tua atau keluarga yang kurang perhatian menjadi  faktor utama, dari hal tersebut maka sekolah 

merasa perlu mendorong untuk terlibat dalam penerapan pendidikan nilai-nilai moral dan karakter. Dalam proses 

pendidikan karakter menurut (Lickona 1991 : 37-59) mengemukakan bahwa metode pendidikan karakter yang baik 

dilaksanakan disekolah juga perlu dorongan dan support  dari pihak orang tua/ keluarga. Sekolah mampu 

meningkatkan pemahaman tentang  nilai-nilai moral dan  karakter kepada peserta didiknya, kemudian pihak 

sekolah memiliki bukti-bukti bahwa sekolah mampu melaksanakannya. Sikap baik yang sudah tertanam pada diri 

anak akan berkurang jika nilai-nilai karakter yang telah diajarkan tidak mendapatkan bantuan penuh oleh orang tua 

atau lingkungan keluarga. Dengan alasan tersebut maka antara pihak sekolah dan keluarga memiliki sinergi dan 

harus seiring sejalan dalam menyikapi masalah yang muncul pada perkembangan diri seorang anak. Dengan adanya 

kerjasama tersebut maka kakuatan yang nyata dapat dimunculkan untuk menumbuhkan  nilai-nilai karakter 

tersebut.  

Karakter yang harus dimiliki dan dikembangkan pada anak usia dini yaitu : 

1. Karakter anak pada bidang pengembangan nilai moral dan agama 

Terdapat dua tahapan dimana yang pertama yaitu tahap prakonvensional yaitu anak dapat memulainya dengan 

belajar moral dan interaksinya pada lingkungan sekitar, kemudian tahap konvensional dimana perbuatan anak 

diorientasikan pada harapan/penghargaan sosial.  

2. Karakter pada bidang sosisl-emosional 

Masuk pada bidang pengembangan dimana karakter anak sebelumnya seorang individual dapat menjadi 

seorang yang mudag berinteraksi dengan lingkungan. Ketika mereka sudah mengenal dunia digital maka 

mereka akan sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar karena terlalu sering menyendiri dan menutup diri. 

3. Karakter pada bidang pengembangan kognitif  

Anak usia dini mulai dapat berfikir melalui imajinasinya atau daya fantasinya. Ketika dia melihat hal baru maka 

dia akan melakukannya dengan imajinasinya. Ketika anak sudah mengenak dunia digital yaitu gadget maka cara 

berpikirnya akan terbentuk pada apa yang mereka lihat pada gadget tersebut.  

4. Karakter bidang Bahasa 

Pada bidang ini merupakan bidang yang paling rawan, karena perkembangan dunia digital dengan berbagai 

teknologi informasi yang ada dapat menyuguhkan konten-konten menarik dan menyenangkan anak. Hal 

tersebut belum tentu menyajikan penggunaan  Bahasa yang baik dan benar dan bahkan terdapat beberapa yang 

tidak melalui sensor. Akibatnya anak-anak yang memang tidak mendapatkan pengawasan akan dengan mudah 

meniru gaya Bahasa yang mereka tonton. 

5. Karater pada bidang fisik-motorik 

Anak yang sering memiankan teknologi maka gerak motoriknya kurang, karena yang menjadi pusat geraknya 

hanya di jari-jari tangannya, indera penglihatan dan pendengar. Anggota tubuh lainnya seharusnya diberikan 

stimulus juga sehingga menjadi anak yang aktif. 

 

Berdasarkan  lima bidang  diatas maka dengan perkembangan dunia digital yang serba canggih dan anak-

anak menggunakannya maka memunculkan karakter anak yang individualis, emosional, fokus yang kurang dan 

Bahasa yang tidak sesuai dengan usianya.  Jika dilihat dari teori Erickson yang memusatkan tinjauan pada 

perkembangan psikososial anak, beliau menyebutkan bahwa pada diri anak usia  2-3 tahun autonomy vs shame and 

doubt anak tidak ingin sepenuhknya tergantung pada orang lain, dimana anak mulai mengikuti keinginannya 

sendiri. Kemudian pada tahap berikutnya yaitu initiative and guilt yaitu pada anak usia 3-6 tahun pada diri anak 

mulai muncul inisiatif yang perlu diakomodasi dan didorong serta diberikan bimbingan oleh orang tua disekitar. 

Pada tahap tersebut anak baru mulai belajar kewajiban atas dirinya sendiri (Rahmalah, Astuti, and 

Pramessetyaningrum 2019) . Dengan hal tersebut maka karakter anak usia dini perlu dibentuk dengan cara 

melakukan pembiasaan yang dicontohkan oleh orang tua atau guru secara nyata. Selain itu perlunya kegiatan 

parenting dari orang tua dalam hal pembentukan karakter anak usia dini tidak hanya menjadi tugas seorag pendidik 

disekolah melainkan juga orang tua yang mengjadi guru pertama bagi anak-anaknya sebelum memasuki jenjang 

pendidikan formal. 
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Pendidikan karekter menurut (Setiawati n.d.) merupakan suatu pola penanaman nilai karakter kepada 

anggota sekolah yang meliputi, elemen pengetahuan, kesadaran ataupun kemauan dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut. Baik terhadap diri sendiri, agama, sesama, lingkungan sekitar maupun negara. 

Pendidikan karakter benar-benar pada pola penanaman kebiasaan mengenai hal-hal yang sifatnya baik dalam 

kehiidupan sehari-hari. Faktor pendukung implementasi pendidikan karakter disekolah yaitu adanya rasa ingin 

berubah menjadi yang lebih baik. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan yang menyatakan bahwa faktor yang dapan 

memberikan pengaruh pada pembentukan karakter seseorang berasal dari dalam diri seseorang tersebut (Setiawati 

n.d.) . Kemudian adanya kerjasama antara kepala sekolah dan guru, dimana guru harus memiliki antusias yang 

tinggi untuk mengarahkan dan menjalankan berbagai aktivitas yang ada disekolah. Guru juga memiliki kewajiban 

untuk mendampingi anak didiknya secara intensif disetiap kegiatan dengan cara membimbing, mengarahkan, guru 

juga harus memiliki kedekatan dengan peserta didik sehingga dalam penyampaian nilai-nilai karakter akan lebih 

mudah. Dari pihak sekolah juga sesekali bahkan jadikan sebagai kegiatan rutin untuk program pembinaan karakter 

seperti bekerja sama dengan pihak kepolisian dll. Kemudian untuk penanaman pendidikan karakter tersebut juga 

dibutuhkan respon orang tua yang baik.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dimana terdapat faktor eksternal yaitu dari keluarga, seklolah dan 

masyarakat dalam keberhasilan pembentukan karakter (Setiawati n.d.). Kemudian terdapat pula faktor penghambat 

dari pengimplementasian pendidikan karakter disekolah diantaranya adalah peserta didik atau anak-anak usia dini 

memiliki keberagaman sikap emosional dan kogitif dimana peserta didil yang dikatakan masih labil mudah untuk 

terbakar emosinya karena masalah kecil. Terdapat suatu kebiasaan buruk yang dibawa anak kesekolah yang 

sumbernya dari rumah sehingga dapat mempengaruhi anak-anak lain. Hal  tersebut sesuai dengan pendapat yang 

mengemukakan bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan mempengaruhi pembentukan karakter (Setiawati n.d.) 

. Selaras dengan pendapat (Kohlberg) dimana anak usia dini masih pada tahap pra-konvensional dan konvensional. 

Kemudian guru juga belum bisa untuk mengawasi peserta didiknya secara intens, orang tua terlalu sibuk bekerja 

sehingga kurang memantau perkembangan anaknya, latar belakang tempat tinggal anak yang berada di pinggir 

kota dan dekat dengan pusat hiburan dan perbelanjaan dimana memiliki masyarakat biasanya memiliki karakter 

yang kurang baik dan tidak patut untuk dicontoh dan menjadi tidak kondusif dalam pendidikan karakter.   

Implementasi pendidikan karakter di sekolah tidak menambah jam belajar meraka dan beban studi peserta 

didik. Hal tersebut dijalankan dengan memiliki cita-cita jika memakai model tersebut maka, hasil belajar mereka 

akan meningkat, dimana aktualisasi nilai-nilai target justru dapat meningkatkan kompetensi bidang studi.  Misalkan 

saja pada saat dipadukannya antara nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, kerjasama, dan taat 

beribadah. Diharapkan dapat diaktualisasi dan internalisasi nilai-nilai pada diri murid dan  akan memberikan siswa 

tersebut memiliki capaian belajar yang bagus.  Hal tersebut baik yang berupa secara kognitif maupun keterampilan 

dalam bidang studi. Terdapat enam langkah yang dapat ditempuh  dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

terintregasi dalam pembelajaran (Zuchdi 46-50) sebagai berikut : 

1. Penentuan Tujuan  

Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus melaksanakan pembelajaran secara runtut sesuai dengan 

kompetensi dasar mata pelajaran. Maka hal yang harus dilakukan yaitu melihat standar isi disilabus, dan 

penentuan tujuan pembelajaran secara kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

2. Mengembangkan nilai-nilai pada pembelajaran 

Pada tahap ini seorang pendidik harus menetapkan nilai-nilai yang ditargetkan yang akan diinternalisasi dan 

diaktualisasikan pada diri peserta didik.  

3. Menggunakan Pendekatan Terintegrasi 

Dalam tahap ini guru mencoba mengembangkan materi pembelajaran dengan pendekatan terpadu dimana 

diintregasikan antara materi dengan nilai-nilai luhur untuk dapat diinternalisasi dan menjadi acuan perilaku 

bagi peserta didik sehari-hari. 

4. Menggunakan Metode Komprehensif 

Metode ini merupakan kombinasi dua model pembelajaran yaitu tradisional/konvensional  sebagai penanaman 

nilai-nilai dan keteladanan dan metode kontemporer yaitu akomodasi dan mengembangkan keterampilan 

hidup. 
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5. Menentukan Strategi Pembelajaran 

Dalam penentuan desain pembelajaran untuk penanaman pendidikan karakter maka desain tersebut harus 

dapat membuat situasi belajar yang menyenangkan, dan saling bekerjasama. 

6. Merancang Kegiatan yang Dapat Mengembangkan Keterampilan Bidang Studi dan Aktualisasi nilai-nilai target 

Terdapat beberapa strategi terkait dengan pendidikan karakter, dimana pada masa saat ini sangat berbeda 

dengan masa lalu.   

 

Gates (2017) Kemajuan dunia digital memberikan pengaruh yang signifikan terutama pada anak-anak usia 

dini bahwkan bukan rahasia umum lagi bahwa anak-anak mulai dari usia dini sudah mengenal dan 

menggunakannya. Bill Gates merupakan pencipta teknologi modern pada industry computer, yang bena-benar 

memahami baik dan tidaknya alat komunikasi bahkan yang canggih, dia memberikan aturan kepada anak-anaknya 

sendiri, seperti larangan memiliki telepon pintar sebelum berusia 14 tahun. Berikut resume aturan Bill Gates dalam 

keluarganya (Gates 2017). 

1. Melarang anak memiliki telepon seluler sebelum berusia 14 tahun. 

2. Membatasi waktu dalam penggunaan computer, dengan cara tersebut maka keluarga mempunyai waktu yang 

lebih banyak untuk berkumpul bersama keluarga. 

3. Tidak mengijinkan keluarga menggunaka ponsel ketika makan 

4. Menentukan waktu dan jumlah jam setiap harinya untuk menonton televise dan menggunakan ponsel sehingga 

anak-anak akan tidur lebih awal. 

 

Selain itu Steve Jobs juga termasuk  salah satu orang yang melarang anaknya menggunakan teknologi 

terbaru. Dari kedua orang terkenal tersebut yang notabennya berkecimpung dan sukses dengan bisnis teknologinya, 

maka sebaiknya kia sebagai orang dewasa dapat melakukan pembatasan penggunaan teknologi kepada anak-anak. 

Terdapat beberapa dampak terhadap penggunaan teknologi digital secara berlebihan diantaranya yaitu, anak bisa 

terkena akibat buruk dari penggunaan internet termasuk rentan menjadi korban predator, atau bulliying di dunia 

maya, perkembangan otak anak dapat trepengaruh, perkembangan fisiknya akan terhambat karena akan menjadi 

malas untuk bergerak, perkembangan mental dan sosialnya terganggu karena biasanya mereka memiliki 

kemampuan sosialisasi yang kurang baik, anak akan tidak bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah, dan 

kemampuan berpikirnya menjadi lambat terutama saat menghadapi masalah dalam kondisi nyata (Gates 2017). 

Berdasarkan beberapa paparan teori tersebut maka seharusnya masa-masa anak usia dini adalah masa-masa 

bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, namun dengan kemajuan teknologi digital berupa teknologi 

komunikasi dan informasi maka banyak anak-anak bahkan yang berusia dini terbiasa dengan penggunaan teknologi 

tersebut. Terdapat sebuah fakta bahwa anak-anak di Indonesia memiliki tingkat bermain paling rendah 

dibandingkan anak-anak di negara lain seperti Jepang, Thailand dan Vietnam. Hasil penelitian yang dirujuk oleh 

(Kunarwoko dan Julian 2017) menyatakan bahwa sebagian besar anak-anak di Indonesia menghabiskan waktunya 

sebagian besar untuk belajar, dan menonton tv atau bermain game. Dimana banyak orang tua yang tidak menyadari 

bahwa anak mereka membutuhkan perhatian saat mereka marah atau sedih. Dampat yang ditumbulkan pada 

kondisi tersebut adalah tumbuh menjadi anak yang tertutup dan tidak bisa mengontorol dan mengelola emosinya 

dengan baik.  

 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil paparan diatas maka dapat diberikan kesimpulan bahwa impelementasi pendidikan 

karakter pada anak usia dini dapat dilakukan oleh pihak keluarga dan sekolah. Disekolah mereka diajarkan dengan 

nilai-nilai karakter yang dimuat pada pembelajaran yang dikemas saat penyampaian materi. Penanaman pendidikan 

karakter disekolah tidak dalam lingkup kelas saja melainkan bisa dilakukan dengan hal-hal pada budaya sekolah 

yang sering dilakukan seperti saat upacara bendera atau apel pagi, gotong royong, dll. Pada lingkungan keluarga 

penanaman pendidikan karakter juga perlu dilakukan karena keluarga atau orang tua adalah pendidikan pertama 

bagi anak, dimana anak akan meniru segala gerak-gerik yang dilakukan oleh orang disekitarnya.  

Perkembangan dunia digital telah membawa banyak perubahan dalam hal pendidikan karakter pada anak. 

Anak-anak yang memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan teknologi digital akan menurun nilai-nilai 
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karakternya. Dan anak akan cenderung bersifat individualis, fokus yang terpecah. Dari hal tersebut pendampingan 

kepada anak ketika menggunakan teknologi terutama gadget sangat diperlukan. Agar anak dapat menggunakan 

teknologi dengan sebaik mungkin dan memanfaatkannya.  
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Abstrak 
Pendidikan karakter merupakan suatu upaya dalam menghadapi tantangan globalisasi pada saat ini. 

Dampak kemajuan teknologi dan informasi yang begitu pesat telah dirasakan berbagai bidang, salah 

satunya telah mengubah perilaku dan gaya hidup manusia. Kemajuan teknologi dan informasi mulai dari 

trasnportasi hingga alat eletronik lainnya semakin memudahkan manusia dalam menyelesaikan 

pekerjaannya, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai pendidikan abad 21. Dampak yang paling 

terlihat adalah pada pendidikan karakter yang mana telah dilaksanakan di berbagai satuan lembaga 

pendidikan, dari mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini berhubungan dengan sikap 

dan pola perilaku hidup anak yang mulai mengalami kemerosotan. Akibat yang ditimbulkan, salah satu 

contohnya yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja yang akhirnya mendorong perilaku tercela, misalnya 

seks bebas, pelecehan sexual, dan tindak kejahatan lainnya. Namun, dari dampak negatif yang muncul 

tersebut, dengan kehadiran pendidikan abad 21 ini juga memberikan banyak sekali pemahaman tentang 

sains dan semua lingkupnya sehingga menjadi peluang besar bagi generasi di masa depan untuk menjadi 

lebih inovatif dan kreatif lagi. Dari berbagai dampak dan juga peluang yang harus dihadapi, diharapkan 

peserta didik dan juga guru mampu bertahan dan siap dalam menghadapi pendidikan abad 21. 

Kata Kunci: Pendidikan Abad 21, Pendidikan Indonesia, Pendidikan Karakter 

 

PENDAHULUAN 
 Sains dan teknologi telah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peradaban 

manusia mengalami kenaikan secara signifikan, dibuktikan dengan banyaknya penemuan-penemuan baru 

khususnya di bidang teknologi. Munculnya alat komunikasi yang semakin canggih memudahkan penggunanya 

untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, seperti android dan iphone. Peningkatan ini tidak hanya dirasakan di 

bidang teknologi saja, tetapi juga dirasakan oleh berbagai bidang seperti sains, industri, termasuk di bidang 

pendidikan, yang mana pada bidang ini cenderung dilihat dari beberapa perubahan kurikulum (Arifin & Setiawan 

2020). Bersamaan dengan kemajuan sains dan teknologi yang begitu pesat, perhatian khusus harus diberikan 

terhadap timbulnya permasalahan-permasalahan karakter, mengingat tayangan berita yang dipertontonkan setiap 

harinya membuat kita tertegun. Bagaimana tidak, munculnya berbagai kasus kenakalan remaja, seperti tawuran 

angtar pelajar, berkurangnya rasa hormat anak kepada orang tua maupun guru, berkurangnya kesadaran akan 

tanggung jawab, kekerasan remaja terhadap teman sebayanya, meningkatnya ketidakjujuran anak, bunuh diri, 

maraknya kasus bullying yang menandakan turunnya moral anak, dan berbagai kasus kenakalan remaja lainnya. 

Hal tersebut menjadi perhatian bagi dunia pendidikan. 

 Di Indonesia khususnya telah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum. Dimulai dari tahun 2004 dengan 

kurikulum berbasis kompetensi yang biasa dikenal dengan sebutan KBK, kemudian pada tahun 2006 mengalami 

perubahan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang kerab disebut dengan KTSP dan kemudian pada tahun 2013 

mengalami penyesuaian rencana pendidikan yang dikenal dengan kurikulum 2013 atau K-13. Landasan perubahan 

dari KTSP ke kurikulum 2013 menunjukkan tersedianya antisipasi dalam menghadapi berbagai kesulitan yang akan 

terjadi dan muncul dalam masa modern yang disebut juga dengan pendidikan abad 21. Siswa abad 21 memiliki 

karakteristik antara lain; gemar dengan banyaknya pilihan pembelajaran yang tersedia, bertanggung jawab, 

pengguna aktif teknologi digital dan gemar bekerjasama.  

 Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh pendidikan terletak pada masalah kepribadian siswa. Masalah 

tersebut tidak hanya berpusat di sekitar siswa tingkat sekolah menengah pertama, tetapi sudah mulai memasuki 

tingkat dasar. Salah satu dampak dari pendidikan abad 21 adalah bahwa sebagian besar siswa sekolah dasar telah 

diberikan fasilitas telepon seluler yang canggih oleh orangtuanya, hal ini jauh dari kesan kehidupan anak-anak pada 

umumnya. Perkembangan teknologi telepon seluler yang semakin pesat dari tahun ke tahun mempunyai dampak 

positif dan juga dampak negatif. Adapun dampak positif yang dirasakan dari adanya perkembangan teknologi 
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adalah komunikasi dan akses informasi yang semakin mudah, seperti halnya transportasi. Dampak negatif dari 

adanya perkembangan teknologi ini tidak sedikit, artinya dengan adanya kemajuan teknologi membuat anak-anak 

mudah apatis, menjadi enggan berinteraksi langsung dengan orang di sekitarnya karena mereka lebih gemar 

berkomunikasi menggunakan handphone dan seringkali merasa memiliki realitas sendiri. Yang kemudian hasil dari 

komponen-komponen negatif ini tidak disisipkan pendidikan karakter didalamnya.  

 Upaya mengatasi kemerosotan moral generasi muda dengan melakukan penanaman pendidikan karakter 

pada anak sudah direalisasikan sejak lama. Dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1, tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa “ Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara.” Dari pemaparan isi pasal, secara ekspilisit membahas tentang pendidikan karakter. Gambaran umum 

pendidikan karakter, merupakan gerakan nasional dalam rangka mewujudkan sekolah yang memiliki kemampuan 

dalam menanamkan moralitas, kesadaran, dan kepedulian terhadap generasi muda dengan pemberian contoh dan 

penanaman pendidikan karakter.  

 Pendidikan karakter pada kenyataannya bukanlah sesuatu hal yang tabu bagi manusia yang berpegang 

teguh pada agama. Masing-masing agama berfokus pada bagaimana cara menanamkan nilai-nilai yang baik dalam 

pembentukan karakter pengikutnta. Pemeluk agama islam khususnya, memiliki tokoh Suri Teladan, yakni Rasullah 

SAW. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu atau pengetahuan yang berkaitan dengan beribadah dan bertakwa 

kepada Allah SWT semata, tetapi beliau kerap kali menjadi sosok teladan yang patut dicontoh bagi para 

pengikutnya. Di dalam Al-qu’an, tepatnya pada Surat Al-Ahzab ayat 21, Allah SWT berfirman : “Sesungguhnya telah 

ada pada diri Rasulullah, suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 

hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah”. Ayat yag telah disebutkan di atas merupakan pedoman umat muslim 

untuk mencontoh sifat tauladan Rasulullah dalam perkataan maupun perbuatan. Rasulullah telah bersabda: 

“Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak yang baik”. Salah satu tugas Rasulullah adalah untuk 

menyempurnakan akhlak umat manusia dengan dibekali empat sifat yaitu shiddiq (benar), amanah (dapat dipercaya), 

tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas). 

Beragam kisah-kisah Rasulullah yang menggambarkan betapa mulianya akhlak dan perilaku yang 

dimilikinya sehingga pantas dijadikan sosok yang patut dicontoh bagi para pengikutnya. Dalam mengajarkan atau 

menyampaikan berbagai hal kepada pengikutnya, Rasulullah memiliki beberapa metode atau strategi,  termasuk 

dalam mengajarkan akhlak mulia, di antaranya dengan keteladanan yang dimiliki Rasulullah, berdongeng, 

berdiskusi, ceramah, tugas, dan metode-metode pengajaran lainnya. Metode pengajaran yang pertama yaitu 

keteladanan memiliki makna yang begitu besar, karena pada kenyataannya perilaku orangtua maupun guru mudah 

sekali ditiru atau dicontoh oleh anak dalam perilaku sehari-hari. Upaya untuk meningkatkan akhlak pada anak 

dalam ranah pendidikan saat ini disebutkan dengan beberapa istilah, termasuk diantaranya pendidikan karakter, 

pendidikan moral, pendidikan budi pekerti atau istilah lainnya. 

 Pendidikan karakter yang dilakukan dirumah ataupun disekolah sangatlah penting. Pada hakikatnya setiap 

individu manusia telah dibekali oleh Tuhan yang meliputi diantaranya akhlak atau kepribadian yang mampu 

menunjukkan karakter individu tersebut. Karakter disini mempunyai keterkaitan dengan jiwa, faktor eksternal atau 

lingkungan sekitar dapat mempengaruhi jiwa seseorang. Perpaduan antara apa yang ada didalam jiwa manusia dan 

dipengaruhi oleh faktor eskternal  atau lingkungan sekitar akan melahirkan keadaan psikologis yang unik antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lainnya (Baharuddin 2014, 34). Ketika sesuatu yang ada didalam diri 

seseorang (jiwa) bertemu dengan lingkungan yang positif, maka roh tersebut akan berkembang menjadi jiwa yang 

positif, sehat dan kuat. Begitupun sebaliknya, jika sesuatu yang ada di dalam riri manusia bertemu dengan 

lingkungan yang negatif maka jiwa tersebut tidak berkembang secara konstan idealnya, yang pada saat itu terbentuk 

menjadi syahwat dan hawa nafsu yang akan menimbulkan perilaku yang negatif (Baharuddin 2014, 34).  

 Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh remaja kebanyakan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan 

mereka saat ini, misalnya beberapa penelitian atau survey yang telah mengidentifikasi dampak ekologis, khususnya 

penyimpangan atau penyalahgunaan obat-obatan yang marak terjadi di kalangan remaja. Pada tahun 2016 sekitar 

27,32 persen pelaku konsumsi obat-obatan di negara Indonesia merupakan mahasiswa bahkan pelajar, sejumlah 

data tersebut di peroleh dari penelitian yang didampingi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) secara langsung 
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dengan Penelitian Puslitkes Universitas Indonesia (UI) dan dan didapatkan sejumlah 3,8 hingga 4,2 juta orang 

(https://republika.co.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2021). Dengan demikian, pendidikan karakter dibutuhkan 

untuk menjawab seluruh tantangan pendidikan abad 21 yang berpusat pada teknologi. Siswa harus dibekali dengan 

etika dan ilmu pengetahuan yang memadai, agar kelak mereka menjadi pribadi yang lazim dan bisa membanggakan 

keluara, negara, dan masyarakat. 

  

METODE 
 Penulisan artikel ini menggunakan literatur review. Artikel ini disusun peneliti dengan menggunakan hasil 

penelitian sebelumnya yang relevan dan bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh karena 

itu, hasil penelitian yang didapat berupa informasi yang bersifat deskriptif yang disusun dengan kalimat yang 

singkat dan padat, serta mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi, hal itu 

bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai informasi yang peneliti butuhkan dalam rangka menyusun 

artikel ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
 Karakter merupakan watak, adab, kebiasaan, etika atau dapat diartikan kepribadian seseorang yang 

terbentuk akibat proses penghayatan berbagai nilai atau norma, yang dipercaya dan dijadikan sebagai pedoman 

atau landasan seseorang dalam berfikir, bertindak, dan bersikap terhadap makhluk hidup lainnya. Karakter berasal 

dari sekumpulan nilai, norma, dan moral yang mana dipercaya terdapat kebenaran di dalamnya, yang terwujud 

dalam bentuk hubungan atau interaksi antara manusia dan Penciptanya, manusia dan manusia lainnya, lingkungan 

dimana mereka tinggal, bangsa dan negaranya serta hubungan dengan dirinya. Hubungan-hubungan yang telah 

disebutkan sebelumnya yang merupakan penyebab timbulnya penilaian baik atau buruk karakter seseorang (Akbar 

2013).  Perkembangan dunia yang diintervensi oleh kemajuan teknologi yang begitu pesat menyebabkan siswa 

membutuhkan kombinasi keterampilan yang berbeda dari sebelumnya, yang mana siswa tidak hanya dituntut 

memiliki kemmapuan yang tinggi di bidang-bidang tertentu seperti halnya aritmatika dan sains, seni dan bahasa, 

namun mereka juga harus mampu dalam keterampilan yang lainnya seperti kemampuan beripikir secara kritis, 

cekatan dalam pemecahan suatu masalah, serta memiliki kualitas karakter yang kuat, seperti ketekunan, 

keingintahuan yang tinggi serta infisatif dalam berbagai hal. Abad 21 memiliki peluang terhadap merosotnya nilai-

nilai karakter, dan disini peran dunia pendidikan dituntut untuk mengembangkan karakter peserta didik guna 

memperbaiki atau mengurangi dampak kemerosotan moral yang ada (Elias 2014). Penyataan tersebut didukung 

oleh Fink & Geller bahwa pada abad 21 memiliki peluang terhadap merosotnya nilai-nilai karakter generasi muda 

(Akbar 2013). Peserta didik sebaiknya dibekali dengan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan 

kemampuan akademik sekaligus meningkatkan kualitas karakter peserta didik. Dengan pendampingan karakter 

yang kuat dalam mewujudkan kemampuan atau keterampilan peserta didik menghadapi segala tantangan abad 21 

dengan terbentuknya karakter atau kepribadian yang baik peserta didik menjadi sukses setelah menyelesaikan 

studinya. Walters mengemukakan berbagai istilah atau pengertian terkait pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

bukanlah sesuatu yang baru, namun sejatinya pendidikan karakter hidup berdampingan dengan pendidikan itu 

sendiri. Pendidikan karakter termasuk didalamnya proses pengembangan etika moral yang meliputi sifat empati, 

jujur, kasih sayang dan juga sifat kepercayaan, selain etika moral, dalam pendidikan karakter juga mengembangkan 

etika budi pekerti yang meliputi di antaranya ketekunan, kegigihan dan juga usaha yang kuat (Walters dalam 

Zubaidah 2019). Pendidikan karakter merupakan  pendekatan yang dilakukan oleh pihak sekolah bersama denga 

orang tua peserta  didik maupun anggota masyarakat sekitar dalam membantu peserta didik memiliki kepribadian 

yang betanggung jawab, berpedoman teguh terhadap prinsip, dan penuh dengan perhatian. Berpedoman terhadap 

sejarah, bahwasanya seluruh negara di dunia memiliki dua tujuan utama dalam pendidikan yaitu untuk membentuk 

kepribadian baik dan bijak pada peserta didik (Zubaidah 2019). 

 Perkembangan karakter dan upaya untuk meningkatkannya memalui pendidikan karakter sebagaimana 

yang telah digambarkan di dalam teori perkembangan moral Arsitotelian (Zubaidah 2019). Adapun penjelasan 

berapa istilah yang terkandung dari teori tersebut yaitu Caught, yang memiliki makna bahwa pihak sekolah baik 

guru maupun staf memberikan contoh yang baik, inspiratif, dan memiliki akhlak terpuji dalam mendukung 

https://republika.co.id/
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pengembangan karakter peserta didik. Sought, yang memiliki makna bahwa pihak sekolah  memberikan banyak 

kesempatan dalam berbagai hal yang diharapkan mampu membentuk kebiasaan pada pribadi peserta didik. Taught, 

yang memiliki makna bahwa sekolah menfasilitasi proses pendidikan di dalam kelas maupun di luar kelas, yang 

pada prosesnya membekali atau mengajarkan pengetahuan, keterampilan,  pemahaman dan berbagai hal yang 

mendukung pengembangan karakter peserta didik.    

 Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah telah melaksanakan program pendidikan karakter, beberapa 

diantaranya telah berhasil mengurangi dampak akibat terjadinya kemerosotan moral anak yang disebabkan 

kemajuan pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Selain itu, pelatihan karakter juga dapat meningkatkan 

keadaan pro-sosial, hasil belajar, dan perilaku positif lainnya. Program tersebut secara umum bertujuan untuk 

mendukung perkembangan intelektual, etika di kalangan generasi muda, emosional, sosial dan memberikan 

pengajaran kepada peserta didik tentang tanggung jawab, kepedulian dan kontribusi mereka sebagai warga negara 

yang baik (Lickona, Schaps & Lewis 2007). Pendidikan karakter diharapkan membantu peserta didik dalam 

meningkatkan pertumbuhan sosial dan emosional, mengembangkan penalaran moral dan melatih  kemampuan 

berpikir kritis. Kemampuan tersebut akan sangat berguna dalam upaya mengatasi berbagai masalah, memiliki 

kepedulian, rasa hormat, dan berani dalam menghadapi segala tantangan masa depan. 

 Berbagai penelitian yang ditelah dilakukan, telah ditemukan bahwa pendidikan karakter pada dasarnya 

membantu peserta didik dalam meningkatkan kapasitas keilmuan mereka, dengan menanamkan rasa tanggung 

jawab dan ketekunan di dalam diri peserta didik yang menjadikan mereka tetap fokus dan semakin termotivasi 

dalam semangat belajar. Adapun bukti menunjukkan lebih sedikit peserta didik yang bolos dan teguran atas 

ketidaksiplinan tersebut, partisipasi peserta didik yang semakin meningkat, kepercayaan diri yang lebih baik dan 

meningkatnya kinerja akademik ketika pendidikan karakter diinternalisasikan ke dalam kurikulum yang digunakan 

oleh sekolah. Pendidikan karakter juga memungkinkan peserta didik bersosialisasi dengan baik termasuk guru dan 

teman sebaya mereka, semakin produktif dan termotivasi untuk belajar. Ketika anak-anak kelak tumbuh dewasa, 

pendidikan karakter dipercaya menjadi dasar dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain di lingkungan 

tempat tinggal mereka. 

 

Pembahasan 

1. Urgensi Pendidikan Karakter 
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

tujuan  pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakmulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokrtais serta bertanggung jawab. Yang menjadi pertimbangan utama disini adalah tentang 

berakhlak mulia, yang kemudian pemerintah mengambil keputusan dalam mencetuskan pendidikan karakter 

karena dipandang ada banyak hal yang harus ditingkatkan dalam kepribadian bangsa ini. 

 Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai ajaran nilai-nilai karakter yang meliputi di antaranya 

pembentukan karakter manusia menuju ke arah yang lebih positif. Pendidikan karakter mulai ditanamkan sejak dini 

dimulai dari lingkungan keluarga yang merupakan pendidikan pertama dan yang paling utama. Dalam lingkungan 

keluarga, seorang anak akan dibentuk oleh karakter atau teladan perilaku baik oleh wali yang terdiri dari bapak dan 

ibu (Laksana 2016). Pendidikan karakter ini sejatinya sudah ada sejak zaman Nabil Muhammad, pada zaman Nabi 

pendidikan karakter ini disebut dengan pendidikan akhlak (al tarbiyah al-khuluqiyah). Rasulullah sendiri diutus oleh 

Allah untuk memperbaiki dan meluruskan akhlak yang tercela. Seperti dalam hadist yang diriwayarkan oleh 

Ahmad yang memiliki arti “Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyempurnakan 

akhlak yang mulia” (Adu 2014). 

 Hadist diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki tugas dan tujuan, khususnya untuk 

menanamkan akhlak yang mulia dan menyempurnakannya. Ini jelas menunjukkan bagian terpenting dari tazkiyatun 

nufus atau dekomentaminasi ruh dan dampaknya yang luar biasa dalam memahami budaya Islam sesuai manhaj 

Nabi. Pada zaman Nabi, jenis pendidikan karakter yang telah ditanamkan adalah dengan terus terang atau 

memberikan contoh, karena menurut mereka dengan memberikan contoh pasti lebih bermanfaat dan bisa langsung 

dirasakan dan diterapkan oleh para sahabat. Konsep pendidikan karakter yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 

adalah sebagai berikut; 
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a. Pertama, bahwa pengajaran nilai-nilai karakter harus didasarkan pada pengetahuan, yang menyiratkan bahwa 

harus diperkenalkan kepada siswa terlebih dahulu sebelum nilai-nilai tersebut tertanam di dalam dirinya. 

Pendidikan karakter yang dilakukan oleh Rasullullah didasari oleh keteladanan, sehingga dapat menumbuhkan 

kebaikan bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sebagai contoh toleransi Rasulullah ketika bercengkrama dengan 

orang lain, terlepas apakah mereka kafir, Rasulullah terus menyimak dan tidak memotong pembicaraan 

meskipun beliau tidak menghendaki topik pembicaraan pada saat itu. Rasulullah menginstruksikan bahwa 

dengan memberikan contoh yang baik, orang lain akan mencoba menerapkannya. Hal ini sesuai dengan firman 

Allah SWT, Surat Al-Ahzab, 33:21 tentang akhlakul karimah Rasulullah, yang mengandung arti: “Sesungguhnya 

dalam diri Rasulullah adalah teladan yang baik bagimu, (khususnya) bagi orang yang mengharapkan kebaikan Allah dan 

munculnya Hari Kebangkitan yang mana Dia banyak menyebut Allah SWT”. 

b. Kedua, dalam proses mengajarkan pendidikan akhlak, Rasulullah melakukannya secara bertahap. Rasulullah 

meminta anak-anak yang usianya 7 tahun untuk sekedar disuruh mengetahui gerakan sholat, dengan asumsi 

bahwa apabila anak itu tersebut tidak suka, maka tidak boleh dipukul, cukup diberi pengertian bahwa sholat 

itu merupakan salah satu tiang agama. Bagaimanapun, jika anak tersebut sudah mulai menginjak usia 10 tahun, 

ketika si anak mulai diminta untuk melaksanakan sholat namun si anak tidak mau, maka dipersilahkan untuk 

memukul si anak. Tujuan memukul disini berarti memberikan pembelajaran agar anak tersebut menjadi anak 

yang taat agama, memukul disini juga dapat diartikan memukul fisik namun pada bagian yang tidak 

membahayakan anak dan menimbulkan rasa sakit, misalnya punggung bagian belakang. 

c. Ketiga, ajaran baik yang ditunjukkan Rasullulah adalah dengan menanamkan karakter kenabian, khususnya 

shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan), dan fathonah (cerdas). Hal ini terlihat dari 

kehidupan sehari-hari Rasulullah yang senantiasa dihiasi dengan indahnya akhlak yang luar biasa, selain itu 

Rasulullah juga sangat sering peduli terhadap anak-anak dan juga perempuan. 

 

Sebagian penjelasan diatas mengingatkan kita bahwa pendidikan karakter sangatlah penting atau mendesak 

mengingat Rasulullah sendiri yang langsung mencontohkannya. Selain itu, pendidikan karakter juga telah diajarkan 

oleh bapak pendidikan nasional, yaitu Ki Hadjar Dewantara. Ia menjelaskan bahwa pokok-pokok pendidikan 

karakter dijunjung oleh tiga unsur, yaitu “ngerti””ngroso”dan “nglakoni” (Akbar 2013, 131). 

 

  
Gambar 1. Pokok-Pokok Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara 

 

Ketiga unsur tersebut mengandung pengertian bahwa pendidikan karakter meliputi “ngerti”, yaitu 

membangun pemahaman; selanjutnya “nglakoni”, yaitu melakukan nilai yang diinternalisasikan; yang terakhir 

“ngroso”, yang mana sedang mempertimbangkan apa yang sedang dilakukan. Penjelasan Ki Hajar Dewantara 

tersebut sesuai dengan gagasan konsep pendidikan karakter yang disampaikan oleh KH. Abdullah Gymnastiar 

bahwa manusia memiliki tiga potensi dalam dirinya, yaitu potensi fisik, akal dan hati, dimana potensi hati 

khususnya dapat menguasai dua potensi yang lainnya. 

 

2. Pendidikan Abad 21 
Peradaban di era teknologi dan informasi berhasil mengubah dunia yang kemudian dikenal dengan abad 

21, yang merupakan salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Dampak adanya perkembangan 

dapat kita rasakan di berbagai bidang. Yang paling jelas terlihat ada tiga bidang, yakni bidang teknologi, bidang 

informasi, dan bidang transportasi. Teknologi yang menghubungkan dunia dari ujung barat ke batas terjauh di timur 

dan menghubungkan ujung utara ke ujung selatan,  sehingga dunia menjadi tak terbatas.  

Ngerti 

Ngros
o 

Nglako
ni 
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Di bidang informasi, media online seperti facebook, twitter,instagram, whatsapp, dan aplikasi yang lainnya 

mulai bermunculan,menunjukkan bahwa di bidang informasi terjadi kemajuan yang begitu pesat. Kemudahan 

dalam berkomunikasi jarak jauh seharusnya dapat dilakukan secara mudah beberapa tahun belakangan ini. Selain 

itu di bidang trasnportasi individu semakin mudah untuk menempuh jarak yang cukup jauh. Jenis pembuktian lain 

di bidang trasnportasi adalah munculnya jenis trasnportasi yang tidak membahayakan ekosistem atau ramah 

lingkungan, lebih spesifiknya dengan memanfaatkan sumber bahan bakar dari sinar matahari. Namun meski 

demikian ada beberapa kesulitan yang harus dihadapi sebab perkembangan teknologi ini. 

Kemajuan teknologi dan informasi seperti halnya trasnportasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu 

diantaranya adalah faktor pendidikan tentunya yang dikenal sebagai pendidikan abad 21. Pendidikan mengambil 

peran dalam mengubah pandangan orang lain dalam rangka melakukan perubahan dalam bidang pembangunan 

ekonomi dan sosial di suatu negara. UNESCO sendiri telah memaparkan hal ini di akun resminya, yang 

menyebutkan bahwa UNESCO memiliki impian untuk mengglobalisasikan pendidikan dan menanamkan 

pendidikan di dalam masyarakat, karena mereka menganggap bahwa pendidikan mempunyai peran besar dalam 

perubahan di bidang sosial dan ekonomi. 

Pendidikan di abad 21 ini berada pada masa pengetahuan atau knowledge age, yang dibuktikan dengan 

adanya peningkatan secara signifikan. Peningkatan kecepatan perluasan informasi ini didukung oleh pemanfaatan 

media informasi dan teknologi canggih yang disebut dengan information super highway (Gates, Myhrvold & 

Rinearson 1996). Peningkatan kecepatan ini dirasakan di bidang pendidikan, baik pada sektor formal maupun 

informal, khususnya siswa. 

Di abad 21, dengan adanya pendidikan menjadi penting dan siap untuk memastikan siswa memiliki 

beberapa keterampilan seperti melakukan inovasi dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dan informasi 

yang tersedia, serta dapat memanfaatkan kemampuan dan keterampilan kecakapan hidup atau life skill yang 

dimilikinya. Sebagian dari  keterampilan tersebut apabila digabungkan akan membentuk sesuatu yang luar biasa 

yang kemudian dikenal dengan 21st century knowledge skills rainbow atau pelangi keterampilan abad 21 (Trilling & 

Fadel 2009). Adapun struktur skema sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2. Skema Pendidikan Abad 21 

 

Keterampilan yang harus diperhatikan dalam pendidikan abad 21 adalah keterampilan berpikir kritis, hal 

ini sesuai dengan pendapat Rotherham & Willingham (2009) yang menyatakan bahwa pencapaian siswa bergantung 

pada keterampilan abad 21 yang meliputi di antarantanya; berpikir kritis, komunikasi, pemecahan masalah dan 

kerjasama. Keempat fokus di atas semakin memperkuat siswa untuk siap menghadapi segala jenis tantangan dalam 

pendidikan abad 21 yang serba dimanjakan oleh teknologi yang canggih, sehingga peran orangtua juga pendidik 

adalah yang paling bisa diandalkan. Orangtua berperan sebagai pendidikan utama bagi anak dan pendidik 

merupakan orangtua anak di sekolah, dimana keduanya harus bekerjasama untuk melengkapi satu sama lain yang 

diharapkan anak tersebut siap untuk menghadapi pendidikan abad 21 dengan segala kesulitan didalamnya. 
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3. Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Pendidikan Abad 21  
Abad ke-21 memberikan pandangan kepada semua masyarakat umum bahwa lebih mudah bagi seseorang 

untuk mengakses segala hal, baik dalam bidang informasi maupun trasportasi. Ini menunjukkan bahwa akan ada 

banyak sekali efek atau dampak, baik positif maupun negatif. Kondisi ini membutuhkan kesiapan yang matang 

dalam menghadapinya, terutama untuk generasi bangsa, yang lebih eksplisit untuk siswa yang duduk di bangku 

sekolah. Mengapa demikian? Sebab usia sekolah adalah masa yang paling rentan bagi siswa untuk menemukan jati 

dirinya. Menurut Jean Piaget dalam Laksana (2016), usia sekolah pada anak remaja dikenal sebagai tahap 

operasional formal, yang menyiratkan bahwa anak-anak mulai dihadapkan pada kehidupan baru di lingkungan 

yang berbeda tentunya, lebih spesifik di lingkungan sekolah. Di sana, anak-anak bertemu dengan banyak individu 

yang sebaya, ada yang lebih tua umurnya atau bahkan yang lebih muda sekalipun. Anak-anak akan mulai mencari 

cara untuk berinteraksi dengan cara yang berbeda-beda seperti bergurau, berbicara, bermain dan lain-lain. 

Di sekolah anak akan mulai menemukan jati dirinya. Jati diri adalah istilah lain untuk identitas diri 

seseorang. Pertanyaan yang sering muncul adalah siapa saya? Ini menunjukkan kepada kita untuk mengenal diri 

kita sendiri. Memang, bahkan Socrates berkata dengan nada impesif, khususnya “Kenali Dirimu” (Purwati dkk 2015, 

21). Artikulasi ini sangat lugas namun memiliki arti yang sangat luas dan mendalam dalam membedakan dan 

merenungkan pertanyaan yang ada dalam diri kita. Ada banyak cara yang dilakukan oleh anak muda dalam 

menemukan karakternya, namun pada kenyataannya sangat sedikit yang menemukan jati dirinya dengan cara yang 

benar, sebagian besar dari mereka salah salam mengetahuinya dan hal tersebut memicu timbulnya hal-hal negatif. 

Banyaknya kasus yang melibatkan pelajar yang biasa kita saksikan di TV, misalnya penyerangan, penculikan antar 

pelajar, hingga hubungan seks bebas. Mereka percaya bahwa itulah cara mereka berinteraksi dan bagaimana 

menemukan karakter mereka, dengan tawuran misalnya, mereka merasa diri mereka kuat dan tidak ada yang berani 

melawannya. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, sebagian besar kriminal di dominasi oleh 

siswa. Abad ke-21 benar-benar memberikan kebebasan yang luar biasa dalam memperkaya wawasan, terutama di 

bidang ilmu dan pengetahuan. 

Akses informasi yang semakin mudah di abad 21 ini kurang dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak pada 

umumnya dalam bergauldengan teman sebayanya, mereka lebih banyak memanfaatkan media online seperti 

Facebook dan Twitter sebegai tempat berprilaku negatif. Sama seperti kasus lain yang terjadi akhir-akhir ini, lebih 

spesifiknya penculikan antar pelajar yang berujung pelecehan seksual dan penganiayaan. Selanjutnya, cara yang 

paling tepat agar anak tidak terlena dengan fasilitas-fasilitas yang tersedia di abad 21 membutuhkan penanaman 

pendidikan karakter yang sangat kuat, terutama dalam lingkungan keluarga dan sekolah.  

Penanaman karakter pada anak merupakan kewajiban semua pihak, termasuk orang tua. Peran orang tua 

sebagai pendidikan pertama atas karakteratau kepribadian anaknya, bagaimanapun orang tua menginginkan semua 

orang ikut andil dalam menanamkan pendidikan karakter pada anak mereka, terutama guru mereka di sekolah. 

Meningkatnya beban kerja orang tua guna memberikan kesejahteraan pada anaknya, menyebabkan waktu bersama 

anak-anak mereka semakin berkurang. Berbagai kemajuan teknologi juga menyita waktu anak-anak muda 

berinteraksi dengan orangtuanya. Dalam kondisi ini sekolah memiliki peranan penting dalam upaya menanamkan 

pendidikan karakter kepada peserta didik. Adapun pengertian pendidikan karakter adalah program yang dirancang 

khusus untuk menciptakan individu berkepribadian baik. Pendidikan karakter dilakukan di sekolah melalui 

pertimbangan waktu yang dihabiskan peserta didik di sekolah tidaklah singkat, dengan tujuan agar sekolah tersebut 

menjadi iklim atau lingkungan yang menanamkan sifat tanggungjawab etis maupun sosial yang berada di dalam 

diri seseorang, kejujuran, peduli terhadap sekitar, dan berbagai sifat positif lainnya. 

Karakter yang baik tidak terkonstruk secraa alami, namun harus ditanamkan melalui proses pembelajaran 

dan praktek secara konsisten melalui pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter menjadi pembahasan 

penting di lingkungan masyarakat saat ini mengingat fakta bahwa generasi muda daat ini menghadapi banyaknya 

peluang maupun tantangan dalam kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dimana generasi muda saat ini 

dihadapkan dengan banyak dampak negatif yang bersumber dari berbagai media yang ada saat ini. (Pala 2011). 

Pendidikan karakter di sekolah mampu membantu keluarga dan masyarakat dalam mempelajari nilai-nilai karakter 

peserta didik dengan mempertimbangkan waktu yang mereka habiskan di sekolah tidaklah singkat. Sekolah dan 

semua pihak yang ada di dalamnya  mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam penanaman pendidikan 

karakter peserta didik terlepas apakah itu pendidik, staf magang, pengawas sekolah, tukang kesebersihan, dan 
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tenaga kerja lainnya. Pendidikan karakter di sekolah mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi jika 

dikoordinasikan ke dalam mata pelajaran dan realisasikan secara konsisten, misalnya pada tiap masing-masing mata 

pelajaran IPA, matematika, penjaskes, seni dan bahasa, serta mata pelajaran yang lainnya. Dalam hal ini guru 

memberi kesempatan pada peserta didik untuk memiliki berbagai pengalaman dengan mengaplikasikan nilai-nilai 

pendidikan karakter yang diajarkan, yang kemudian akan dipraktekkan ke lingkungan yang lebih luas. 

Pendidikan karakter akan berhasil jika sekolah mampu menjalankan tugasnya dengan rasa tanggungjawab 

yang tinggi. Langkah-langkah yang dapat diambil: 

a. Pihak sekolah menyediakan pengalaman belajar di dalam ataupun di luar kelas, dimana guru akan membekali 

peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, bahasa, kemampuan, serta segala aspek  yang mendukung 

pengembangan pendidikan karakter. 

b. Pihak sekolah memberi kebebasan kepada peserta didiknya dalam memilih apa yang akan dilakukannya, 

namun guru tetap memantau peserta didiknya sebagaimana tugas orang dewasa. 

c. Lingkungan sekolah baik guru maupun siswa diharapkan mampu memberikan contoh inspiratif guna 

membantu dalam memberikan nilai positif yang memacu serta memajukan pendidikan karakter siwa. 

d. Pihak sekolah hendaknya menentukan secara garis besar berbagai jenis karakter yang akan ditanamkan pada 

diri peserta didik dan pada tahap selanjutnya yatu menggambarkan cara berpikir yang mendasari bagaimana 

pendekatan yang efektif dalam menghadapi perkembangan siswa. 

 

Namun terdapat tantangan dan juga peluang pendidikan karakter dalam menghadapi abad 21, khususnya 

di bidang pendidikan. 

 

4. Tantangan Pendidikan Karakter di Pendidikan Abad 21 
Tantangan yang akan dihadapi pastinya akan jauh lebih berat dari era sebelumnya. Kemudahan yang 

ditawarkan di berbagai bidang membuat seseorang enggan bersosialisasi, jika mereka tidak siap menghadapi 

perkembangan pendidikan abad 21. Pendidikan abad 21 akan muncul suatu kebiasaan yang disebut Budaya Internet 

dan juga Masyarakat Digital. Saat internet telah digunakan di berbagai aspek, termasuk pada aspek pendidikan, 

kemmapuannya sangat berkembang pesat. Selanjutnta, terdapat anggapan bahwa generasi pendidikan abad 21 tidak 

boleh gagap dalam 3 hal, antara lain; gagap teknologi (gaptel), gagap web (gapweb), dan gagap internet (gapnet) 

(Mukminan 2014, 2). Berbagai tantangan yang dihadapi untuk meminimalisir merosotnya pendidikan karakter, 

antara lain: 

a. Pola hidup atau perilaku mulai mengalami adanya pergeseran, yang merupakan tantangan bagi pendidikan 

karakter yang tidak dapat di elakkan, dan dengan penanaman pendidikan karakter yang kuat dapat 

memecahkan permasalahan tersebut. 

b. Berbagai contoh krisis moral yang saat ini sedang banyak dipertontonkan oleh media, baik di media online 

maupun media cetak, khususnya moral publik figur yang semakin merosot, menjadi salah satu ujian yang berat, 

karena anak secara tidak langsung akan disuguhkan berita yang kurang mendidik. 

c. Kurikulum pendidikan mengimplementasikan pendidikan karakter ke dalam setiap mata pelajaran juga 

mmeiliki banyak kendala sehingga sulit untuk dilakukan. Hal ini dapat terjadi disebabkan tidak semua 

pendidik dapat mengimplementasikannya pada mata pelajaran yang berbeda. 

 

5. Peluang Pendidikan Karakter di Pendidikan Abad 21 
Ada tantangan, jelas ada peluang. Bahwa sejatinya pendidikan abad 21 ini dengan fasilitas yang ditawarkan 

tentunya memberikan peluang bagi pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang saat ini menjadi topik 

pembicaraan yang sangat menarik memberikan peluang dan siap untuk menghadapu perkembangan pendidikan 

abad 21, termasuk diantaranya: 

a. Pendidikan abad 21 memberikan kesempatan kepada kita untuk membentengi pendidikan karakter dengan 

memperluas keimanan akan berbagai dampak yang akan terjadi dalam pendidikan abad ke-21, dengan 

berpedoman kepada Al-quran dan Hadits. 
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b. Kemajuan teknologi dalam aspek informasi dan transportasi mmebuka kesempatan besar bagi kami untuk 

menjadi lebih inovatif dan imajinatif dengan giat belajar, dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang dimilikinya. 

c. Kesempatan besar bagi pendidikan karakter, untuk mengubah perilaku anak-anak sesuai dengan pendidikan 

agama  sehingga mereka menjadi manusia yang unggul dan dapat meningkatkan kemajuan peradaban. 

d. Penanaman pendidikan agama yang kuat, karena sejatinya pendidikan agama memiliki peran penting sebagai 

penyaring terhadap timbulnya efek negatif yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang pesat. 

 

Adanya tantangan dan juga peluang di dalam pendidikan abad 21 diharapkan untuk menjadi tolak ukur 

kita dalam menanamkan pendidikan karakter, yang jelas tampak dari banyaknya tantangan yang di hadapi dunia 

pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk secara konsisten mengarahkan anak-anak mereka, 

terutama terkait dengan mentalitas dan perilaku. Di tangan anaklah generasi ini akan diarahkan, apakah akan 

mengalami kemajuan atau malah kemerosotan. 

  

SIMPULAN 

 Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penanaman pendidikan karakter sejak dini yaitu 

saat anak masih ada di usia sekolah sangatlah penting. Perkembangan yang terjadi di abad 21 ini mengalami 

kemajuan yang pesat dan oleh karena itu dibutuhkan kesiapan yang matang untuk menghadapinya. Kenakalan 

remaja serta perilaku negatif lainnya merupakan dampak nyata kurangnya kesiapan yang matang dalam upaya 

menghadapi pendidikan abad 21 yang mana seharusnya dengan kemajuan yang terjadi di berbagai aspek akan 

memberikan peluang besar bagi generasi penerus bangsa dalam mengembangkan pengetahuan yang ada 

sebelumnya. Beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya kemerosotan akhlak pada anak yang wajib kita ketahui 

sehingga kita dapat berupaya menemukan pemecahan terbaik dari permasalahan tersebut, maka peran pendidikan 

karakter dan pendidikan agama berperan sebagai penyaring terhadap kemungkinan-kemungkinan timbulnya  efek 

negatif akibat perkembangan pendidikan abad 21 yang sangat cepat. 
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Abstrak 
Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui betapa pentingnya adanya pendidikan karakter bagi 

mahasiswa calon guru di Universitas Profesi Keguruan. Metode penulisan artikel yang digunakan dalam 

penulisan ini yaitu menggunakan metode studi pustaka atau literature review. Penulis menggunakan metode 

ini karena penulis menggunakan hasil penelitian dan bahan litelatur yang sudah ada sebelumnya. Penulisan 

artikel ini dilatar belakangi oleh banyaknya generasi muda yang saat ini mengalami kemerosotan moral. 

Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pendidikan karakter yang diperoleh generasi muda 

tersebut. Salah satu lembaga yang memberikan adanya pendidikan karakter adalah lembaga formal yaitu 

sekolah. Di sekolah guru adalah actor yang memberikan pendidikan karakter tersebut kepada peserta didik 

maka oleh sebab itu maka dalam bangku perkuliahan mahasiswa calon guru pun juga berhak mendapatkan 

materi pendidikan karakter yang dapat diampu melalui matakuliah Etika Keilmuan. Harapannya adalah 

nantinya mahasiswa tersebut dapat menjadi guru yang dapat memberikan keteladanan bagi peserta didik 

dan dapat mengimplemntasikan pendidikan karakter sesuai dengan aturan, nilai yang berlaku.  

Kata Kunci: Etika Keilmuan, Mahasiswa Calon Guru, Pendidikan Karakter 

 

PENDAHULUAN 
Pembangunan bangsa dan pengembangan karakter manusia dapat dikatakan sebagai persoalan yang urgent 

dan mendasar bagi keberlanjutan serta keberlangsungan sebuah bangsa. Adanya keberadaan manusia dalam dunia 

khususnya dalam kehidupan dimasyarakat tentunya berkaitan dengan etika atau sebuah pemahaman penerapan 

norma-norma yang digunakan. Penerapan norma-norma tersebut adalah merupakan cara agar setiap individu bisa 

melakukan kehidupan dengan baik. Karena pada dasarnya, membentuk setiap individu di masyarakat menjadi 

pribadi yang baik serta memiliki nilai-nilai karakter yang baik adalah merupakan aspek dari tujuan pendidikan 

nasional. Hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pada Bab II pasal 3 yang 

berbunyi sebagai berikut. 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, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Dari adanya tujuan pendidikan nasional diatas, sejatinya lembaga pendidikan harus mampu berkontribusi 

bagi sarana awal terbentuknya pendidikan karakter tersebut. Karena pada sejatinya bagi bangsa Indonesia, panduan 

hidup sudah tertera jelas dalam pancasila. Pancasila merupakan pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Namun kenyataannya dalam bersosialisasi sehari-hari, setiap individu tidak akan bisa lepas dari segala kehidupan 

yang mereka hadapi. Setiap langkah manusia memiliki berbagai komponen yang dapat memengaruhi manusia 

dalam segala aktivitasnya. Pada era global ini sudah sangat terlihat jelas bahwa bangsa telah mengalami 

kemerosotan  atau degradasi moral. Adanya kemerosotan moral ini telah membudidaya di kalangan generasi remaja 

yang kerap di sebut sebagai generasi penerus bangsa (Maunah, 2016). Bentuk-bentuk dari degradasi moral tersebut 

antara lain yaitu adanya perkelahian, mengkonsumsi narkoba. freesex dan radikalisme (Darmiyati, 2010). 

Permasalahan degradasi moral tersebut disebabkan karena berkurangnya pendidikan karakter dalam pendidikan 

di sekolah ataupun di kalangan rumah atau masyarakat. Oleh karena itu diperlukannya upaya yang lebih keras, 

berkesinambungan serta berkelanjutan yang dapat dilakukan semua pihak dalam penguatan karakter ini. (Ghufron 

2010) juga telah menjelaskan bahwa karakter adalah merupakan suatu nilai dasar yang dimiliki oleh setiap individu 

yang telah dijadikan suatu patokan serta acuan dalam berperilaku di dalam masyarakat. 
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Pendidikan karakter yang diberikan ini merupakan asset investasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang 

termasuk ke dalam asset jangka panjang yang memiliki nilai atau pandangan utama bagi keberlangsungan umat 

manusia pada masa sekarang. Contoh dari lembaga formal yang dapat memberikan pendidikan karakter adalah 

perguruan tinggi, sekolah dan lembaga pendidikan lain. Beberapa komponen penting dalam pendidikan karakter 

di sector formal ini adalah guru, peserta didik dan sarana prasana pendidikan. Dalam hal pendidikan formal di 

sekolah, guru berperan yang sangat luas, penting serta besar bagi sarana formal. Karena guru disini yang 

menjalankan seluruh proses pembelajaran dan bertugas untuk menstransfer ilmu kepada peserta didik. Selain itu 

tugas guru yaitu adalah mengajarkan nilai-nilai positif melalui adanya tindakan keteladanan dan bimbingan. Guru 

sebagai tokoh teladan hendaknya memiliki kemampuan dan perilaku yang memadai untuk memberikan contoh dan 

pendidikan yang baik, dimana hal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan peserta didiknya secara utuh.  

Pada jaman saat ini pun, pendidikan formal telah menjadi sorotan dari berbagai pihak karena telah di 

anggap belum berhasil mendidik generasi muda untuk menjadi generasi muda yang berakhlak mulia, bermoral dan 

berkarakter baik. Hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi sector pendidikan formal di era sekarang yang 

semakin berkembang dan juga yang semakin beragam. Ironisnya lagi diketahui bahwa perhatian yang diberikan 

oleh dunia pendidikan terutama dalam sector formal masih rendah bahkan kurang maksimal. Hal tersebut terjadi 

karena proses pembelajaran yang selama ini telah dilakukan masih berfokus pada IQ (Intellectual Quotient) daripada 

pengembangan EQ (Emotional Quotient) dan juga SQ (Spiritual Quotient) (Chairiyah, 2017). Contohnya seperti pada 

kenyataan saat ini bahwa peserta didik masih banyak yang menerima metode penyampaian nilai budi pekerti dan 

pendidikan karakter dengan cara menghafal tanpa adanya sentuhan perasaan, nurani dan juga emosi sehingga 

dirasa kurang maksimal dalam pemberian pengembangan katakter dan kepribadian.  

Untuk mengantisipasi adanya fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya tentang kemerosotan 

moral yang terjadi di generasi muda, perlu sekiranya lembaga pendidikan formal seperti sekolah mengoptimalkan 

adanya system pembelajaran yang actual yaitu pembelajaran yang bukan hanya berfokus pada materi ajar saja tetapi 

juga mengedepankan nilai-nilai karakter dan budi pekerti. Berhubungan dengan hal tersebut diharapkan para 

peserta didik dapat menerima pembelajaran nilai-nilai karakter dengan baik dan mampu untuk mewujudkannya 

dengan berperilaku baik, bertanggung hawab dan memiliki sopan santun. Adanya kegagalan dalam pendidikan 

yang berpengaruh fatal adalah ketika peserta didik tidak punya rasa peka yang berlandaskan dengan rasa 

kemanusiaan. Sedangkan lembaga pendidikan dan subtansinya adalah yang dapat memanusiakan manusia serta 

dapat memberikan tempat rasa kemanusiaan di derajat paling tinggi dan juga tidak lupa untuk memaksimalkan 

karsa, rasa dan karya.  

Dalam mewujudkan peserta didik yang berperilaku baik tentunya peran guru sangat berpengaruh karena 

peran guru cukup besar didalam membentuk nilai karakter pada diri seorang siswa. Oleh sebab itu, pendidik dalam 

kesehariannya juga dituntut untuk mempunyai karakter yang baik serta memiliki dasar nilai-nilai moral yang baik 

pula guna untuk memberikan contoh penerapan kepada para peserta didiknya. Mengingat betapa stategisnya peran 

guru dalam sector pendidikan formal, maka kebutuhan guru yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik 

menjadi sebuah keniscayaan bagi masa depan bangsa. Disini peran perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi 

dengan profesi keguruan dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang terbaik dan berkualitas serta dapat 

menghasilkan mahasiswa yang siap menghadapi dunia dimasa depan yang penuh tantangan dan problematika.  

Guru yang di percayai sebagai panutan dan patokan bagi semua peserta didik diharuskan menanamkan 

benih nilai etika, norma dan moral yang baik dalam menjalankan setiap tugasnya. Hal tersebut dapat dikatakan 

menjadi salah satu indicator dalam penentu keberhasilannya mendidik dan mengajar. Sebagai upaya untuk 

menyiapkan calon guru yang memiliki nilai dan pandangan baik serta mempunyai karakter yang baik pula dimasa 

depan maka harusnyalah pendidikan nilai-nilai karakter guru yang ada di perguruan tinggi juga harus dapat di 

implementasikan dengan baik dan maksimal. Pendidikan bagi guru atau profesi keguruan dalam perkuliahan harus 

mampu mengemban misi dalam pembentukan karakter. Sehingga nantinya diharapkan calon guru tersebut dapat 

berpatisipasi dalam mengisi pembangunan dimasa mendatang tanpa meninggalkan karakter mulia (Zuchdi, 2015). 

Untuk dapat menghasilkan calon guru yang memiliki karakter milia maka proses pendidikan dalam perguruan 

tinggi juga perlu dilaksanakan dan diimplementasikan secara matang dan serius. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk para calon guru tersebut adalah melalui mata kuliah Etiks Keilmuan. Mata kuliah Etika Keilmuan ini bisa 

disebut sebagai mata kuliah yang sebagian besar menmbekali mahasiswa profesi keguruan mengenai ajaran moral 

serta tindakan karakter moral yang baik. Harapannya ketika mengikuti mata kuliah Etika Keilmuan mahasiwa 
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profesi keguruan tersebut bukan hanya mengetahui tugas seorang guru dalam proses pembelajaran, namun juga 

harus mampu memberikan contoh perilaku yang tepat dan baik kepada lingkungan sekitarnya begitu juga kepada 

peserta didik. 

Prinsip dasar etika keilmuan yang telah di terima di perguruan tinggi itu dapat menjadikan mahasiswa 

profesi keguruan menjadi calon guru yang dapat diteladani oleh peserta didik. Dengan demikian, maka professional 

guru dengan karakter dan moral yang baik adalah merupakan suatu loyalitas kepada Negara untuk dapat 

mencerdaskan generasi muda berdasarkan norma, nilai-nilai dan etika yang khususnya sudah diatur dalam 

perundang-undangan. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Etika Keilmuan akan menjadi relevan jika 

perkuliahan dan perbuatannya sehari-hari digabungkan dengan pemberian pendidikan nilai-nilai karakter di 

sekolah yang difungsikan sebagai upaya pengimplementasian nilai karakter kepada peserta didik. 

Berdasarkan uraian diatas maka adanya pendidikan karakter bagi calon guru ataupun bagi generasi muda 

yang masih bersekolah di pendidikan formal urgent untuk dilakukan. Oleh sebab itu, memang sangat pentingnya 

adanya tenaga pendidikan di lembaga formal dalam membangun pendidikan karakter dan nilai-nilai norma yang 

baik dengan menenkankan beberapa aspek. Diantaranya yaitu aspek kognisi, afeksi dan psikomotor yang seimbang 

serta berkesinambungan.  

 

METODE 
 Dalam artikel ini metode yang digunakan penulis ialah menggunakan studi pustaka atau literature review. 

Penulis menggunakan metode ini karena penulis menggunakan hasil penelitian dan bahan litelatur yang sudah ada 

sebelumnya. Litelatur dan hasil dari penelitian yang digunakan di artikel ini bersumber dari berbagai referensi dan 

sumber dengan menggunakan tema yang mendukung penulisan artikel ini. Penulis akan memberikan hasil akhir 

berupa narasi dan penjelasan yang didukung oleh teori yang relevan. Di penulisan artikel ini, penulis akan 

menggunakan teknik analisis isi. Dimana penulis akan membahas secara mendalam mengenai infornasi-informasi 

yang sudah dikumpulkan yang selanjutnya dijadikan artikel utuh.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil  
 Era global yang saat ini terjadi merupakan sebuah perubahan social yang terjadi diantara masyarakat akibat 

perubahan teknologi dan juga pertukaran budaya serta perubahan ekonomi internasional. Adanya globalisasi juga 

dimaknai dengan adanya perkembangan pembentukan system kehidupan yang bersifat menyeluruh (Oviyanti, 

2016). Globalisasi yang telah terjadi telah merubah seluruh tatanan masyarakat bahkan tidak ada seorangpun yang 

dapat menghindari adanya arus dari globalisasi.  Seiring dengan adanya globalisasi tersebut, maka guru harus siap 

menghadapi tantangan dan ringtangan masyarakat di masa depan. Di era saat ini, guru pun juga dituntut untuk 

dapat meningkatkan profesionalitasnya dibidang mengajar materi ataupun dalam bidang mendidik moral dan 

karakter baik kepada peserta didiknya. Pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah dapat membantu guru dan 

peserta didik dalam mengembangkan etika, nilai dan moral yang baik serta terwujudnya pengajaran karakter yang 

bersifat universal (Berkowitz, 2011).  

 Pendidikan dalam bidang karakter biasanya juga disamakan dengan pendidikan akhlak yang berhubungan 

dengan cara pikir dan cara berperilaku baik dan buruk. Pendidikan karakter merupakan pendidikan dalam 

mengajarkan nilai dan etika yang juga menjadikan upaya dalam memberikan pengajaran nilai, norma dan aturan 

baik untuk dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan karakter guna dapat bertindak dengan aturan 

yang baik pula (Coffman, 1981). Pembahasan mengenai perbuatan baik buruk ini telah menjadi sebuah keutamaan 

yang sangat penting dalam pendidikan karakter ini. (Doni Koesoma, 2007) mengungkapkan bahwa adanya 

pendidikan katakter yang diberikan dalam lembaga masyarakat dan lembaga formal seperti sekolah merupakan hal 

dasar dan utama yang harus dimiliki oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut meliputi seperti nilai-nilai kebijaksanaan, 

tanggungjawab, penghormatan serta mempunyai rasa senasib, serasa dan sependeritaan. 

 Dalam pendidikan formal di sekolah, gurulah yang akan menjadi actor yang akan terlibat dalam semua 

proses pendidikan kafakter yang akan diberikan kepada peserta didik. (Danim and Khairil, 2011) mengatakan bahwa 

adanya kedudukan guru yang disebut sebagai tenaga pendidikan yang memiliki profesionalitas, maka pasti 

memiliki fungsi untuk meningkatkatkan martabat guru sebagai agen dalam perubahan. Oleh sebab itu, guru 
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mempunyai peran dan tanggungjawab selain untuk dapat mengembangkan potensi peserta didik tetapi juga 

berperan untuk dapat menjadikan siswanya menjadi individu dalam masyarakat yang memiliki norma dan nilai-

nilai karakter yang sesuai dengan norma yang berlaku. 

 Dari penjelasan tersebut maka dapat di ambil keseimpulan bahwa adanya guru yang akan menjadi panutan 

bagi peserta didik, diharapkan guru memiliki etika dan norma yang baik pula. Dengan adanya matakuliah Etika 

Keilmuan maka diharapkan guru dapat menjadi panutan terbaik yang dapat memberikan pengetahuan serta dapat 

mengimplementasikan perbuatan, nilai dan etika yang baik di masyarakat dan lingkungan sekitar. Etika sendiri 

adalah merupakan suatu pedoman kepantasan mengenai perbuatan baik dan buruk dan juga merupakan suatii 

perpaduan cara seseorang menempatkan diri dilingkungannya. Menurut (Gluchmanova, 2015)  prinsip moral 

merupakan awal dari nilai dan norma yang harus dilakukan dan adanya aturan serta tugas merupakan dasar dalam 

bertindak secara moralitas. 

 Pendidikan karakter yang berikan kepada mahasiswa calon guru tidak dapat dipandang sebelah mata saja 

sebab pendidikan nilai karakter yang ditujukan pada mahasiswa profesi keguruan ini bertujuan untuk memperkuat 

sifat sikap serta perilaku seseorang. Dimana dalam hal tersebut maka, mahasiswa profesi keguruan ataupun calon 

guru tidak hanya dituntut untuk memiliki intelektual yang tinggi namun juga wajib memiliki nilai karakter dan 

moral yang kuat agar ketika mahasiswa profesi keguruan tersebut ketika sudah melalukan pekerjaannya di 

masyarakat tidak akan melakukan perbuatan menyimpang baik menyimpang dari tugas yang harus dilakukannya 

serta menyimpang dari kewajiban dan haknya sebagai guru. Dalam upaya mewujudkan nilai-nilai karakter pada 

mahasiswa profesi keguruan ini maka perlu didukung oleh semua lembaga akademik di Universitas agar pemberian 

pendidikan akrakter tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan awal. Dalam pemberian pendidikan 

karakter dalam matakuliah Etika Keilmuan, maka adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah yaitu: 

 

Tabel. 1  Tahapan atau Proses Pengembangan dalam Pendidikan Nilai-nilai Karakter 

 

Dengan adanya tahapan tersebut diharapkan matakuliah Etika Keilmuan yang dilakukan akan menjadikan 

pedoman dalam menyiapkan calon guru yang berkarakter dan memiliki nilai-nilai baik. Oleh sebab itu maka adanya 

pendidikan karater dalam perkuliahan Etika Keilmuan akan terintregasi dalam wujud nyata perbuatan sehari-hari. 

Proses yang akan dilakukan di dalam perkuliahan akan terdiri atas persiapan, pelaksanaan dan yang terakhir adalah 

evaluasi. Berikut ini adalah gambaran yang dapat dilakukan dalam mengikuti perkuliahan Etika Keilmuan yang 

akan dibawakan oleh dosen atau pengajar terkait.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah Penyusunan Pedoman Perkuliahan Etika Keilmuan yang Terintegrasi Nilai-nilai Karakter 

Sumber: Januarti (2017) 

No Jenis Tahap Kegiatan 

1.  Perencanaan  
Mengembangkan suatu Rencana Pembelajaran Semester dan mengimplementasikan nilai-nilai 

karakter di dalam perkuliahan etika keilmuan 

2.  Implementasi  
Menerapkan dan mengimplementasikan perkuliahan sesuai dengan metode dan model 

perkuliahan yang telah di atur berdasarkan nilai karakter yang akan dicapai 

3.  Evaluasi  Melakukan tahap evaluasi perkuliahan dengan model yang telah ditetapkan 

Pengembangan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) 

RPS Mata Kuliah Etika 

Keilmuan 

Implementasi Nilai-nilai 

Karakter 

Analisis Sarana & Prasarana 

Analisis Nyata Kondisi Mahasiswa 
Skema Perkuliahan / Desain 

Instruktional 

Kegiatan Perkuliahan 

Analisis Sumber Perkuliahan 

Menyusun Bahan Perkuliahan 
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Mahasiswa calon guru yang mengikuti perkuliahan Etika Keilmuan akan mampu memahami hubungan 

antar nilai, norma dan sanksi dalam kode etik guru. Pada tahapan yang sudah dilakukan, mahasiswa dapat 

melakukan observasi ke sekolah dengan melihat kondisi nyata yang ada dan menganalisisnya hingga mendapatkan 

jawaban serta dapat pada akhirnya diharapkan para guru tersebut dapat mengimplementasikan nilai-nilai 

kesantunan dan keteledanan yang didapatkan di sekolah.  

 

Pembahasan 
 Salah satu permasalahan mendasar bangsa Indonesia pada era saat ini adalah yang berkaitan terutama 

dengan proses penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia) yang siap untuk berkompetisi di zaman global pada saat 

ini adalah kurangnya atau hilangnya nilai-nilai karakter bangsa. Karakter mempunyai pengertian yaitu suatu jati 

diri, watak, kepribadian seseorang yang melekat pada diri seseorang yang pada dasarnya bersifat kultural, 

konstekstual serta berkesinambungan. Karakter bangsa ini merupakan karakter yang diakumulasi dari karakter 

seluruh warga masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan (Ghufron, 2010) yang mengatakan bahwa karakter 

adalah suatu nilai mendasar dari individu atas perbuatan dan perilakunya yang akan menjadi acuan dalam setiap 

kehidupan manusia. Diantara banyaknya nilai-nilai karakter, karakter yang harus dimiliki bangsa Indonesia adalah 

nilai-nilai karakter yang bersifat tepat di mata norma yang berlaku serta baik secara kolektif dan nilai karakter yang 

bersifat individual, ada beberapa nilai karakter yang perlu diutamakan yaitu adalah sebagai berikut. Pertama adalah 

nilai kedisplinan. Kedua adalah nilai dari kemajuan dan keunggulan. Ketiga adalah nilai spiritualitas. Keempat 

adalah nilai kemandirian dan yang terakhir kelima adalah nilai-nilai solidaritas antar masyarakat di suatu bangsa.  

Pada era ini, Indonesia telah banyak mengalami adanya  degradasi moral dan nilai karakter pada generasi 

mudanya. Hal ini banyak ditandai dengan rusaknya moral generasi muda dengan melakukan tindak keresahan dan 

kejahatan serta melakukan tindakan dan perbuatan lain yang tidak mencerminkan nilai karakter dan norma suatu 

bangsa. Salah satu cara yang bisa dilakukan di dalam memberikan atau mengintegrasikan nilai karakter adalah 

dengan memasukkan ke dalam kurikulum sekolah mengenai pelajaran pendidikan karakter. Selain itu juga dapat 

dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran agar nantinya setiap mata pelajaran yang di berikan akan termuat 

tentang nilai karakter bangsa secara konstektual. Cara dengan memberikan pendidikan karakter di kurikulum 

sekolah adalah cara yang dipandang relevan. Dengan dilakukannya hal tersebut maka, diharapkan nantinya dapat 

menciptakan dan mempersiapkan generasi muda untuk berkompeten dibidangnya sekaligus generasi muda 

tersebut mempunyai nilai-nilai karakter bangsa yang sesuai dan selaras dengan semestinya. Sebelum masuk ke 

dalam kurikulum sekolah dan adanya pendidikan karakter di sekolah sebagai sector formal, maka ad beberapa hal 

yang harus diperhatikan salah satunya yaitu mengenai kualitas karakter dari guru yang akan memberikan 

pengetahuan materi pelajaran yang terintegrasi dengan pendidikan karakter berupa nilai-nilai karakter. Dengan 

demikian, guru yang akan mengajarkan ilmu serta pengiplementasian nilai-nilai karakter juga harus diberikan 

pendidikan semaksimal mungkin agar dapat memberikan pengetahuan dan teladan kepada peserta didik pula.  

Keteladanan adalah merupakan cara yang dapat digunakan dalam pemberian nilai-nilai moral dan karakter 

kepada peserta didik. Menurut (Ed, 2009) menyatakan bahwa adanya kehidupan manusia tidak akan terlepas dari 

adanya perilaku peniruan dan pada selanjutnya pada proses dalam pendidikan, peserta didik banyak yang meniru 

keteladanan yang ditunjukkan oleh guru yang bersangkutan sehingga nantinya perilaku dan sifat yang dilakukan 

oleh guru akan sangat berpengaruh teehadap peserta didik. Karena pada dasarnya adalah keteladanan yang 

dilakukan, ditunjukkan dan yang diimplementasikan oleh guru adalah keteladanan yang paling baik sebab sesuatu 

yang dijadikan teladan oleh kebanyakan orang akan berpengaruh jangka panjang, luas dan lebih jelas.  

Seorang filsuf pendidikan, Al-Ghazali, menjelaskan bahwa dalam membentuk sebuah metode dalam 

karakter anak harus banyak menunjukkan dan mengilplementasian dalam bentuk keteladanan, pembiasaan serta 

latihan kemudian dilakukan juga proses pemberian nasehat yang diharapkan dalam rangka proses pembinaan pada 

peserta didik (Ihsan, 2001). Jadi adanya pemberian contoh teladan dan pembiasaan tersebut harus dilakukan oleh 

paksaan agar nantinya karakter yang ditanamkan tersebut dalam berkelanjutan terbawa hingga peserta didik 

dewasa dan akan menjadi kepribadian dengan moral dan nilai karakter yang baik yang akan menempel di jati 

dirinya seterusnya.  
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Seperti yang telah diuraikan diatas bahwasanya guru berperan sangat penting dalam pendidikan sektor 

formal di sekolah memaksa guru untuk dapat mengikuti perkembangan jaman dan siap untuk menerima semua 

tantangan di masa depan. Salah satu tantangannya yaitu dalam proses pembetukkan karakter pendidikan pada diri 

peserta dalam proses pembelajaran. Dalam penulisan ini di berikan penjelasan mengenai pentingnya untuk calon 

guru dalam membentuk karakter dan nilai-nilai baik pada dirinya sendiri sebelum membentuk dan mengajarkan 

kepada peserta didik. Salah satu cara tersebut adalah dengan mengikuti mata kuliah Etika Keilmuan yang 

diselenggarakan di setiap universitas pada jenjang profesi keguruan. Beberapa tahapan dan proses mengenai 

integrasi dan proses implementasi nilai karakter adalah sebagai berikut: 

 

1. Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester 
 Dalam tahapan ini dilakukan oleh dosen pengampu yang membawakan matakuliah Etika Keilmuan untuk 

dapat menganalisis kompetensi minimal yang harus dicapai dalam satu semester pembelajaran. Disini tugas dosen 

untuk dapat mengembangkan capaian pembelajaran dengan memasukkan materi nilai-nilai karakter yang nantinya 

dapat diimplementasikan mahasiswa di lingkungannya. Menurut (Setiyaningsih, 2020) dalam tahap ini harapannya 

nantinya mahasiswa calon guru tersebut dapat mengetahui serta memahami konsep-konsep profesi guru dan tidak 

lupa juga memahami mengenai cara guru dapat dikatakan sebagai guru yang professional. Selain menjadi guru yang 

professional, mahasiswa calon guru juga dapat memiliki kompetensi dalam mengajar sesuai dengan kode etik guru. 

Selain itu juga mahasiswa harus memiliki rasa bertanggung jawab, jujur dan mandiri serta terbuka dalam bersikap 

atas pendapat yang diutarakan oleh individu lain. 

 Pada proses integrasi nilai-nilai karakter pada mahasiswa di pengembangan rencana pembelajaran semester 

ini memerlukan perencanaan yang memadai, memadai baik dalam hal lingkungan belajarnya ataupun memadai 

dalam proses perencanaan pembelajarannya. Adanya penataan dari lingkungan belajar bertujuan untuk 

memberikan kondisi dan situasi pembelajaran yang dapat mengembangkan rasa dan pikiran mahasiswa dalam rasa 

kepekaan, tangguh, demokratis, memiliki rasa tanggap akan berbagai hal dan juga rasa fleksibilitas terhadap 

berbagai jalan hidupnyan dan kebutuhannya.  

 Dibuatnya rancangan pembelajaran memuat tahapan pembelajaran mulai dari tahapan perencanaan hingga 

tahapan pertemuan untuk mengadakan evaluasi. Tahapan dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran dibuat dan 

dikembangkan dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa profesi keguruan untuk dapat 

menguasai dan menerima beberapa kompetensi yang telah diatur dengan tidak lupa tetap mengedepankan nilai 

pendidikan karakter disetiap pertemuannya. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa rancangan pelaksanaan 

pembelajaran dibuat oleh dosen pengampu dengan tetap memperhatikan kompetensi integrasi nilai-nilai karakter 

dan mengkaji rumusan kompetensi tersebut yang akan diberikan ke mahasiswa. Pada selanjutnya, berdasarkan hasil 

dari mengkaji kompetensi pada rancangan pelaksanaan pembelajaran maka hasil identifikasi tersebut akan 

dikembangkan dan siap untuk digunakan sebagai patokan dan acuan dalam proses pembelajaran.  

 

2. Metode Perkuliahan Etika Keilmuan dengan Mengintegrasikan Nilai-nilai Karakter 
 Metode perkuliahan yang dilakukan didesain oleh dosen pengampu secara kreatif dan inovatif dengan tidak 

lupa menggunakan beragam metode dan model pembelajaran yang menyenangkan dan menarik sehingga didalam 

proses pembelajaran dapat mengintegrasikan pendidikan karakter di dalamnya. Metode yang efektif, kreatif dan 

inovatid diperlukan dalam proses pembelajaran dalam perkuliahan sehingga mampu memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi ataupun dapat menjawab pertanyaan, membuat peserta didik atau mahasiswa dapat 

mengemukakan pendapatnya (Roestiyah, 2012)  

 Kajian hasil dari perkuliahan Etika Keilmuan berupa kompetensi minimal harus terintegrasi dalam nilai-

nilai karakter yaitu diantara lainnya adalah mahasiwa harus mampu mengetahui dan memahami serta 

bertanggungjawab atas kerangka konseptual mengenai etika serta profesi keguruan. Selain itu mahasiswa juga dapat 

memahami segala latar belakang mengenai kependidikan guru yang ada di Indonesia dan tidak lupa untuk 

menerapkan kesantunan, kedisiplinan dan nilai-nilai baik yang telah diajarkan. Selanjutnya mahasiwa dapat 

mengembangkan etika dan nilai karakter dalam profesi keguruan dengan menerapkan toleransi dalam menyikapi 

segala perbedaan baik perbedaan pendapat, agama, ras dan suku. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat serta 
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mampu untuk mensitesis konsep guru dengan baik diikuti dengan penyesuaian komptensi yang telah ditetapkan 

dalam rangka untuk melihat hasil akhir (Kunci, 2017).  

 Metode penerapan perkuliahan dalam mata kuliah etika keilmuan mengitegrasi seluruh aspek dalam nilai-

nilai karakter dalam setiap kegiatan pembelajarannya. Dalam penerapan metode dan model yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu adalah aspek lingkungan belajar salah 

satunya. Dimana lingkungan belajar yang memadai diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang 

efektif dan efisien serta menarik bagi mahasiswa. Lingkungan belajar yang memadai memerlukan pengaturan serta 

tatanan agar mahasiswa yang melakukan proses pembelajaran dapat belajar sesuai dengan kompetensi, kebutuhan 

serta sesuai dengan minatnya. Beberapa kegiatan pengaturan dan penataan lingkungan belajar dengan 

pengintegrasian nilai karakter adalah sebagai berikut (1) menyiapkan bahan serta sarana yang akan digunakan 

dalam proses pembelajaran, (2) mengatur sarana dan prasarana tersebut agar dapat digunakan dengan baik dan 

yang terakhir adalah (3) menata agar sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi dan situasi yang maksimal 

sehingga dapat diintegrasikan secara maksimal pula (Ghufron, 2010). 

 

3. Pelaksanaan Pembelajaran dengan Mengintegrasikan Nilai-nilai Karakter 
 Pada setiap tahapan pembelajaran perkuliahan etika keilmuan akan diisi dengan nilai-nilai karakter atau 

pesan-pesan moral yang relevan dengan materi pembelajaran yang akan dibahas di dalamnya. Pembelajaran nilai-

nilai karakter yang relevan dengan norma yang berlaku diharapkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut yaitu adalah 

(1) menggunakan metode dan juga model yang sesuai dengan materi-materi yang digunakan serta yang dapat 

mewujudkan kompetensi yang terkandung dalam rumusan yang telah ditentukan, (2) metode dan model dalam 

pembelajaran di matakuliah etika keilmuan bersifat kontekstual, (3) metode dan model yang digunakan harus berifat 

menarik, inspiratif, memotivasi, interaktif, menyenangkan dan juga dalam kondisi dan situasi yang kondusif, (4) 

alokasi waktu yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan, (5) metode dan model yang digunakan dalam 

pembelajaran berpusat pada mahasiswa, (6) jika proses evaluasi dirasa kurang memuaskan dapat melakukan 

kegiatan remedial dalam rangka untuk mencapai hasil yang maksimal dan yang terakhir adalah (7) dalam proses 

pembelajaran menggunakan contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga contoh yang diberikan akan berasa lebih 

nyata (Ghufron, 2010). 

 Dalam prakteknya, bukan hanya model dan metoode pembelajaran yang berperan penting dalam proses 

pembelajaran. Namun, pengelolaan kelas juga berperan penting. Adanya proses pengelolaan dalam kelas ini 

merupakan bagian penting dalam proses belajar mengajar, dimana dalam proses pengelolaan kelas menekankan 

adanya pengintegrasian nilai karakter dalam bangsa. Proses pengelolaan dalam  kelas ini bertujuan untuk dapat 

menghasilkan suasana dan iklim belajar yang kondusif sehingga harapannya adalah tujuan pembelajaran dan 

rumusan kompetensi dapat tercapai secara maksimal. Menghasilkan kondisi suasana dan iklim kelas disini 

memungkinkan agar mahasiswa dapat menerima perkuliahan secara memadai dan layak.  

 Selain menghasilkan suasana dan iklim yang kondusif, dosen pengampu mata kuliah etika keilmuan juga 

harus dapat mempertahankan dinamika kelas. Hal tersebut dilakukan karena dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan di dalam kelas bertujuan agar aktivitas proses belajar mengajar tetap bernuansa pemberian nilai-nilai 

moral dan pendidikan karakter. Bentuk bentuk dari kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahap mempertahakan 

dinamika kelas antara lain adalah melakukan pemberian hadiah dan hukuman ke mahasiswa ketika proses 

pembelajaran, mendisiplinkan mahasiswa agar tetap berfokus dalam matakuliah yang diampu dan tetap 

menerapkan perjanjian pra kuliah secara konsekuen dan berkesinambungan. 

 

4. Evaluasi Penerapan Matakuliah Etika Keilmuan 
 Setelah penerapan nilai-nilai karakter dilakukan dan diimplementasikan maka yang selanjutnya dilakukan 

adalah tahap evaluasi. Tahap ini adalah tahapan terakhir dalam kegiatan pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam 

proses perkuiahan. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur indicator penilaian yang telah ditetapkan oleh dosen 

pengampu. Indicator penilaian tersebut meliputi penilaian dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Dalam 

tahan evaluasi penilaian ini maka setiap kompetensi minimal akan diukur dengan persentase yang telah diberikan 

oleh dosen pengampu mata kuliah Etika Keilmuan. Pada evaluasi yang telah dilakukan ini diharapkan mencapai 
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pencapaian kompetensi minimal dengan memberikan nilai-nilai karakter dan memberikan keteladanan sikap serta 

perilaku yang menghargai setiap perbedaan (Kunci, 2017).  

 Dalam setiap tahapan yang dilakukan terlihat adanya proses sintesis dimana pada tahap awal mahasiswa 

telah diajak untuk belajar materi dan teori lalu mahasiswa juga diajak dalam mengembangkan nilai-nilai karakter 

dengan melihat kondisi lapangan yang ada pada saat ini hingga akhirnya melakukan sintesa mengenai sosok guru 

yang baik di masa depan. Impelementasi guru dengan menganut nilai-nilai karakter ini tidak hanya sejalan dengan 

peribahasa dimana guru tidak hanya digugu dan ditiru melainkan guru juga mampu mengajarkan, membimbing, 

melatih serta mendidik peserta didik untuk dapat memiliki pengalaman, pengetahuan dan jiwa social yang tinggi 

dan baik di masa depan mereka.  

 Evaluasi atau penilaian dalam proses perkuliahan ini dilakukan dalam rangka unruk mendapatkan hasil 

dari pemahaman mahasiswa setelah menerima proses pembelajaran. Selain itu juga digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan seluruh tugas yang telah diberikan pada saat awal ataupun akhir 

dari pembelajaran. Komponen komponen yang digunakan dalam menentukan nilai dari tahapan evaluasi ini adalah 

antara lain nilai dari kehadiran, sikap yang ditunjukkan, nilai individu, nilai kelompok dan presentasi yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa. Semua komponen yang telah dikumpulkan tersebut akan dijadikan satu setelah itu 

dianalisis oleh dosen pengampu untuk pada akhirnya akan mendapatkan nilai akhir. Setelah proses evaluasi 

berakhir pada akhirnya diharapkan mahasiswa profesi keguruan dapat menerima pembelajaran secara maksimal 

dan dapat mengiplementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga dapat menunjukkan dan mengajarkan 

nilai-nilai karakter yang baik pada saat mahasiswa telah menjadi guru di sekolah.  

 

5. Implikasi dalam Kehidupan Sehari-hari 
 Jika dilihat dari berbagai tingkatan lembaga pendidikan, lembaga pendidikan formal atau sekolah maupun 

universitas adalah tingkatan terbawah sebagai tempat yang menyelenggarakan pemberian pengetahuan dan 

pengalaman belajar. Oleh sebab itu maka, tidak salah jika lembaga formal sekolah atau universitas menjadi salah 

satu institusi yang esensial bagi berlangsungnya program-program pendidikan baik program pemberian 

pengetahuan maupun program dalam penanaman nilai-nilai karakter. Lembaga atau institusi formal ini bukan 

hanya memiliki peran sebagai pelaksana proses pembelajaran, namun juga memiliki peranan sebagai pengembang 

model dan metode pembelajaran yang nantinya akan diiplementasikan dalam proses belajar mengajar. Integrasi 

nilai-nilai karakter tersebut akan disesuaikan dengan kondisi lingkkungan sekitar.  

 Dalam hal pemberian nilai-nilai karakter ini, maka guru adalah merupakan actor dalam kegiatan 

pembelajaran. Untuk itu agar peran guru dapat berjalan secara maksimal dalam proses optimalisasi dan 

implementasi pengetahuan dan pengajaran nilai-nilai karakter maka guru harus memiliki wawasan pengetahuan 

yang luas serta memiliki pengalaman tentang nilai-nilai karakter yang memadai dengan lingkungan masyarakat 

Indonesia. Selain itu, guru juga hendaknya menyadari posisi nya sebagai patokan dan teladan bagi para peserta 

didiknya. Sehingga implementasi nilai-nilai karakter memang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian maka tingkah laku, sikap, perbuatan, tata berbicara, cara berpakaian dan pola pikir guru juga 

harus mencerminkan conntoh dan teladan yang baik bagi peserta didiknya.  

 Peserta didik sebagai subjek pemberian ilmu pengetahuan, maka disini peserta didik dapat diposisikan 

sebagai subjek utama yang menekankan integrasi dan pengimplementasian nilai-nilai karakter dan moral bangsa. 

Menurut (Coffman, 1981) menyatakan bahwa anggota dari proses pembelajaran juga memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan perencanaan dalam program pembelajaran, di proses ini maka rencana pembelajaran atau kurikulum 

berperan aktif dan penting untuk menuju suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, maka lembaga sekolah dan 

guru juga harus menerapkan adanya proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan begitu maka 

peserta didik dapat memiliki kompetensi yang diberikan sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, selain itu juga 

dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang telah diberikan oleh guru yang bersangkutan.  

 

SIMPULAN 

 Membentuk karakter seseorang memerlukan kesabaran dan juga implementasi yang dilakukan secara terus-

menerus. Salah satu pihak yang memiliki peran dalam membentuk pendidikan karakter adalah lembaga formal 

yaitu sekolah. Dan adanya pendidikan nilai-nilai karakter di sekolah ini tidak akan berjalan baik jika tanpa adanya 
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pemahaman dari guru. Pembangunan nilai karakter yang dilakukan pada mahasiwa calon guru sangatlah 

diperlukan. Dalam hal ini sesuai dengan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa matakuliah Etika Keilmuan 

dapat dijadikan tempat atau wadah sebagai para mahasiswa untuk dapat menanamkan etika, norma dan nilai yang 

baik ke peserta didik. Oleh karena itu, pemahaman pendidikan karakter guru juga sangat menentukan dalam hal 

implementasinya kepada peserta didik. Selain itu tidak cukup peserta didik hanya menerima pengetahuan dan ilmu 

pendidikan karakter dari guru, tetapi lingkungannya juga sangat mempengaruhi. Apalagi media informasi yang 

saat ini telah berkembang pesat juga perlu mendapatkan pengawasan sehingga nanti harapannya adalah pendidikan 

karakter yang diajarkan disekolah dapat diterapkan oleh peserta didik dengan hasil yang maksimal.  

 Dalam proses perkuliahan mahasiswa calon guru pun  juga harus mampu menerapkan beberapa 

pendekatan yaitu pendekatan kontruktivisme dan pendekatan konstektual dalam setiap pembelajarannya. Dimana 

hal ini adalah merupakan hal yang esensial dalam membentuk karakter pada diri mahasiswa. Karena pada dasarnya 

di zaman sekarang, tugas guru atau calon guru bukan hanya untuk mengajar ilmu pengatahuan saja, tetapi guru 

juga berperan dalam membentuk nilai-nilai karakter baik dalam diri pembelajar atau peserta didiknya (Oviyanti, 

2016). Selain itu juga dosen sebagai guru untuk mahasiswa calon guru juga diharapkan dapat menggunakan metode-

metode pembelajaran yang aktif serta menarik yang dapat digunakan untuk merangsang motivasi mahasiswa dan 

juga kreativitas pola pikirnya. Harapannya nanti calon guru tersebut kelak dapat menjadi guru yang inovatif dan 

kreatif pula dalam memberikan pelajaran di dalam kelas.   
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Abstrak 
Pendidikan di masa pandemi ini menjadikan perubahan dalam sistem kegiatan pembelajaran menjadi 

pembelajaran yang dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Perlunya bahan ajar yang dapat membantu 

dalam melakukan pembelajaran secara mandiri dirumah salah satunya yaitu modul elektronik atau e-modul. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk E-Modul Administration (EMA) 

menggunakan aplikasi Sigil untuk meningkatkan hasil dan kemandirian belajar siswa. Penelitian dan 

pengembangan ini menggunakan model Research and Development dari Borg and Gall yang telah dimodifikasi. 

Teknik analisis yang digunakan yaitu rata-rata persentase. Hasil penelitian dan pengembangan ini berupa 

E-Modul Administration menggunakan aplikasi Sigil pada mata pelajaran administrasi umum kelas X OTKP 

dimana hasil validasi dan uji coba produk kelompok kecil menunjukkan bahwa bahan ajar e-modul 

administration dinyatakan sangat valid dan telah sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudahan 

penggunaan e-modul dan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil dan kemandirian belajar siswa. 

Keunikan dari produk ini yakni e-modul yang user friendly sehingga mudah untuk digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran. E-Modul administration dinilai dapat meningkatkan hasil dan kemandirian belajar siswa 

dilihat dari rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa e-modul administration sangat valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh 

guru dan siswa.  

Kata Kunci: Bahan Ajar, E-Modul Administration, Hasil Belajar, Kemandirian Belajar 

 

PENDAHULUAN 
Dunia saat ini sedang mengalami pandemi Covid-19 yang mana membawa dampak bagi berbagai sektor 

salah satunya yaitu pendidikan. Perlunya keterlibatan teknologi dalam dunia pendidikan atau yang disebut juga 

dengan Technology Education (TE), dimana teknologi sudah bergerak dalam bidang pendidikan, informasi dan 

komunikasi, bahkan perdagangan (Pebriantika et al., 2021). Dampak dari pandemi Covid-19 bagi pendidikan di 

Indonesia, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan 

teknologi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai platform yang sudah tersedia, seperti Google 

Classroom, Whatsapp Group, Zoom Meeting, dan Google Meet. Pembelajaran daring mengharuskan siswa melakukan 

pembelajaran secara mandiri dirumah, oleh karena itu perlunya bahan ajar pendukung sehingga pembelajaran 

secara mandiri dapat dilakukan secara maksimal.  

Bahan ajar merupakan seperangkat sarana pembelajaran yang berisi materi pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi dasar yang sedang dipelajari dan dapat digunakan untuk membantu guru dan siswa dalam melakukan 

pembelajaran (Himang et al., 2019; Lestari et al., 2018). Salah satu bahan ajar yang dapat digunakan yaitu modul. 

Seiring dengan perkembangan teknologi, terjadi perubahan dalam pembuatan bahan ajar yang sebelumnya 

berbentuk cetak menjadi berbentuk elektronik salah satunya yaitu modul elektronik atau e-modul. E-Modul 

merupakan media pembelajaran digital atau non cetak yang dapat dibuka melalui komputer atau smartphone dengan 

atau tanpa dukungan dari aplikasi lain untuk membuka e-modul yang telah dirancang berdasarkan kurikulum yang 

digunakan (Priatna et al., 2017).  

Pembuatan e-modul dapat menggunakan aplikasi yang sudah tersedia, contohnya saja aplikasi Sea Digital 

Learning (Sigil). Sigil dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran dalam meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dan diharapkan dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran mandiri. Sigil dapat 
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digunakan dalam kegiatan pembelajaran virtual learning karena dapat digunakan dan dibagikan melalui jaringan 

internet sehingga dapat mengatasi masalah keterpisahan ruang dan waktu antara guru dan siswa (Nasution, 2015). 

E-Modul yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini menggunakan aplikasi Sigil yang dapat 

dengan mudah diakses oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sigil dapat menambahkan video, gambar, 

animasi, suara dan dapat digunakan di semua jenis perangkat (Amalia and Kustijono, 2017). 

Penelitian sebelumnya yang membahas tentang tema ini dilakukan oleh peneliti (Aisy et al., 2020; Alperi, 

2019; Amalia and Kustijono, 2017; Astutik and Wasiti, 2016; Damanik et al., 2020; Liana and Hardyanto, 2019; Putri 

and Purmadi, 2020; Rahayu et al., 2020; Warmi et al., 2020; Wirasasmita and Uska, 2017). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut dapat dikatakan bahwa pembuatan e-modul yang menggunakan sigil dapat meningkatkan hasil dan 

kemandirian belajar siswa dan dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Penelitian lainnya yang dilakukan 

oleh Logan et al., (2021) menyatakan bahwa modul untuk pembelajaran mandiri dapat membantu dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dan juga penambahan e-learning module ke metode pembelajaran tradisional dapat 

menumbuhkan lingkungan belajar yang baik.  

Hasil belajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga terdapat perubahan tingkah laku 

akibat dari interaksi dengan lingkungannya. Pada kegiatan pembelajaran dapat dinilai pada ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif sebagai pengaruh dari proses pembelajaran. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh disiplin 

diri dalam melakukan pembelajaran, yang mana pengetahuan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran 

merupakan indikator untuk meningkatkan hasil belajar (Gorbunovs dkk, 2016; Hakiki and Fadli, 2020; Hidayah and 

Sumbawati, 2019). Hasil belajar juga dipengaruhi oleh kemandirian belajar siswa. Kemandirian belajar siswa dapat 

meningkatkan kreativitas, keahlian, kemampuan, percaya diri, dan dapat memotivasi diri sendiri pada saat 

melakukan kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat melakukan semua kegiatan secara mandiri. Kemandirian 

belajar siswa juga merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dalam keberhasilan pelaksanaan 

pembelajaran daring yang dilaksanakan dari rumah, karena dapat membantu siswa dalam menentukan tujuan 

pembelajaran pada saat melakukan pembelajaran mandiri dari rumah (Asih and Ramdhani, 2019; Ningsih and 

Nurrahmah, 2016; Sulisworo dkk, 2020; Wiyono, 2018). Wong et al., (Hong et al., 2021) menjelaskan bahwa dalam 

menetapkan tujuan pembelajaran, tentunya harus terdapat motivasi diri untuk menentukan rencana kedepan dalam 

melakukan pembelajaran. Setelah rencana tersebut terbentuk, siswa dapat memulai mengerjakan tugas sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. 

Listyani (dalam Saefullah et al., 2013) menjelaskan bahwa terdapat enam buah indikator sikap kemandirian 

belajar, yaitu a) Ketidaktergantungan terhadap orang lain, b) Memiliki kepercayaan diri, c) Berperilaku disiplin, d) 

Memiliki rasa tanggung jawab, e) Berperilaku berdasarkan inisiatif sendiri, dan f) Melakukan kontrol diri. Dilihat 

dari beberapa pengertian dan indikator tersebut, kemandirian belajar sangatlah dibutuhkan untuk membantu siswa 

dalam kegiatan pembelajaran, sehingga terdapat kemauan untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru Mata Pelajaran Administrasi Umum di SMK Terpadu Al 

Ishlahiyah Singosari, Malang diperoleh informasi bahwa pada saat melakukan pembelajaran secara daring hasil 

belajar dan tingkat kemandirian belajar siswa masih tergolong rendah, hal tersebut dibuktikan dengan nilai yang 

diperoleh siswa masih ada yang dibawah KKM dan masih ada siswa yang belum mengumpulkan tugas dengan 

tepat waktu pada saat melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Hal tersebut dikarenakan kurangnya bahan 

ajar yang dapat membantu siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran mandiri. Berdasarkan pemaparan 

mengenai pentingnya bahan ajar di dalam proses belajar mengajar pada mata pelajaran administrasi umum, 

perubahan arah pembelajaran yang semula dalam tatap muka dan berubah menjadi dalam jaringan atau daring, 

serta pentingnya kemandirian belajar siswa pada era pembelajaran modern berbasis teknologi, maka peneliti 

melakukan penelitian sekaligus melakukan pengembangan berupa e-modul administration pada mata pelajaran 

administrasi umum menggunakan aplikasi sigil yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil dan 

kemandirian belajar. 

 

METODE 
Penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan e-modul yang akan divalidasi oleh ahli e-

modul dan ahli materi dan juga untuk melihat perbedaan hasil dan kemandirian belajar siswa yang menggunakan e-

modul dengan yang tidak menggunakan e-modul. Model penelitian dan pengembangan ini menggunakan model 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

141 

 

penelitian dari Borg and Gall (Sugiyono, 2016:409) yang telah dimodifikasi oleh peneliti menjadi 8 langkah, yang 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini. 

 

 
 

Gambar 1. Tahap-Tahap Penelitian 

Sumber: Borg and Gall (dalam Sugiyono, 2016:409), dimodifikasi oleh peneliti 

 

Langkah pertama, peneliti mengumpulkan informasi untuk mencari potensi dan masalah yang ada di 

sekolah dengan melakukan wawancara dengan guru Mata Pelajaran Administrasi Umum kelas X. Langkah kedua 

yaitu dengan mengumpulkan data dengan melihat e-modul terdahulu yang sudah jadi sebagai referensi pembuatan 

e-modul dan materi dari buku dan internet yang sesuai dengan materi yang ada pada e-modul administration. Langkah 

ketiga peneliti melakukan pengembangan produk dengan membagi e-modul menjadi tiga bagian yaitu bagian awal 

(cover, kata pengantar, daftar isi, glosarium, dan pendahuluan), bagian inti (tujuan pembelajaran, indikator 

pencapaian, uraian materi, rangkuman materi, dan evaluasi), dan bagian akhir (kunci jawaban, daftar pustaka, dan 

biografi penulis). Langkah keempat yaitu melakukan uji coba produk awal dengan 1 ahli e-modul dan 1 ahli materi 

untuk menguji kelayakan e-modul yang telah dikembangkan. Langkah kelima melakukan revisi produk setelah 

mendapatkan kritik dan saran dari ahli e-modul dan ahli materi pada saat melakukan uji kelayakan e-modul. Langkah 

keenam melakukan uji coba produk kelompok kecil dengan 6 orang siswa kelas X OTKP dimana kegiatan ini 

dilakukan untuk melakukan uji kelayakan e-modul dengan pengguna (siswa). Langkah ketujuh dilakukan revisi 

produk setelah mendapatkan kritik dan saran dari pengguna (siswa). Langkah kedelapan melakukan uji coba 

produk kelompok besar untuk melihat perbandingan hasil dan kemandirian belajar siswa yang menggunakan e-

modul dan yang tidak menggunakan e-modul.  

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kualitatif 

diperoleh dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran administrasi umum, kritik dan saran yang didapatkan 

dari validasi dengan ahli e-modul, ahli materi, dan pada saat melakukan uji coba produk kelompok kecil. Data 

kuantitatif diperoleh dari perhitungan skor validasi ahli e-modul, ahli materi, dan uji coba produk kelompok kecil 

dan juga diperoleh dari perhitungan skor hasil belajar siswa dan tingkat kemandirian belajar siswa. Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rata-rata persentase dan menggunakan skala likert untuk 

pemberian skor pada saat pengisian angket validasi dan angket kemandirian belajar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan e-modul administration menggunakan aplikasi sigil pada 

mata pelajaran administrasi umum yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. E-Modul Administration 

dapat diakses dengan cara mendownload terlebih dahulu e-modul melalui link https://bit.ly/emodul_administration 

yang nanti akan menuju Google Drive yang didalamnya terdapat e-modul administration untuk guru dan siswa dan 

juga terdapat buku panduan yang dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan e-modul administration. 

Tampilan Google Drive dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 
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Gambar 2. Tampilan Google Drive 

 

Pada E-Modul Administration terdapat tiga bagian yaitu, bagian awal (cover, kata pengantar, kemandirian 

belajar, daftar isi, glosarium, dan pendahuluan), bagian inti (peta konsep, tujuan pembelajaran, indikator 

pencapaian, uraian materi, rangkuman materi, dan evaluasi), dan bagian akhir (penilaian, daftar pustaka, dan 

biografi penulis). Berikut ini merupakan cover dari e-modul administrasi yang dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Cover E-Modul Administration 

 

Setelah membuka e-modul administration dengan menggunakan aplikasi Reasily pada smartphone, maka pada 

pojok kiri atas terdapat tombol 3 garis, jika anda menekannya maka akan muncul tampilan daftar isi yang memuat 

apa saja isi dari e-modul administration yang terdiri dari cover, kata pengantar, kemandirian belajar, daftar isi, 

glosarium, pendahuluan, kegiatan pembelajaran, evaluasi, daftar pustaka, penilaian, dan biografi penulis. Bagian 

penilaian hanya terdapat pada e-modul administration untuk guru. Tampilan daftar isi dapat dilihat pada Gambar 4 

berikut ini. 
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Gambar 4. Daftar Isi E-Modul Administration 

 

Setelah melakukan pengembangan produk maka akan dilakukan validasi dengan ahli e-modul, ahli materi, 

dan uji coba produk kelompok kecil. Hasil dari perhitungan validasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 

1 berikut ini. 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi 

No. Validator Persentase Kriteria 

1. Ahli E-Modul 96.25% Sangat Valid 

2. Ahli Materi 83.75% Sangat Valid 

3.  Uji Coba Produk Kelompok Kecil 85.23% Sangat Valid 

Rata-Rata 88.41% Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat rata-rata keseluruan validator mendapatkan persentase sebesar 88.41% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk pengembangan e-modul administration yang dilakukan oleh peneliti 

memiliki kriteria sangat valid dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut juga pernah 

diungkapkan pada penelitian sebelumnya bahwa e-modul menggunakan aplikasi sigil dikatakan layak untuk 

digunakan oleh ahli media, ahli materi, dan pengguna (Aisy et al., 2020; Darma et al., 2019; Tobing et al., 2020; 

Wirasasmita and Uska, 2017).  

Pada E-Modul Administration terdapat materi yang dibantu dengan gambar, video, dan juga informasi yang 

ada di kehidupan dan juga latihan soal sehingga dapat membantu siswa dalam memahami materi dan melakukan 

pembelajaran mandiri dari rumah sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Berikut ini akan ditampilkan hasil 

dan kemandirian belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang dihitung menggunakan teknik 

analisis rata-rata persentase.  
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Gambar 5. Data Analisis Rata-Rata Hasil Belajar 

 

Berdasarkan Gambar 5 diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk ranah kognitif 

berupa latihan soal dan ranah psikomotorik berupa tugas. Pada ranah kognitif nilai rata-rata kelas eksperimen 

mendapatkan skor sebesar 74.3 dan kelas kontrol mendapatkan skor 48.9 dan untuk ranah psikomotorik nilai rata-

rata kelas kelas eksperimen mendapatkan skor 85.9 dengan kriteria skor kemampuan sangat kompeten dan kelas 

kontrol mendapatkan skor 78.2 dengan kriteria skor kemampuan kompeten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kelas eksperimen yang menggunakan e-modul administration dalam kegiatan pembelajaran mendapatkan nilai rata-

rata kelas lebih tinggi daripada kelas kontrol yang tidak menggunakan e-modul administration. Penelitian sebelumnya 

yang pernah dilakukan juga berpendapat bahwa e-modul menggunakan aplikasi sigil dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa (Damanik et al., 2020; Imansari et al., 2019). Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Ilham et al., (2020) 

yang menyatakan bahwa penggunaan e-modul dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penelitian ini juga meneliti kemandirian belajar siswa yang menggunakan e-modul dengan yang tidak 

menggunakan e-modul, berikut ini merupakan Tabel 2 hasil kemandirian belajar peserta didik. 

 

Tabel 2 Data Analisis Tingkat Kemandirian Belajar Peserta Didik 

Kelas Aspek yang Dinilai Nilai Rata-Rata 

Kemandirian Belajar 

Siswa 

Berperilaku Berdasarkan 

Inisiatif Sendiri 

Disiplin dalam 

Kegiatan Belajar 

Tanggung 

Jawab 

Kelas Eksperimen 82,04% 86,43% 82,86% 83,78% 

Kelas Kontrol 81,22% 80% 78,57% 79,93% 

Selisih 0,82% 6,43% 4,29% 3,85% 

 

Berdasarkan hasil analisis data kemandirian belajar siswa, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata kemandirian 

belajar siswa kelas eksperimen memperoleh hasil persentase sebesar 83.78% dengan tingkat kemandirian belajar 

siswa sangat tinggi dan untuk kelas kontrol memperoleh hasil persentase sebesar 79.93% dengan tingkat 

kemandirian belajar tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemandirian belajar siswa kelas 

eksperimen yang menggunakan e-modul administration lebih tinggi daripada rata-rata kemandirian belajar siswa 

kelas kontrol yang tidak menggunakan e-modul administration. Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Alperi, (2019) yang menyatakan bahwa bahan ajar yang menggunakan aplikasi 

sigil dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran secara mandiri. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Aulia and Armiati, (2019) bahwa kemandirian belajar dapat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  

E-Modul Administration ini juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya: Pertama, e-modul ini dapat 

digunakan untuk pembelajaran secara mandiri karena mudah untuk digunakan (user friendly). Kedua, e-modul ini 

juga dapat diakses secara offline melalui smartphone, laptop, dan juga komputer sehingga dapat memudahkan dalam 
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proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi pembaca file dengan format EPub. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari Wirasasmita and Uska, (2017) yang menjelaskan bahwa e-modul dengan format EPub mudah untuk 

digunakan (user friendly) oleh pembuat dan pengguna e-modul berbasis EPub, hal tersebut dikarenakan dapat diakses 

pada banyak komponen elektronik baik PC, Laptop, bahkan di mobile phone. Ketiga, e-modul dilengkapi dengan 

materi, video, gambar, informasi terkini berupa berita, atau juga informasi yang terkait dengan materi ditampilkan 

secara menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan juga terdapat latihan soal sehingga 

dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran secara mandiri, hal ini sesuai dengan pendapat dari Putri 

and Purmadi, (2020) menjelaskan bahwa e-modul berbasis aplikasi sigil dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 

dikarenakan media pembelajaran yang dibuat dengan aplikasi sigil dapat menjadikan pembelajaran menarik dan 

menyenangkan. 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan E-Modul Administration menggunakan aplikasi Sigil pada 

mata pelajaran administrasi umum untuk meningkatkan hasil dan kemandirian belajar siswa untuk kelas X 

Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran di SMK Terpadu Al Ishlahiyah Singosari, Malang. 

Hasil uji coba kelayakan e-modul administrasi menggunakan aplikasi sigil yang dilakukan oleh ahli e-modul, 

ahli materi, dan juga pada saat uji coba produk kelompok kecil diperoleh hasil bahwa e-modul administration 

dikatakan sangat valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

E-Modul Administration menggunakan aplikasi sigil dinilai efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, 

dilihat dari nilai rata-rata kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol untuk ranah kognitif dan ranah 

psikomotorik. Penggunaan e-modul administration pada kegiatan pembelajaran juga dinilai efektif dalam 

meningkatkan kemandirian belajar siswa dimana tingkat kemandirian belajar siswa kelas eksperimen lebih tinggi 

daripada kelas kontrol. E-Modul Administration dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran secara 

mandiri dirumah dan dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. 

E-Modul Administration hanya terdiri dari tiga kompetensi dasar yang dapat digunakan pada komputer atau 

smartphone menggunakan aplikasi yang dapat membuka file berformat EPub. Diharapkan peneliti selanjutnya untuk 

menambah kompetensi dasar atau menggunakan mata pelajaran lain agar memudahkan siswa dalam melakukan 

pembelajaran.  
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Abstrak 
Pemberlakuan kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-

19 di Indonesia serta perkembangan teknologi yang semakin pesat dapat dimanfaatkan oleh guru 

dalam pembelajaran yang berdampak pada kemandirian dan hasil belajar peserta didik. Selain itu, 

perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh guru untuk melakukan pembelajaran pada 

abad 21 yaitu pebelajaran yang dirancang untuk mencetak peserta didik abad 21 yang dapat bekerja 

sama, melakukan komunikasi yang baik, berpikir kritis dan kreatif. Salah satu pemanfaatan teknologi 

dalam proses pembelajaran yaitu dengan menggunakan media pembelajaran berbasis android, 

sebagimana peserta didik sudah tidak asing lagi dengan penggunaan smartphone dalam kehidupan 

sehari-harinya. Prosedur dan pengembangan dalam penelitian ini menggunakan metode reserch and 

development Brog and Gall yang telah dimodifikasi menjadi 8 tahapan. Teknik analisis dara yang 

digunakan yaitu pendekatan kualitatif untuk menganalisis kritik dan saran dan pendekatan kuantitatif 

untuk menganalisis hasil validasi pakar menggunakan desktriptif presentase dan menganalisis 

kemandirian serta hasil belajar peserta didik. Hasil penelitian dan pengembangan ini berupa media 

pembelajaran berbasis android bernama Si-Maspro (Aplikasi Humas dan Keprotokolan) yang telah 

dinyatakan sangat valid dan layak digunakan dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola humas dan 

keprotokolan kelas XII Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran (OTKP) oleh ahli materi, ahli media, serta 

6 peserta didik uji coba kelompok kecil. Media pembelajaran Si-Maspro telah terbukti dapat 

meningkatkan kemandirian dan hasil belajar peserta didik setalah dilakukan uji coba pada kelompok 

besar. Kesimpulan dari media pembelajaran Si-Maspro yaitu layak dan efektif digunakan sebagai media 

pembelajaran untuk meningkatkan kemandirian dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. 

Kata Kunci: Android, Hasil Belajar, Kemandirian Belajar, Media Pembelajaran,  

     Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan 

 

PENDAHULUAN 
Coronavirus Desease (Covid-19) telah menjadi masalah kesehatan dan menggemparkan dunia sejak akhir 

tahun 2019. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terjangkit virus Covid-19. Penyebaran virus Covid-19 di 

Indonesia terbilang sangat cepat sehingga membuat masyarakat panik serta banyak memakan korban jiwa. Seluruh 

lapisan masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan pembatasan sosial (social distancing) 

dan menjaga jarak fisik (physical distancing) agar mata rantai penyebaran Covid-19 dapat terputus. Pemerintah juga 

turut membuat kebijakan-kebijakan dalam menangani kasus Covid-19, salah satunya dalam bidang pendidikan 

dengan diberlakukannya kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Secara tidak langsung, siswa tetap melakukan 

kegiatan pembelajaran secara daring (online) dengan bantuan media pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru 

sehingga diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi resiko penyebaran virus Covid-19, (Chiodini, 2020), (Mishra 

et al., 2020). 

 Kemajuan teknologi yang semakin pesat juga mendorong terjadinya perubahan, terutama dalam bidang 

Pendidikan, (Hrynko, 2019), (Fajriah and Churiyah, 2016). Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat ini 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh guru untuk berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran, sehingga 

dapat membantu dan menunjang proses pembelajaran yang lebih baik khususnya dalam masa pandemi Covid-19. 
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Salah satu inovasi dalam kemajuan teknologi ini yaitu mengembangkan media pembelajaran mobile learning (M-

Learning) yang dapat diakses melalui smartphone untuk membantu proses pembelajaran, selain guru serta peserta 

didik sudah tidak asing dengan pengoperasian smartphone, guru juga memiliki peluang besar untuk pembelajaran 

yang relevan serta menarik sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang abstrak menjadi lebih 

kongkrit serta dapat mengefisiensi kegiatan pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu, (Rifai et al., 2020), 

(Suartama et al., 2019), (Restami et al., 2019), (Warsita, 2018). 

 Peran penting media pembelajaran ialah untuk membantu interaksi antara guru dan peserta didik dalam 

penyampaian materi sehingga peserta didik dapat meningkatkan pemahaman materi pada suatu materi 

pembelajaran, serta dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, (Fajriah and Churiyah, 2016) . Salah satu 

tujuan pembelajaran pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan yaitu untuk 

meningkatkan kemandirian dan hasil belajar peserta didik. Kemandirian belajar peserta didik ini bertujuan agar 

peserta didik dapat mengatur kegiatan belajar, memperoleh informasi atau ketrampilan yang melibatkan penetapan 

tujuan, pemantauan diri, mengelola waktu dan mengatur upayanya sendiri untuk mencapai tujuan pembelajaran 

secara mandiri terutama pada proses pembelajaran di masa pandemic Covid-19, (Tabuenca et al., 2015), (Tahar, 

2006), (Chen and Hsu, 2020), (Carter Jr et al., 2020). Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu meningkatkan hasil 

belajar. Pembelajaran pada masa pandemic Covid-19 ini selain peserta didik harus dapat melakukan pembelajaran 

secara mandiri, peserta didik juga harus dapat meningkatkan hasil belajarnya terutama pada ranah kognitif. Hasil 

belajar peserta didik ini dipengaruhi oleh intensitas belajar peserta didik. (Naik et al., 2020), (Ulfa et al., 2017), 

(Irawan, 2018). 

 Penelitian sebelumnya pernah mengembangkan media pembelajaran mobile learning pada mata pelajaran 

Korespondensi, Perekayasaan Sistem Antena, dan Geografi, Matematika untuk meningkatkan kemandirian dan 

hasil belajar peserta didik yang memperoleh hasil bahwa dengan menggunakan media pembelajaran mobile learning 

praktis dalam penggunaanya sehingga layak digunakan untuk mendukung kemandirian dan hasil belajar peserta 

didik, (Susanto, 2018), (Firdausi and Santosa, 2016), (Rahmawati and Mukminan, 2018), (Zydney and Warner, 2016). 

Software yang pernah dipergunkan dlaam penelitian sebelumnya yaitu menggunakan Adobe Flash, Appypie, 

Ispring Suite, dan Articulate Storyline, (Ulfa et al., 2017), (Arista and Kuswanto, 2018), (Irawan, 2018), (Nurwijayanti 

et al., 2019), (Mitropoulou and Argyropoulos, 2020). Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk 

mengembangkan media pembelajaran berbasis android dengan bantuan software android studio pada mata 

pelajaran Otomatiasai Tata Kelola Humas dan Keprotokolan kelas XII OTKP di SMK Negeri 1 Boyolangu 

Tulungagung. 

 

METODE 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian 

 

Model penelitian dan pengembangan ini menggunakan Reserch and Development oleh Brog and Gall yang 

telah dimodifikasi menjadi 8 tahapan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Tujuan penelitian dan 

pengembangan ini dilakukan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran berbasis Si-Maspro, 

mengetahui kelayakan produk, mengetahui perbedaan kemandirian dan hasil berlajar peserta didik antara yang 

menggunakan media dan yang tidak menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan. 
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Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu (1) melakukan analisis potensi dan masalah yang terjadi di 

sekolah melalui wawancara dan observasi, (2) melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode 

wawancara, angket validasi, dan lembar tes, (3) melakukan perancangan desain produk sebagai salah satu solusi 

dalam masalah yang terjadi di lapangan, (4) dilakukan validasi desain untuk mengetahui kelayakan media yang 

telag dikemabangkan, (5) melakukan revisi desain atau perbaikan produk yang sedang dikembangkan dengan 

acuan kritik dan saran yang telah diberikan oleh validator, (6) poduk yang telah direvisi kemudian di uji cobakan 

kepada keolompok kecil yaitu 6 peserta didik kelas XII OTKP 4 yang memilik kemampuan heterogen, (7) setelah 

dilakukan uji coba pada kelompok kecil kemudian dilakukan revisi desain sesuai dengan kritik dan saran yang 

diberikan oleh peserta didik pada kelompok kecil, (8) produk yang telah di revisi kemudian dilakukan uji coba 

pemakaian, yaitu di uji cobakan kepada kelas XII OTKP 4 atau kelas eksperimen yang melibatkan, sedangkan kelas 

kontrol yaitu kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran yang telah dikembangkan pada kelas XII OTKP 

3,masing-masing kelas memiliki 36 peserta didik. 

Data yang diperoleh peneliti yaitu berupa data kualitatif yang berupa kritik dan saran yang diberikan oleh 

validator serta 6 peserta didik pada kelompok kecil. Data kuatitatif diperoleh dari skor angket yang telah diberikan 

oleh ahli materi, ahli media, peserta didik serta hasil belajar peserta didik. Metode yang digunakan untuk 

menganalisis kemandirian belajar yaitu dengan metode deskriptif presentase untuk mengetahui perbedaan 

kemandirian belajar peserta didik yang menggunakan dan yang tidak menggukan media belajar. Sedangkan metode 

yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik yaitu dengan metode deskriptif presentase, yaitu rata-

rata posttest peserta didik pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini berupa media pembelajaran berbasis 

android yang diberi nama Si-Maspro (Aplikasi Humas dan Keprotokolan). Si-Maspro dapat digunakan oleh peserta 

didik kelas XII OTKP serta guru dalam mata pelajaran Tata Kelola Humas dan Keprotokolan pada KD 3.11 sampai 

KD 3.16. berikut meruakan menu-menu Si-Maspro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Menu Si-Maspro pada Pegguna Guru 

KI/KD berisikan Kompetensi Inti (KI) & Kompetensi Dasar (KD) 

yang diajarakna pada Aplikasi Si-Maspro 
KI/KD 

Mneu mater berisikan materi oada KD 3.11 sampai dengan KD 3.16 

dalam bentuk tulisan 
Materi 

Menu video pembelajaran berisikan materi pada KD 3.11 sampai 

dengan KD 3.16 dalam bentuk video 
Video 

Pembelajaran 

Menu Evaluasi berisikan soal evaluasi sesai dengan KD 3.11 sampai 

dengan KD 3.16 yang dapat dikerjakan oleh peserta didik 
Evaluasi 

Menu absensi berisikan nama siswa untuk melakukan kegiatan 

absensi 
Absensi 

Menu administrasi berisikan perangkat pembelajaran untuk 

membantu guru dalam proses pembelajaran Administrasi 

Menu ini berisikan petunjuk penggunaan media pembelajaran Si-

Maspro 
Petunjuk 

Pengguna 
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Gambar 3. Menu Media Pembelajaran Si-Maspro yang Lainnya 

 

Media pembelajaran Si-Maspro ini telah dilakukan validasi oleh materi, ahli media, serta uji coba kelompok 

kecil. Hasil validasi tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut. 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Media Pembelajaran Si-Maspro Keseluruhan 

No Validasi Presentase Kriteria Validitas 

1 Ahli Materi 93% Sangat Valid 

2 Ahli Media 99% Sangat Valid 

3 Siswa Uji Coba Kelompok Kecil 88% Sangat Valid 

Rata-Rata 93% Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas diperoleh rata-rata hasil validasi media pembelajaran Si-Maspro sebesar 93% 

sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran Si-Maspro dinyatakan “Sangat Valid” dan layak digunakan 

untuk pembelajaran pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan kelas XII OTKP di SMK 

Negeri 1 Boyolangu Tulungagung.  

Kelebihan yang dimiliki oleh media pembelajaran Si-Maspro yaitu telah memanfaatkan teknologi 

smarthphone android yang telah dekat dengan kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat memilih materi yang akan 

dipelajari berupa tulisan atau dalam bentuk video sehingga peserta didik dapat menentukan strategi belajarnya 

secara mandiri dan dapat meningkatkan hasil belajar, beberapa menu dapat diakses secara offline sehingga 

menghemat kuota internet, pengguna didesain untuk 2 pengguna sehingga memudahkan interaksi antara guru dan 

peserta didik dengan desain yang menarik dan kombinasi yang sesuai,  lengkapnya cakupan materi pada mata 

Menu absensi berisikan rekapitulasi nama-nama siswa yang telah 

melakukan absensi 
Absensi 

Menu nilai berisikan rekapitulasi nilai yang telah dicapai oleh siswa 

setelah mengerjakan soal evaluasi 
Nilai 

Menu ini berisikan petunjuk penggunaan media pembelajaran Si-

Maspro 
Petunjuk 

Penggunaan 

Menu ini berisikan referensi yang digunkan dalam media 

pembelajaran Si-Maspro Referensi 

Menu ini berisikan profil pengembang media pembelajaran Si-

Maspro 
Profil 

Pengembang 

Menu video pembelajaran berisikan materi pada KD 3.11 sampai 

dengan KD 3.16 dalam bentuk video 
Video 

Pembelajaran 

Menu soal berisikan soal-soal sesuai dengan KD 3.11 sampai dengan 

KD 3.16 beserta kunci jawaban yang hanya bisa diakses oleh guru 
Soal 

Menu materi berisikan materi pada KD 3.11 sampai dengan KD 3.16 

dalam bentuk tulisan 
Materi 
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pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan kelas XII pada semester ganjil, (Rifai et al., 2020), 

(Wijaya et al., 2019), (Tabuenca et al., 2015), (Mohd Suki and Mohd Suki, 2007), (Adawiah and Faiz, 2013). 

Uji coba pemakaian dilakukan pada kelas eksperimen yaitu kelas XII OTKP 4 atau kelas yang menggunakan 

media pembelajaran Si-Maspro dan kelas kontrol yaitu kelas XII OTKP 3 atau kelas yang tidak menggunakan media 

pembelajaran Si-Maspro, dimana kelas kontrol menggunakan media pembelajran berupa power point. Hasil uji coba 

pemakaian ini memperoleh hasil yang akan disajikan pada Tabel berikut. 

 

 Tabel 2 hasil uji coba pemakaian Si-Maspro 

No Kategori Kelas Kontrol Kelas Eksperimen 

1 Kemandirian Belajar 85% 88% 

2 Hasil Belajar Ranah Kognitf 87% 98% 

 

Berdasarakan hasil pemaparan Tabel 2 diketahui adanya perbedaan kemandirian dan hasil belajar peserta 

didik antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, dimana kelas eksperimen memperoleh rata-rata lebih tinggi dari 

kelas kontrol. Perbedaan kemandirian belajar peserta didik didukung dengan media pembelajaran Si-Maspro yang 

mudah diakses oleh peserta didik menggunakan smartphone, materi yang disajikan menarik, dan materi yang 

bervaritif dan dapat diakses kapan dan dimanapun sehingga mendukung peserta didik dalam mengatur, 

mengorganisasikan tujuan belajar, strategi belajar, dan kebutuhan belajarnya secara mandiri, (Tahar, 2006). Selain 

itu, hasil belajar peserta didik pada kelas eksperimen memperoleh rata-rata lebih tinggi dari kelas kontrol. Hal 

tersebut dikarenakan media pembelajaran Si-Maspro telah menyajikan materi dalam bentuk tulisan dan bentuk 

video untuk mempermudah peserta didik dalam memahami materi, desain yang menarik serta kombinasi warna 

yang sesuai pada media pembelajaran Si-Maspro ini dikembangkan untuk mempengaruhi tingkat perhatian dan 

gairah emosional tingkat kinerja memori dan memainkan peran positif dalam mempengaruhi retensi kognitif 

peserta didik, (Mohd Suki and Mohd Suki, 2007), (Adawiah and Faiz, 2013), (Naik et al., 2020). Tampilan media 

pembelajaran Si-Maspro dapat dilihat pada Gambar 4 sampai Gambar 8 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4. Tampilan Awal Halaman Login 

 

 
Gambar 5. Tampilan Dashboard Pengguna Peserta Didik dan Guru 
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Gambar 6. Tampilan Materi 

 

 
Gambar 7. Tampilan Video Pembelajaran 

 

 
Gambar 8. Tampilan Absensi dan Evaluasi Peserta Didik 

 

SIMPULAN 
 Penelitian dan pengembaangan ini mengahisilkan media pembelajaran berbasis android yang dibuat 

dengan bantuan software android studio. Media pembelajaran ini diberi nama Si-Maspro atau Aplikasi Humas dan 

Keprotokolan. Si-Maspro mengemas materi pembelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan pada 

semester ganjil atau KD 3.11 sampai dengan KD 3.16. Pengguna dapat diunduh secara gratis melalui link google 
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drive https://bit.ly/2HfonJI, selain itu pengguna juga dapat mengakses buku petunjuk penggunaan media 

pembelajaran Si-Maspro melalui link https://bit.ly/3neinRp. 

 Media pembelajaran Si-Mapsro ini telah dilakukan validasi oleh ahli materi, ahli media dan uji coba 

kelompok kecil dan dinyatakan “Sangat Valid” sehingga media pembelajaran Si-Maspro dinyatakan layak 

digunakan dalam pembelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan kelas XII OTKP. Si-Maspro juga 

terbukti dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar peserta didik pada ranah kognitif dibuktikan dengan 

adanya perbedaan kemandirian belajar peserta didik kelas kontrol sebesar 85% dan kelas eksperimen sebesar 88%. 

Adapun hasil belajar pada kelas kontrol memperoleh rata-rata sebesar 87% dan kelas eksperimen sebesar 98%, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kemandirian dan hasil belajar ranah kognitif antara peserta 

didik yang tidak menggunakan media pembelajaran Si-Maspro dan yang menggunkan media pembelajaran Si-

Maspro. 

Media pembelajaran Si-Maspro mengemas materi pembelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan 

Keprotokolan pada KD 3.11 sampai dengan KD 3.16 di semester ganjil dan Si-Maspro hanya dapat digunakan pada 

smartphone android saja. Oleh karena itu peneliti selanjutnya media pembelajaran ini dapat dikembangkan lagi pada 

materi semester genap dan dapat digunakan pada sistem operasi lain seperti iOS. 
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Abstrak 
Di era digital sekarang ini perkembangan teknologi sudah semakin maju di Indonesia. 

Penggunaan komputer sendiri sudah banyak digunakan dalam  berbagai  pekerjaan. Salah 

satunya dalam kegiatan kearsipan sekolah. Pemanfaatan komputer di bagian tata usaha itu 

sendiri adalah dalam hal kearsipan atau lebih tepatnya keperluan  surat menyurat baik surat 

masuk maupun surat keluar. Tetapi kondisi yang  terjadi  di  lapangan pemanfaatan fasilitas 

sekolah berupa komputer belum di manfaatkan dengan baik yang dimana kegiatan pengarsipan 

masih menggunakan sistem manual yang membutuhkan waktu lama dan dinilai kurang efektif. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan (1) Menghasilkan sistem Kearsipan Sekolah berbasis 

website untuk memperlancar pengelolaan kearsipan di SMK Cendika Bangsa Kepanjen 

Kabupaten Malang. (2) Untuk mengetahui kelayakan Sistem Kearsipan Sekolah (SIKESE) 

berbasis Website yang telah dikembangkan melalui hasil validasi ahli materi dan ahli media. (3) 

Menguji tingkat keefektifan Sistem Kearsipan Sekolah (SIKESE) berbasis Website sebagai alat bantu 

untuk memperlancar proses kearsipan. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model 

Research and Development Sugiyono yang telah dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang 

di mana data kualitatif diperoleh melalui wawancara sedangkan data keantitatif di peroleh dari 

pengisian angket/kuisioner. Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah sistem kearsipan 

sekolah berbasis website ini telah dinyatakan layak digunakan di kantor tata usah oleh ahli materi, 

ahli media dan pengguna yaitu staf tata usaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SIKESE layak 

dan efektif digunakan di kantor tata usaha sekolah. 

Kata Kunci: Era Digital, Sistem Kearsipan Sekolah, Website 

 

PENDAHULUAN 
Di era digital sekarang ini perkembangan teknologi sudah semakin maju di Indonesia. 

Penggunaan komputer sendiri sudah banyak digunakan dalam berbagai pekerjaan. Salah satu 

pemanfaatan komputer di bagian tata usaha itu sendiri adalah dalam hal kearsipan atau lebih 

tepatnya keperluan surat menyurat baik surat masuk maupun surat keluar. Semakin tahun jumlah 

surat masuk maupun surat keluar semakin bertambah pula. Surat adalah suatu sarana komunikasi 

tertulis dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan tujuan untuk menyampaikan suatu warta 

atau informasi (Sitohang, 2018:7). Selama suatu instansi tersebut masih aktif dengan menjalankan 

segala aktivitasnya dan berinteraksi dengan berbagai pihak lain maka selama itu arsip akan terus 

tercipta (Suryani, 2018:598). Sistem pengolahan surat yang baik dari penerima sampai penyimpanan 

berupa arsip sangat berguna bagi kepentingan instansi (Kartika, 2011). Arsip berperan dalam 

proses penyajian informasi untuk pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan bagi seorang 

pemimpin. Maka dari itu agar dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat dan lengkap perlu 

adanya sistem dan prosedur kearsipan yang baik (Sugiarto & Wahyono, 2014:16).  
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Oleh karena itu pengembangan sistem kearsipan ini memanfaatkan kecanggihan teknologi 

berupa website yang dapat dijalankan secara online dan dapat diakses dimana saja menggunakan wifi 

ataupun  paket  data  pribadi sehingga lebih efektif dan efisien. Web atau disebut dengan World Wide 

Web (WWW) adalah metode dalam menampilkan informasi dalam internet dalam bentuk  

teks,gambar,suara  ataupun  video (Yuhefiza,2008). Website merupakan suatu media yang terdiri dari 

kumpulan web page yang berisi informasi yang dapat diakses oleh khalayak umum melalui koneksi 

internet di seluruh dunia (Sarwono, 2015:1). Dalam kerasipan elektronik ini tidak diperlukan banyak 

kertas secara nyata, sehingga meminimalisir terjadinya paperless, dikarenakan arsip elektronik 

mengandung informasi yang bertentangan dengan kertas (Fenwick & Brownstone,  2003). 

Sistem Kearsipan Sekolah (SIKESE) ini memiliki kelebihan yaitu, (1) Proses pengelolaan arsip 

menjadi lebih efektif karena cara pengelolaan arsip secara manual menjadi modern dengan 

memanfaatkan website, (2) Pencatatan arsip tidak menggunakan buku agenda manual, (3) Data akan 

akan tersimpan dengan aman didesain dengan mewajibkan pengguna memasukkan username dan 

password yang telah terdaftar jika ingin mengakses SIKESE, jadi tidak sembarang orang dapat 

mengakses SIKESE. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keamana data sekolah. Sedangkan untuk 

kelemahan dari sistem kearsipan sekolah berikut ini yaitu, adalah membutuhkan pemeliharaan yang 

tepat. Untuk mendukung kelanjutan dari situs diperlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai yang 

diinginkan seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya 

(Harminingtyas, 2014:46). 

Beberapa penelitian sebelumnya bahkan telah membuktikan bahwa sistem kearsipan berbasis 

web sangat efektif digunakan, Lestari, S., dn Susana, A.D. (2016), Simangungsong (2018), Sitohang 

(2018), Imasita, Gunawan, A. dan Hirman (2015), Saputra dan Famukhit (2014), Sugiarto, A., Silintowe, 

Y.B.R, (2013), Rahmah (2014). Sistem Informasi pengolahan arsip berbasis web dan dapat 

diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dalam pengolahan arsip, Basri & Devita (2017), Saputra 

& Effiyaldi (2017). 

Pengelolaan arsip elektronik dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan dengan pengelolaan 

arsip secara konvensional, baik ditinjau dari segi penciptanya dan penyimpanannya. Keamanan arsip 

lebih terjamin apabila disimpan secara elektronik karena dapat di back-up dalam berbagai media 

penyimpaan elektronik bahkan dapat disimpan secara online menggunakan internet (Rifauddin, 

M.,2016). 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kantor Tata Usaha SMK Cendika Bangsa yaitu 

pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar masih dilaksanakan dengan cara manual dan kurang 

memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan di kantor. Meskipun di sekolah tersebut sudah tersedia 

komputer yang dilengkapi dengan scanner dan mesin print serta adanya jaringan  wifi. Namun 

kenyataannya surat menyurat masih dilakukan secara manual, sehingga masih terdapat kekurangan 

dalam menanganin surat dan kearsipan.  Misalnya  dalam pencatatan surat masih ditulis  di dalam 

buku, pengolahan arsip yang belum teratur, kurangnya efektfitas waktu dan tempat dalam pengolahan 

arsip disekolah tersebut, serta pembuatan dan penyimpanan surat tidak dalam  satu  tempat sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih banyak saat membutuhkan surat tersebut. Dengan adanya masalah 

tersebut peneliti akan mengembangkan Sistem Kearsipan Sekolah (SIKESE) berbasis Website yang 

bertujuan untuk mempermudah dibagian tata usaha dalam mengarsipkan surat secara online dan juga 

akan menghemat waktu karena berada dalam satu sistem yang sama. 
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Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan model Research and Development dalam peneliti memodifikasi 

model penelitian dan pengembangan. Pada dasarnya uji coba pemakaian ini  adalah  penerapan  produk 

setelah uji coba produk dalam lingkup yang lebih luas (Sugiyono, 2017). Peneliti telah melakukan 

modifikasi berdasarkan kebutuhan dilapangan. Selain itu, peneliti juga merasa bahwa tujuan penelitian 

ini yaitu untuk menghasilkan produk, mengetahui kelayakan produk, dan mengetahui perbedaan hasil 

belajar siswa yang menggunakan sistem kearsipan sekolah dengan yang tidak menggunakan produk 

yang dikembangkan, sudah dapat tercapai di tahap kedelapan. 

Langkah pertama peneliti mengumpulkan informasi terkait potensi dan permasalahan yang 

terjadi di sekolah tempat penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap staf tata usaha. 

Langkah kedua, peneliti merancang produk sistem kearsipan yang akan dikembangkan yang sesuai 

dengan kebutuhan di smk cendidika bangsa untuk menjadi solusi atas permasalahan yang telah 

ditemukan pada langkah pengumpulan informasi awal. Langkah ketiga, peneliti mulai membuat 

sistem kearsipan sekolah dengan mendesain produk SIKESE yang akan dikembangkan sehingga 

dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan pada langkah mengetahui 

potensi dan masalah. Langkah keempat, sistem yang telah dikembangkan peneliti diuji kelayakan 

oleh validator, yakni satu ahli media dan satu ahli materi . Langkah kelima, produk yang telah 

divalidasi maka dilakukan revisi berdasarkan masukan serta saran yang diberikan oleh para 

validator pada lembar angket penilaian ahli media dan ahli materi. Langkah keenam, produk yang 

telah direvisi kemudian di uji cobakan pada staf tata usaha sekolah sebagi pengguna pada penelitian 

ini. Langkah ketujuh, revisi produk akhir yang dimana di dapatkan dari hasil pengisian angket kritik 

dan saran dari staf tata usaha pada saat uji coba produk dilakukan. Kemudian langkah yang terakhir 

yaitu produk akhir yang dimana produk yang dihasilakan sudah melewati validasi ahli media, ahli 

materi dan penggucyang telah teruji kelayakan dan kefektifannya. 

Potensi dan Masalah Pengumpulan Data Desain Produk 

Uji Coba Produk Revisi Desain 

Revisi Produk Akhir Produk Akhir 
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Data yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif didapatkan melalui data hasil validasi ahli media, ahli materi, dan uji coba terhadap 

pengguna sejumlah 4 orang staf tata usaha. Sedangkan data kualitatif diperoleh berdasarkan 

pendapat secara umum, kritik dan saran dari ahli media, ahli materi, dan uji coba terhadap 

pengguna. Data hasil validasi ahli materi, ahli media, dan uji coba kelompok kecil dianalisis 

menggunakan metode deskriptif statistic untuk mengetahui tingkat kelayakan atau kevalidan sistem 

kearsipan sekolah tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah Sistem Kearsipan 

Sekolah Berbasis Website di Kantor Tata Usaha. Sistem SIKESE ini dirancang berbasis website yang 

dapat diakses secara online menggunakan komputer, laptop. Secara garis besar, sistem SIKESE ini 

terdiri dari delapan menu yang dijelaskan pada Gambar 2 dibawah ini.  

           
 

 

 

 

 

Gambar 2. Delapan Menu yang Terdapat di Sistem SIKESE 

Menu Buku Agenda 

Menu Buku Panduan 

Menu Tambah Arsip Baru 

Menu Daftar Surat Masuk 

Menu Daftar Surat Keluar 

Menu Tambah Unit 

Menu Peminjaman Surat 

Menu Statistik 
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Gambar 3. Tampilan Awal SIKESE 

 

Setelah ada di halaman “login”. Pengguna dapat menuju “HalamanPetunjuk Penggunaan” pada  

Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Tampilan Petunjuk Penggunaan SIKESE 

 

Setelah ada di halaman “Petunjuk Penggunaan”. Pengguna dapat menuju halaman “Menu 

SIKESE”pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Tampilan Menu-Menu SIKESE 
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Gambar 5. Tampilan Menu Buku Agenda 

 

 
 

 
Gambar 6. Tampilan Menu Surat Masuk dan Surat Keluar 
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Gambar 7. Tampilan Menu Statistik 

 

 
Gambar 8. Tampilan Menu Peminjaman Arsip 

 

Hasil validasi SIKESE oleh ahli materi, ahli media, dan pengguna secara keseluruhan disajikan 

dalam Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1 data hasil validasi keseluruhan 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 96% Sangat Baik 

2. Ahli Media 90% Sangat Baik 

3. Pengguna 92% Sangat Setuju 

 Rata-rata 92,67% Sangat Layak 
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Gambar 9. Diagaram Validasi Keseluruhan 

 

Berdasarkan Gambar 9, diketahui rata-rata presentase validasi secara keseluruhan sebesar 

92,67%, sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan peneliti yakni 

SIKESE, dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam Sistem Kearsipan Sekolah. Sugiyono 

(2017:134) mengatakan bahwa Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang dan setiap instrumen yang menggunakan Skala Likert memiliki gradasi dari sangat 

positif samapai dengan negatif. Untuk mengetahui kelayakan dan kualitas produk berdasarkan  

validasi ahli materi dan ahli media, peneliti menggunakan jenis kata-kata yang diberi skor. 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan Sistem Kearsipan Sekolan (SIKESE) Berbasis 

Website sebagai media kearsipan sekolah khususnya dibagian tata usaha. Untuk  meningkatkan  kinerja 

staf tata usaha dalam pekerjaan pengarsipan surat maupun dokumen. Sistem Kearsipan Sekolah 

(SIKESE) pada penelitian ini dinyatakan “Sangat Layak” digunakan dalam proses pengarsipan di tata 

usaha. Melalui validasi ahli materi, ahli media dan pengguna. Sistem Kearsipan Sekolah (SIKESE) 

aplikasi ini dibuat dengan memanfaatkan website menggunakan bahasa pemrograman PHPMyAdmin 

dan databse MySQL yang diintegritaskan dengan jaringan internet (online) dan khusus di desain untuk 

mengelola kearsipan sekolah. Sistem kesrsipan sekolah yang dihasilkan terdiri dari menu arsip baru, 

buku agenda, daftar surat masuk, daftar surat keluar, peminjaman surat, statistik. 

Selain itu Sistem Kearsipan Sekolah ini telah terbukti efektif dalam proses pengarsipan 

sekolah berdasarkan uji coba produk. Sistem (SIKESE) ini dapat diakses mandiri, dikarenakan dapat 

diakses kapanpun dan dimanapun ketika tersambung dengan internet, tanpa harus pergi ke 

sekolah, sehingga sistem SIKESE ini sangat ketika Work From Home (WFH) dimasa pandemi seperti ini. 

Adapun beberapa saran pemanfaatan dan pengembangan produk lebih lanjut, Saran 

pemanfaatan dari pengembang mengenai aplikasi SIKESE kepada Staff Tata Usaha SMK Cendika 

Bangsa adalah perlunya untuk mengoperasikan SIKESE sesuai dengan buku penggunaan, hal  tersebut 

bertujuan untuk menghindari eror. Aplikasi Sikese ini adalah aplikasi digital dengan memanfaatkan 

website dan memerlukan internet dalam mengaksesnya. Sedangkan untuk pengembangan produk lebih 

lanjut yaitu, hendaknya  aplikasi SIKESE terdapat menu pembuatan  surat yang dimana untuk 

mempermudah staff tata usaha karena hanya perlu satu kali kerja dalam penciptaan, pencatatan hingga 

penyimpanan menjadi sebuah arsip. 
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Abstrak 
Era VUCA akan menjadi tantangan masa depan, dimana dunia pendidikan mengalami dilema pada 

sistem pembelajaran yang dulunya tradisional menuju digital.  Ditambah saat ini Pendidikan menjadi 

salah satu aspek yang terdampak pandemi Coronavirus Desease (Covid-19). Dampak dari adanya 

covid-19, saat ini pembelajaran dilakukan secara daring (online), sehingga tenaga pendidik dituntut 

untuk kreatif mengoptimalkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Penguasaan teknologi ini 

menuntut tenaga pendidikan untuk menguasai cangginya perkembangan tekonologi yang ada, baik 

tenaga pengajar senior maupun  bagi calon tenaga pendidik yang akan menghadapi era Vuca. Salah satu 

calon tenaga pendidikan masa depan adalah mahasiswa jurusan kependidikan yang saat ini harus di 

persiapkan dengan baik. Oleh karena Itu manajemen sumber daya manusia (SDM) Perguruan Tinggi 

mulai dari pimpinan tertinggi hingga staf terendah sebagai dukungan akademis harus mampu bekerja 

keras dalam mengolah kualiatas mahasiswa yang akan menghadapi era Vuca nantinya.  Di era VUCA 

manajemen SDM Perguruan tinggi harus memfokuskan pekerjaannya tidak hanya pada pengelolaan 

potensi dosen dalam pengajaran dan pembelajaran, tetapi juga membangun karakter mahasiswa 

sehingga tidak hanya pintar, berpengetahuan luas, dan unggul, tetapi juga bertanggung jawab, etis, dan 

lebih tangguh dalam menghadapi era digital. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk menjawab 

tantangan apa yang dihadapi oleh dosen dalam  mencetak mahasiswanya pada  era VUCA dan 

bagaimana universitas harus mempersiapkan dosen untuk dapat melaksanakan tugas mereka secara 

profesional  guna meningkatkan mahasiswanya di era VUCA. 

Kata Kunci: Era Digital, Kualitas Mahasiswa, Perguruan Tinggi, VUCA 

 

PENDAHULUAN 
Peningkatan SDM pada setiap perguruan tinggi harus dirancang dengan baik, dimana perancangan SDM 

Berpengaruh terhadap keberhasilan  jangka panjang suatu perguruan tinggu dalam mencetak lulusan terbaik. 

Adanya perubahan lingkungan dan teknologi yang begitu pesat menuntut organisasi untuk menyesuaikan diri. 

Telah banyak contoh organisasi ataupun perusahaan- perusahaan yang kandas dalam membiasakan dengan 

pergantian kesimpulannya tertinggal oleh pesaing- pesaingnya serta kesimpulannya mati. Hendraso, (2020) 

menyatakan kalau bermacam pergantian di dunia bisa dibedakan menjadi 2 tipe: awal, pergantian yang bertabiat 

fluktuatif serta tidak menentu( volatile) serta pergantian mengejutkan ataupun tidak bisa diprediksi( chaotic). 

Sejak Pendidikan menjadi salah satu aspek yang terdampak pandemi Coronavirus Desease (Covid-19) 

membuat pendidikan diberlakukannya kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) (Kennedy and Suhendarto, 2020; 

Krishnamurthy, 2020). Secara tidak langsung Siswa tetap melakukan kegiatan pembelajaran secara daring (online) 

dengan bantuan media pembelajaran yang telah disiapkan oleh guru yang diharapkan kebijakan ini dapat 

mengurangi penyebaran Covid-19 (Mishra et al., 2020; Ratten and Jones, 2020). Pembelajaran jarak jauh diperlukan 

media pembelajaran yang tepat dengan memanfaatkan kemajuan dari teknologi agar tujuan pendidikan dapat 

tercapai  (Li et al., 2020; Muhson, 2010). Kemajuan teknologi ialah suatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan, 

sebab kemajuan teknologi berjalan menjajaki kemajuan dari ilmu pengetahuan yang semakin hari akan semakin 

berkembang, inovasi terbaru akan selalu muncul yang memberikan dampak positif  dan manfaat bagi kehidupan 

manusia (Ngafifi, 2014). Sedangkan Media pendidikan ialah fitur lunak yang berbentuk data pembelajaran serta 

disajikan mengenakan perlengkapan bantu supaya pesan ataupun infomasi bisa hingga kepada siswa (Muhson, 

2010). Media pembelajaran yang kini mulai beragam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

167 

 

yaitu media pembelajaran berbasis elektronik yang saat ini telah dijadikan sebagai alternatif pembelajaran di 

Indonesia dalam melakukan kegiatan belajar dari rumah secara daring. 

Masalah ini Secara langsung ataupun tidak langsung pandemi Covid 19 sudah membuka mata kita buat 

bersiap diri mengalami masa VUCA. Aribowo & Wirapraja, (2018) Menyatakan bahwa VUCA ialah singkatan dari 

Volatile( bergejolak), Uncertain( tidak tentu), Complex( lingkungan), serta Ambigue( tidak jelas), sebutan tersebut 

awal mulanya diciptakan oleh militer Amerika buat menggambarkan suasana geo- politik dikala itu buat 

menggambarkan geopolitik di Afghanistan serta Irak sehabis perang dingin. Tetapi, sebutan ini setelah itu dipakai 

banyak korporasi buat menggambarkan pesatnya kemajuan teknologi yang menuntut pergantian manajemen sangat 

kilat. Tidak cuma industri besar kelas dunia yang sudah hadapi disrupted( tersendat) dengan hadirnya teknologi 

masa saat ini. Akademi besar juga terancam disrupted apabila tidak lekas melaksanakan pergantian serta 

penyesuaian peranan di dunia pendidikan.  Kedudukan akademi besar di masa global ini merupakan 

mempersiapkan generasi muda supaya mempunyai keahlian hard skills serta soft skills yang diperlukan dikala ini. 

Salah satu soft skills yang berarti dipunyai merupakan kemampuan Teknologi yang wajib dipunyai oleh tiap 

mahasiswa supaya bisa sanggup menyesuaikan diri dengan seluruh pergantian (Poernomo, 2020). 

Penelitian ini diperuntukan buat menanggapi persoalan gimana mutu dosen bisa menunjang kesiapan 

mengalami masa VUCA serta apa upaya- upaya yang wajib dicoba oleh akademi besar buat tingkatkan mutu para 

dosen dalam tingkatkan kualitas mahasiswa di masa VUCA(Hendrarso, 2020). leh sebab itu, kedudukan akademi 

besar di masa global ini merupakan mempersiapkan generasi muda supaya mempunyai keahlian hard skills serta 

soft skills yang diperlukan dikala ini. Salah satu soft skills yang berarti dipunyai merupakan leadership skills( 

keahlian mengetuai) yang wajib dipunyai oleh tiap mahasiswa supaya bisa jadi pemimpin yang sanggup 

menyesuaikan diri dengan seluruh pergantian (Poernomo, 2020). 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode Fenomenologi dimana merupakan pendekatan untuk menguasai 

ataupun menekuni pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi suatu tata cara riset kualitatif yang 

matang serta berusia sepanjang sebagian dekade pada abad ke 2 puluh. Fokus universal riset ini buat mengecek/ 

mempelajari esensi ataupun struktur pengalaman ke dalam pemahaman manusia (Tuffour, dalam Helaluddin, 

2019).  Sementara itu, Eddles-Hirsch (dalam Hendrarso, 2020) menyatakan bahwa jika penelitian kualitatif ialah 

suatu riset buat menganalisis serta mendeskripsikan suatu fenomena pengalaman orang dalam kehidupan setiap 

hari.  

Fenomenologi menjadi tata cara riset yang mempunyai sebagian keuntungan. Awal, selaku tata cara 

keilmuan, fenomenologi bisa mendeskripsikan serta menggambarkan sesuatu fenomena secara apa terdapatnya 

tanpa memanipulasi informasi di dalamnya. Dalam keadaan ini, kita selaku periset wajib mengatakan kebenaran 

yang ditemui betul- betul objektif. Kedua, tata cara ini memandang objek kajiannya selaku suatu perihal yang utuh 

serta tidak terpisah dengan objek lain. Maksudnya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik serta 

tidak parsial sehingga diperoleh uraian yang utuh tentang sesuatu objek (Hendrarso, 2020).  Sejalan dengan 

Helaluddin, (2019) menyatakan bahwa  Terdapat perihal yang wajib dicermati dalam riset kualitatif, spesialnya yang 

memakai pendekatan fenomenologi.  Perihal ini butuh digarisbawahi supaya mutu riset fenomenologi yang 

dihasilkan mempunyai nilai serta hasil standar yang besar. Buat mengarah ke hasil tersebut, riset fenomenologi wajib 

mencermati identitas yang melingkupinya, ialah:( 1) mengacu pada realitas,( 2) menguasai makna kejadian serta 

keterkaitannya dengan orang- orang yang terletak dalam suasana tertentu, serta( 3) mengawali dengan diam.. 

Pengumpulan informasi dalam riset ini memakai tata cara wawancara semi terstruktur serta dokumen. 

Partisipan berjumlah 11 orang terdiri atas, 10 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negara Malang serta 

1 pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negara Malang. Wawancara dengan pimpinan fakultas diperuntukan 

buat menggali data gimana akademi besar wajib membekali mahasiswanya supaya yang siap mengalami masa 

VUCA. Sebaliknya wawancara dengan 10 orang mahasiswa diperuntukan supaya periset memperoleh informasi 

tentang kompetensi apa saja yang wajib dipunyai oleh pemimpin masa depan buat mengalami masa VUCA serta 

hambatan apa saja yang mereka hadapi kala melakukan pendidikan daring sepanjang pandemi covid 19. Periset 

mengklasifikasikan mahasiswa kedalam 2 jenis ialah mahasiswa yang aktif berorganisasi serta mahasiswa yang 

tidak aktif menjajaki organisasi. Informasi yang diperolah dari in- depth interview ini berikutnya dianalisis dengan 
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memakai Interpretative Phenomenological Analysis( IPA). Menurut (Purnamasari and La Kahija, 2018) terdapat 

sebagian tahapan dalam IPA, ialah:( 1) Membaca Trasnskrips secara kesekian,( 2) pencatatan dini( initial noting),( 3) 

Meningkatkan tema- tema yang timbul( developing emergent themes),( 4) Mencari Ikatan yang sama antar tema,( 5) 

Berpindah ke permasalahan berikutnya,( 6) Mencari pola- pola yang sama antar permasalahan,( 7) mendeskripsikan 

tema induk. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Wawancara dengan pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, bertujuan menggali data 

tentang hambatan- hambatan yang ditemui oleh dosen dalam pendidikan dengan sistem daring serta gimana 

metode kampus membagikan pembekalan kepada mahasiswa. Dari wawancara tersebut diperoleh informasi kalau 

hambatan yang ditemui oleh para dosen dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis teknologi ialah tidak 

seluruh dosen terampil memakai teknologi. Sebagian besar dosen senior lebih suka mengajar dengan tata cara tatap 

muka. Perihal ini nampak pada dikala wajib mengantarkan perkuliahan secara online sepanjang masa pandemi 

covid 19, terjalin bermacam permasalahan timbul. Bukan cuma kekurangan dari sisi pemakaian teknologi tetapi pula 

dari sisi non teknis, yang terletak pada kepribadian ataupun karakter dosen itu sendiri. Masih banyak dosen yang 

telah berpengalaman mengajar berpuluh tahun merasa tidak butuh belajar lagi. Dampaknya hambatan yang ditemui 

di dalam aktivitas belajar mengajar secara daring lebih banyak berasal dari dosen senior dibanding dosen junior. 

Sementara ituterpaut Pembekalan kepada mahasiswa didapatkan kalau tidak lumayan cuma lewat 

perkuliahan di dalam forum kuliah saja, namun pula pengalaman belajar di luar kelas. Akademi besar wajib 

mendesak mahasiswa supaya aktif berorganisasi serta menjajaki kegiatan- kegiatan di luar jam perkuliahan. Dengan 

menjajaki banyak aktivitas di luar kampus, mahasiswa hendak terlatih buat tingkatkan mutu dirinya. Untuk itu 

Kampus perlu membuat kebijakan yang mempermudah dalam kegiatan mahasiswa dalam organisasi terlebih 

kondisi pandemi seperti ini yang membuat kegiatan luar kampuspun iku terganggu, sehingga kampus perlu juga 

memperhatikan regulasi untuk lebih mempermudah dan terus mendukung kegiatan mahasiswa di luar jam kelas, 

terutama pada Mahasiswa dengan prodi pendidikan yang akan menjadi tenaga pendidik masa depan. Mahasiswa 

harus di bekali dengan  cara bagaimana mengajadi atau mengahadapi dunia kependidikan agar terus berkembang 

sesuai perkembangan teknologi yang ada. Ditambah dengan hard skills serta soft skills, spesial buat membangun 

energi tahan di masa disrupsi, mahasiswa wajib dibekali dengan uraian tentang VUCA prime yang maknanya 

merupakan: mempunyai vision, understanding, clarity serta agility. Apalagi aspek agility ataupun kelincahan 

diberikan penekanan yang lebih kokoh supaya mahasiswa sanggup menyesuaikan diri mengalami seluruh 

pergantian, ialah: people agility, change agility, result agility, mental agility, serta learning agility, yang pada 

kesimpulannya hendak jadi pemimpin yang bermutu serta yang tangguh mengalami masa disrups.  

Berikut data hasil dari wawancara yang telah dilakukan terhadap 10 (sepuluh)  mahasiswa, terlihat  seperti 

pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1 Data Wawancara Mahasiswa 

Aspek Wawancara dengan Mahasiswa yang Aktif  dalam 

Organisasi 

Wawancara dengan Mahasiswa yang 

Tidak Aktif dalam Organisasi 

Pengetahuan 

tentang VUCA 

 

Sudah kerap mendengar tentang VUCA. VUCA 

yang bermakna negatif: Volatility ( Bergejolak), 

Uncertainty( Ketidakpastian), Complexity( 

Kekacauan), Ambiguity ( Ketidakjelasan) serta 

VUCA yang bermakna positif: Vision ( Visi), 

Understanding (Uraian), Clarity( Kejelasan) serta  ( 

Kelincahan) 

Sempat mendengar sebutan tentang VUCA 

tetapi belum mengerti betul tentang 

maknanya. 

Kendala yang 

dialami saat 

perkuliahan 

daring   

 

1. Permasalahan konektivitas internet 

2. Kurang efisien serta efektif sebab masih banyak 

dosen yang belum terampil mengoperasikan 

perlengkapan digital..  

3. Metode mengajar dosen sangat monoton, sehingga 

membuat mahasiswa kilat jenuh.  

1. Permasalahan konektivitas internet  

2. Permasalahan pengoperasian 

perlengkapan digital tidak terdapat 

kesusahan, sebab telah lumayan kerap 

melaksanakan video call baik lewat 

telepon seluler ataupun laptop.  
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4. Minimnya pelatihan mengajar yang baik buat prodi 

pembelajaran pada dikala pendidikan daring 

3. Hambatan lebih kerap dirasakan oleh 

sebagian dosen yang kurang terampil 

memakai teknologi.  

4. Metode mengajar online dosen kurang 

variatif, sehingga mahasiswa cuma 

dimohon tugas 

Keahlian 

kompetensi yang 

wajib dipunyai 

oleh Lulusan 

Mahasiswa masa 

depan dalam 

mengalami VUCA 

Wajib mempunyai keahlian dalam Hard Skills serta 

Soft Skills:  

Hard Skills yang harus dimiliki :  

a. Digital( Teknologi Data) 

b. Leadership( Kepemimpinan) 

c. Entrepreneurship( Kewirausahaan) 

d. Critical Thinking( Berpikir Kritis) 

e. Creative Thinking( Berpikir Kreatif)  

Wajib mempunyai  keahlian dalam:  

a. Technology (Teknologi)  

b. Communication (Komunikasi)  

c. Critical thinking  

d. Creative thinking  

e. Adaptability  

 

 Soft Skills yang wajib dipunyai:  

a. Communication Skills( Keahlian Berbicara) 

paling utama buat prosi pembelajaran yang 

nantinya hendak sangat bermanfaat dalam 

melakukan tugasnya jadi guru 

b. Emotional Intelligence( Kecerdasan Emosi) 

dimana guru ataupun calon pendidik tidak cuma 

wajib menguasi intelektual modul tetapi emosi 

dalam mengajar siswanya nanti 

c. Adaptive( Adaptif) 

Mempunyai keahlian dalam VUCA yang bermakna 

positif: Mempunyai Visi, Understanding, Clarity, 

Agility 

 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa terdapat perbandingan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi 

dengan mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi. Mahasiswa yang aktif berorganisasi mempunyai pengetahuan 

yang jauh lebih luas serta senantiasa up to date. Mahasiswa yang aktif berorganisasi pada biasanya lebih menguasai 

yang diartikan dengan masa VUCA, apalagi mereka bisa dengan mudah menarangkan perbandingan antara VUCA 

negatif serta VUCA positif (Poernomo, 2020). Ketika ditanya bagaimana mereka dapat mengenali istilah- istilah 

dalam VUCA tersebut sedangkan mahasiswa lain baru mengerti sebutan tersebut, kelimanya berkata kalau lewat 

kegiatan berorganisasi, mereka menemukan banyak data serta khasiat yang positif, sebab tidak hanya bisa 

berdiskusi dengan sahabat yang lebih senior, mereka pula wajib bisa membimbing untuk para junior mereka 

sehingga ingin tidak ingin mereka wajib berupaya buat belajar serta mencari data dengan sebaik- baiknya. 

Sedangkan itu, 5 mahasiswa yang tidak aktif berorganisasi berkata kalau mereka sempat mendengar sebutan VUCA 

tetapi belum mengerti betul tentang maknanya. 

Terkait kendala-kendala yang ditemui sepanjang menjajaki perkuliahan daring, kesepuluh mahasiswa 

tersebut berkata tidak menemui permasalahan yang berarti tidak hanya konektifitas internet mengingat para 

mahasiswa tersebut lahir di masa milenial yang akrab dengan teknologi. Tetapi hambatan tiba dari para 

pengajarnya. Nyaris segala mahasiswa berkata kalau mereka masih memandang banyak dosen yang belum mahir 

mengoperasikan perlengkapan untuk perkuliahan dengan sistem daring, sehingga menimbulkan perkuliahan 

kerapkali jadi tidak efisien serta efektif. Tidak hanya itu banyak dosen dalam mengajar sangat monoton. Perkuliahan 

dengan sistem daring pasti berbeda daripada kuliah dengan sistem tatap muka. Dimana perkuliahan daring hanya 

di informasikan dengan satu arah saja di mana mahasiswa lebih banyak pasif serta cuma mencermati saja.. 

Ketika ditanyakan kompetensi apa yang wajib dipunyai oleh para pemimpin masa depan, para mahasiswa 

yang aktif berorganisasi bisa memerinci talent apa saja yang wajib dipunyai. Mereka apalagi bisa menarangkan 

dengan sistematis pengelompokkan difficult capabilities serta tender capabilities. Hard capabilities terdiri atas keahlian 

digital, leadership, entrepreneurship, important serta innovative thinking. Sedangkan tender capabilities 
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maksudnya kita wajib mempunyai keahlian berbicara( interpersonal serta intrapersonal communication) kecerdasan 

emosi serta sanggup menyesuaikan diri dengan segala perubahan (Asbari et al., 2020; Goestjahjanti et al., n.d., 2020). 

 

SIMPULAN 
Dari analisis informasi yang dijabarkan di atas, bisa ditarik kesimpulan kalau dalam rangka mengalami masa 

VUCA, kenaikan mutu dosen di akademi besar wajib ditingkatkan. Kompetensi yang pula wajib dipunyai oleh 

mahasiswa merupakan kemampuan hard skills yang diperlukan di masa digital serta soft skills yang menuju pada 

pembangunan kepribadian. Tidak hanya itu Mahasiswa pula wajib mempunyai VUCA prime, ialah visi, uraian, 

kejelasan serta kelincahan supaya lebih fleksibel mengalami seluruh pergantian paling utama untuk mahasiswa 

dengan prodi pembelajaran yang sangat dituntut buat jadi guru ataupun tenaga pendidik yang kreatif serta inovatif, 

dan bisa membiasakan pergantian yang sangat kilat ini. Buat riset berikutnya, periset merekomendasikan buat 

dicoba riset terpaut model kenaikan mutu di masa VUCA untuk mahasiswa dengan pendekatan yang berbeda. 
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Abstrak 
Pandemi covid-19 menyebabkan banyak perubahan termasuk dalam dunia pendidikan. Kebijakan 

pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran secara online mewajibkan guru untuk memberikan materi 

dalam bentuk dokumen atau softfile. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan e-module 

berbasis Flip PDF Professional untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik.  E-module yang dikembangkan 

merupakan e-module untuk mata pelajaran Kearsipan yang dapat diakses melalui android. Penelitian dan 

pengembanagan ini menggunakan model Research and Development dari Borg and Gall yang telah 

dimodifikasi. Teknik analisi data yang digunakan adalah deskriptif presentase dan uji independent sample t-

test. Hasil penelitian dan pengembangan ini berupa e-module untuk mata pelajaran Kearsipan kompetensi 

dasar 3.7 menerapkan penyimpanan arsip dengan sistem abjad, kronologis, geografis, nomor dan subjek, 

yang dapat diakses melalui android dengan nama E-Module Kearsipan 3.7 yang telah dinyatakan valid dan 

layak digunakan dalam pembelajaran oleh ahli materi, ahli e-module, dan 6 peserta didik dalam uji kelompok 

kecil serta terbukti dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada uji coba kelompok besar yaitu kelas 

eksperimen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa E-Module Kearsipan 3.7 layak dan efektif digunakan sebagai 

salah satu bahan ajar berupa modul elektronik untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata 

pelajaran Kearsipan..  

Kata Kunci: E-Module, Flip PDF Pro Maker,  Hasil Belajar, Kearsipan. 

 

PENDAHULUAN 
Pandemi Covid-19 (Coronavirus Diseases) yang terjadi di seluruh dunia telah mengubah hampir seluruh 

aspek kehidupan termasuk pendidikan, begitupun Indonesia (Rasmitadila et al., 2020).  Perubahan ini menyebabkan 

pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau kegiatan 

pembelajaran dari rumah, sehingga ribuan lembaga pendidikan terpaksa menghentikan kegiatan tatap muka 

(Churiyah et al., 2020), (Rasmitadila et al., 2020). Pembelajaran secara online menawarkan kegiatan pembelajaran 

secara sinkron dan asinkron (Rasmitadila et al., 2020). Pembelajaran sinkron ialah kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan secara langusung seperti menggunakan video conference, sedangkan pembelajaran asinkron ialah 

kegiatan pembelajaran secara tidak langsung dengan menggunakan bantuan komponen lain untuk belajar mandiri 

(Moorhouse, 2020), (Rasmitadila et al., 2020). Guru yang dianggap sebagai ujung tombak pelaksanaan pembelajaran 

online harus mampu beradaptasi dan mengendalikan komponen-komponen pembelajaran, baik metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan komponen-komponen pembelajaran lainnya (Rasmitadila et al., 2020).  Era 

globalisasi menuntut guru untuk lebih kreatif dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi pada proses 

pembelajaran, sebab hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik (Fajriah & Churiyah, 2016), hal ini 

dirasa cocok dengan kebutuhan saat ini.  

Bahan ajar merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan pembelajaran, dimana 

pengembangannya perlu memperhatikan aspek-aspek penting agar dapat membantu peserta didik belajar secara 

mandiri dan memahami materi (Syamsuri et al., 2017), (Widowati et al., 2017). Bahan ajar adalah sekumpulan materi 

yang disusun secara sistematis, berisi kompetensi-kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik, yang akan 

membantu guru untuk menyampaikan materi dengan baik sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai (Uz et al., 

2019), (Kurniati & Muchsini, 2018), (Raihan et al., 2018), (Hamzah & Mentari, 2017), (Widowati et al., 2017). Saat ini 

buku cetak telah mengalami perubahan menjadi sebuah buku digital (Divayana et al., 2019). E-book merupakan 

sebuah inovasi dari bahan ajar yang semula berbentuk cetak menjadi bentuk digital atau softfile sehingga 

penggunaannya dianggap lebih efisien (Amalia & Yundra, 2020), (Azhary et al., 2020), (Divayana et al., 2019), 
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(Raihan et al., 2018). E-module merupakan sebuah buku digital hasil kolaborasi modul dengan perangkat digital yang 

memungkinkan pengguna membuat file dengan format baru (AS & Carina, 2019). E-module adalah modul dalam 

bentuk digital yang terdiri dari tulisan, gambar atau kombinasi dari keduanya yang berisi materi pembelajaran serta 

dilengkapi simulasi yang bisa dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran (Herawati & Muhtadi, 2018). 

Pendapat lain juga disampaikan oleh Hamzah & Mentari (2017) bahwa e-module adalah materi pembelajaran yang 

dirancang secara sistematis berdasarkan kurikulum, dikemas dalam satuan waktu tertentu dan ditampilkan dengan 

menggunakan perangkat elektronik seperti komputer ataupun android. Penggunaan buku elektronik dapat 

meningkatkan motivasi dan antusiasme peserta didik, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat belajar secara 

mandiri (AS & Carina, 2019).  

Fitur-fitur dalam e-module dapat mendorong kreativitas peserta didik serta membuat kegiatan pembelajaran 

lebih menarik (Amalia & Yundra, 2020). E-module dalam penelitian dan pengembangan ini dibuat dengan bantuan 

aplikasi Flip PDF Professional. Flip PDF Professional merupakan salah satu aplikasi yang dapat menggabungkan materi 

pembelajaran dalam bentuk pdf dengan gambar, animasi, dan juga video pembelajaran (Komikesari et al., 2020). 

Aplikasi Flip PDF Professional merupakan salah satu aplikasi pembuat e-module yang mudah digunakan oleh 

pemula dengan fungsi edit halaman serta dapat menambahkan multimedia sehingga halaman buku menjadi lebih 

interaktif (Seruni et al., 2019). Penggunaan e-module dalam kegiatan pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar 

peserta didik (Akhmadi et al., 2019), (Herawati & Muhtadi, 2018), (Isnaeni & Agustina, 2018). Hasil belajar ialah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah menerima pengalaman berlajar atau kegiatan belajar 

(Sudjana, 2017).  

Berdasarkan hasil pengamatan oleh peneliti serta wawancara dengan guru mata pelajaran Kearsipan kelas 

X di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung dapat diketahui bahwa kegiatan pembelajaran di SMK Negeri 1 

Boyolangu dilakukan secara online atau jarak jauh selama masa pandemi, sekolah memiliki fasilitas yang lengkap 

namun tidak bisa digunakan oleh peserta didik karena pandemi, mayoritas peserta didik belum memiliki PC 

(personal computer), penyampaian materi menggunakan slide power point, belum adanya bahan ajar seperti e-module 

yang digunakan sebelumnya pada Kearsipan, peserta didik tidak memiliki buku referensi, hal ini menyebabkan 

peserta didik kesulitan dalam memahami materi sehingga berdampak pada hasil belajar yang kurang memuaskan. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan e-module diantaranya yaitu penelitian dari (Amalia & 

Yundra, 2020), (Azhary et al., 2020), (Komikesari et al., 2020), (Akhmadi et al., 2019), (AS & Carina, 2019), (Oktaviara 

and Pahlevi, 2019), (Uz et al., 2019), (Herawati & Muhtadi, 2018), (Isnaeni & Agustina, 2018), (Serevina et al., 2018), 

(Suyatna et al., 2018), (Arini & Kustijono, 2017), (Hamzah & Mentari, 2017), (Ebied & Rahman, 2015), (Lestari et al., 

2015). Berdasarkan hal-hal tersebut peneliti melakukan penelitian dengan pembaharuan mengembangkan e-module 

berbantu aplikasi Flip PDF Professional untuk mata pelajaran Kearsipan yang berfokus pada kompetensi dasar 3.7 

menerapkan penyimpanan arsip dengan sistem abjad, kronologis, geografis, nomor dan subjek, yang dapat diakses 

melalui android sehingga memudahkan peserta didik untuk belajar dengan memanfaatkan ponsel masing-masing.  

 

METODE 
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan model Research and Development 

Borg ang Gall yang telah domodifikasi sesuai dengan kebutuhan mnejadi delapan langkah (Mastumasari et al., 2017). 

Adapun urutannya adalah seperti pada Gambar 1 berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian 
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Langkah pertama pada penelitian dan pengembangan ini yaitu melakukan identifikasi terkait potensi dan 

masalah yang terdapat di sekolah (SMK Negeri 1 Boyolangu) melalui wawancara kepada guru mata pelajaran 

Kearsipan serta pengamatan. Langkah kedua peneliti mengumpulkan data-data informasi yang telah diperoleh dan 

selanjutnya membuat rencana produk yang sesuai. Langkah ketiga yaitu peneliti mulai membuat desain produk 

awal berupa e-module dengan bantuan dari beberapa aplikasi dan website sesuai dengan rencana serta kebutuhan 

yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya. Langkah keempat yaitu validasi produk, dimana rancabgan produk 

yang telah selesai dibuat kemudian divalidasi oleh ahli materi dan ahli e-module. Langkah kelima yaitu melakukan 

perbaikan pada produk e-module setelah mendapatkan penilaian serta saran dari ahli materi dan ahli e-module. 

Langkah keenam yaitu uji coba produk, dimana produk yang telah direvisi berdasarkan penilaian oleh ahli materi 

dan ahli e-module kemudian diujicobakan kepada 6 peserta didik yang etrgabung dalam uji kelompok kecil yang 

diperoleh dari kelas X-MP 3. Langkah ketujuh yaitu revisi produk, dimana e-module yang telah diujicobakan dan 

dinilai oleh kelompok kecil akan diperbaiki kembali sesuai saran dari peserta didik. Langkah kedelapan yaitu uji 

pemakaian, dimana produk e-module yang telah diperbaiaki berdasarkan saran dari kelompok kecil kemudian 

diujikan kepada kelas X-MP 2 sebagai kelas eksperimen. Produk e-module yang telah melalui uji coba pemakaian ini 

adalah produk akhir dari penelitian. 

Data yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini ialah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif didapatkan dari kritik dan saran yang diberikan oleh ahli materi, ahli e-module  serta peserta didik pada 

kelompok kecil, dimana data kualaitataif tersebut yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan 

produk oleh peneliti. Sedangkan data kuantitatif didapatkan dari penilaian produk melalui pengisian 

kuesioner/angkat oleh ahli materi, ahli e-module, dan kelompok kecil yang kemudian dianalisis dengan deskriptif 

presentase untuk mengetahui kelayakan e-module. Selain itu untuk hasil belajar peserta didik yang didapatkan dari 

postetst dianalisis dengan bantuan SPSS menggunakan uji independent sample t-test untuk mengetahui perbedaan hasil 

belajar antara kelas kontrol yang tidak menggunakan e-module dan kelas eksperimen yang menggunakan e-module. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah sebuah e-module berbasis Flip 

PDF Professional pada mata pelajaran Kearsipan khususnya pada kompetensi dasar 3.7 menerapkan penyimpanan 

arsip dengan menerapkan penyimpanan arsip dengan sistem abjad, kronologis, geografis, nomor dan subjek yang 

dapat dibuka melalui android karena e-module berbentuk aplikasi. Materi dalam e-module  dapat dibuka tanpa 

membutuhkan koneksi internet, namun untuk video pembelajaran, audio, dan latihan-latihan soal memerlukan 

akses internet untuk membukanya. Ukuran file dari e-module juga relatif kecil sehingga tidak menghabiskan banyak 

ruang penyimpanan. Adapun contoh tampilan-tampilan dari E-Module Kearsipan 3.7 berbasis Flip PDF Professional 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Daftar Isi E-Module Kearsipan 3.7 
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Selain tampilan daftar isi terdapat juga contoh tampilan e-module lainnya seperti yang terdapat pada gambar  

3 yaitu tampilan materi dan menu “Mari Menyimak” 

 

 
Gambar 3. Tampilan Materi E-Module Kearsipan 3.7 

 

E-module Kearsipan 3.7 telah melalui tahap validasi yang dilakukan oleh ahli materi, ahli e-moduledan juga 

penilaian dari 6 peserta didik dalam kelompok kecil. Hasil validasi E-module Kearsipan 3.7  oleh ahli materi, ahli e-

module,  dan peserta didik  uji coba kelompok kecil secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Keseluruhan 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 80,00 % Cukup Valid 

2. Ahli E-module 97,14% Sangat Valid 

3. Kelompok Kecil 90,83% Sangat Valid 

 Rata-rata 89,32 % Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1 data hasil validasi keseluruhan diatas, dapat diketahui bahwa rata-rata presentase 

validasi secara keseluruhan sebesar 89,32%, sehingga dapat disimpulkan bahwa e-module pada mata pelajaran 

Kearsipan yang dikembangkan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaaran Kearsipan kelas 

X di SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Hal ini senada dengan beberapa penelitian sebelumnya yang 

menggunakan hasil validasi dari ahli materi, ahli media/e-module, serta uji coba kelompok kecil dijadikan sebagai 

dasar penentuan apakah produk yang dikembangkan tersebut layak digunakan dalam pembelajaran (AS & Carina, 

2019), (Seruni et al., 2019), (Hamzah & Mentari, 2017). 

Berikut ini merupakan hasil uji normalitas yang dilanjutkan dengan uji independent sample t-test untuk 

analisis hasil belajar peserta didik, adapun hasilnya disajikan pada tabel-tabel berikut ini: 

 

a) Uji Prasyarat Analisis 

 

Tabel 2 Data Hasil Uji Normalitas Hasil Belajar 

Test of Normality 

 Kelas Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

  Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Hasil Belajar 

Kearsipan 

MP-1 ,139 37 ,068 ,962 37 ,233 

MP-2 ,118 37 ,200 ,953 37 ,122 
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Uji normalitas pada hasil belajar peserta didik pada penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk (Hanim et 

al., 2016), hasilnya seperti yang telah tertera pada Tabel 2 diatas dimana nilai signifikansi untuk kelas kontrol (X MP-

1) adalah 0,233, dan nilai signifikansi untuk kelas eksperimen (X MP-2) adalah 0,122. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa nilai posttest kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki nilai signifikansi > 0,05. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar (nilai pengerjaan posttest) kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah 

berdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji independents sample t-test.  

Hasil uji independent sample t-test pada hasil belajar peserta didik kelas kontrol yang tidak menggunakan e-

module dan kelas ekperimen yang menggunakan e-module disajikan dalam Tabel 3 pada halaman selanjutnya berikut 

ini: 

 

b) Uji Independent Sample T-Test Hasil Belajar Peserta Didik 

 

Tabel 3 Data Hasil Uji Independent Sample T-Test Hasil Belajar  

Independent Samples Test 

 Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Hasil 

Belajar 

Kearsipan 

Equal 

variances 

assumed 

3,519 ,065 -3,305 72 ,001 -8,514 2,576 -13,648 -3,379 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  -3,305 67,437 ,002 -8,514 2,576 -13,654 -3,373 

 
Perbedaan hasil belajar peserta didik kelas kontrol dan kelas eksperimen selain dapat dilihat dengan 

menggunakan uji independent sample t-test juga dapat dilihat dengan rata-rata nilai, hasil statistik deskriptif dari hasil 

belajar kelas kontrol dan kelas eksperimen disajikan dalam Tabel 4 berikut ini. 

 

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif Hasil Belajar Peserta Didik 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Post Test Kelas Kontrol   

(X MP-1) 
37 50 100 76,89 12,436 

Post Test KelasEksperimen  

(X MP-2) 37 65 100 85,41 9,529 

Valid N (listwise) 37     

 

Tabel 4 di atas menunjukkan hasil analisis uji independent sample t-test hasil belajar peserta didik kelas kontrol 

yang tidak menggunakan e-module dan kelas eksperimen yang menggunakan e-module, dimana berdasarkan tabel 

tersebut dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed ) pada  tabel Equal variances assumed sebesar 0,001, yang berarti lebih 

kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan yang signifikan antara hasil belajar peserta 

dari kelas eksperimen yang menggunakan e-module dan kelas kontrol yang tidak menggunakan e-module. Hal ini 

relevan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyimpulkan bahwa penggunaan e-module dalam kegiatan 

pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik (Nurhidayati et al., 2018),  (Herawati &  Muhtadi, 2018), 
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(Hamzah & Mentari, 2017), (Ebied & Rahman, 2015). Sedangkan berdasarkan Tabel 4 hasil statistik deskripstif dapat 

diketahui bahwa rata-rata nilai untuk kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkasn bahan ajar e-module berbasis Flip PDF Professional untuk 

mata pelajaran Kearsipan kelas X dengan nama E-Module Kearsipan 3.7 yang telah divalidasi. E-module Kearsipan 

berbasis Flip PDF Professional yang dikembangkan layak digunakan berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi, ahli 

e-module serta penilaian oleh peserta didik (kelompok kecil) yang memperoleh  rata-rata hasil sebesar 89,32 % dengan 

kategori sangat valid. Berdasarkan hasil uji independent sample t-test didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar yang signifikan antara peserta didik yang menggunakan e-module berbasis Flip PDF Professional dengan peserta 

didik yang tidak menggunakan e-module berbasis Flip PDF Professional pada mata pelajaran Kearsipan kompetensi 

dasar menerapkan penyimpanan arsip sistem abjad, kronologis, geografis, nomor dan subjek. Hasil akhir dari e-

module  ini dapat diakses melalui ponsel sehingga dapat memudahkan peserta didik untuk belajar di luar ataupun 

di dalam kelas. 

E-Module Kearsipan ini hanya berfokus pada satu kompetensi dasar saja yaitu kompetensi dasar 3.7 

menerapkan penyimpanan arsip dengan menerapkan penyimpanan arsip dengan sistem abjad, kronologis, 

geografis, nomor dan subjek. Video pembelajaran, audio, serta latihan soal dalam e-module ini hanya dapat diakses 

apabila terdapat sambungan internet. Latihan soal pada e-module ini belum sepenuhnya mencerminkan soal-soal 

dengan krietria HOTS (Higher Order Thingking Skills), serta e-module ini belum bisa dioperasikan pada ponsel dengan 

sistem operasi iOS. Oleh karena itu diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan e-module untuk mata 

pelajaran atau kompetensi dasar lain. Pengembangan e-module  yang akan datang diharapkan dapat dijalankan pada 

sistem operasi iOS. Pengembagangan e-module selanjutnya diharapkan dapat membuka video pembelajaran, audio, 

serta latihan soal secara offline. Pengembangan e-module berbasis Flip PDF Professional selanjutnya diharapkan dapat 

memuat soal-soal dengan kriteria HOTS (Higher Order Thingking Skills) secara menyeluruh. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 
Penulis mengucapkan terimakasih kepada Universitas Negeri Malang dan SMK Negeri 1 Boyolangu 

Tulungagung yang telah memfasilitasi dan memberi izin kepada peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian dan 

pengembangan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. 

 

DAFTAR REFERENSI 
Akhmadi, L., Herlambang, A.D., Wijoyo, S.H. (2019). Pengembangan E-Modul pada Mata Pelajaran  Komputer dan  

Jaringan Dasar untuk Kelas X Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Negeri 2 Malang 

dengan Model Pengembangan Four-D. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer,  3(4), 

3874–3879. 

Amalia, F., Yundra, E. (2020). Pengembangan Buku Digital Interaktif pada Mata Pelajaran Penerapan Rangkaian  

Elektronika di SMKN 1 Jabon. Jurnal Pendidikan Teknologi Elektro, 9(1), 205–211 

Arini, D., Kustijono, R. (2017). The Development of Interactive Elektronic Book (BUDIN) Using Flip PDF Professional  

to Train Higher Order Thingking Skils. Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika (JIPF), 6(3), 312–318 

AS, S., Carina, A. (2019). Developing Interactive E-book as Material Technology Coursebook by Flipbook Maker  

Software. Journal of Education and Practice, 10(24), 11–17. doi: 10.7176/JEP/10-24-03 

Azhary, S.A.-G., Suryadarma, I.G.P., Devitasari, P.I., Kuswanto, K. (2020). Development of Science E-Flipbook  

Integrated Illegal Sand Mining on River Basin to Improve Environmental Care Attitude. IJECA (International 

Journal of Education and Curriculum Application), 3(1), 26–30. doi: 10.31764/ijeca.v3i1.2036 

Churiyah, M., Sholikhan, S., Filianti, F., Sakdiyyah, D.A. (2020). Indonesia Education Readiness Conducting Distance  

Learning in Covid-19 Pandemic Situation. International Journal of Multicultural and Multireligious 

Understanding, 7(6), 491–507. doi: 10.18415/ijmmu.v7i6.1833 

Divayana, D.G.H., Suyasa, P.W.A., Ariawan, I.P.W., Mahendra, I.W.E., Sugiharni, G.A.D. (2019). The Design of  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

178 

 

Digital Book Content for Assessment and Evaluation Courses by Adopting Superitem Concept Based on 

Kvisoft Flipbook Maker in era of Industry 4.0. Journal of Physics: Conference Series, 1165(2019), 012020. doi: 

10.1088/1742-6596/1165/1/012020 

Ebied, M.M.A., Rahman, S.A.A. (2015). The Effect of Interactive E-Nook on Students’ Achievement at Najran  

University in Computer in Education Course. Journal of Education and Practice, 6(19), 71–83 

Fajriah, U.N., Churiyah, M. (2016). Utilizing Instructional Media for Teaching Infrastructure Administration. Journal  

of Education and Practice, 7(6), 100–111 

Hamzah, I., Mentari, S. (2017). Development of Accounting E-Module to Support the Scientific Approach of Students  

Grade X Vocational High School. Journal of Accounting and Business Education, 2(1), 78–88. doi: 

10.26675/jabe.v1i1.9751 

Hanim, F., Amirudin, A., Sumarmi. (2016). Pengaruh Penggunaan Multimedia Pembelajaran Interaktif Penginderaan  

Jauh terhadap Hasil Belajar Geografi. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 1(4), 752–757. doi: 

10.17977/jp.v1i4.6246 

Herawati, N.S., Muhtadi, A. (2018). Pengembangan Modul Elektronik (E-Modul) Interaktif pada Mata Pelajaran  

Kimia kelas XI SMA. Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan, 5(2), 180–191. doi: 10.21831/jitp.v5i2.15424 

Isnaeni, I., Agustina, Y. (2018). An Increase In Learning Out Come Students Is Through The Development Of Archive  

E-Module Based on The Flipbook With Discovery Learning Model. Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen, 

4(3), 125–129. doi: 10.17977/um003v4i32018p125 

Komikesari, H., Mutoharoh, M., Dewi, P.S., Utami, G.N., Anggraini, W., Himmah, E.F. (2020). Development of E- 

Module Using Flip Pdf Professional on Temperature and Heat Material. Journal of Physics: Conference Series, 

1572, 2–11. doi: 10.1088/1742-6596/1572/1/012017 

Kurniati, A.T., Muchsini, B. (2018). Pengembangan e-Modul Excel sebagai Upaya Peningkatan Motivasi Belajar  

Komputer Dasar Akuntansi di SMK. Jurnal Tata Arta UNS, 4(2), 10–18 

Lestari, N.W.E., Hardinto, P., Rokhmani, L. (2015). Pengembangan E-Module Ekonomi pada Materi Uang dan  

Perbankan untuk Siswa Kelas X A SMA Negeri 1 Panggul Trenggalek Tahun Ajaran 2014/2015. Jurnal 

Pendidikan Ekonomi, 8(1), 18–27 

Mastumasari, I., -, W., -, S. (2017). Improving Learning Outcomes in Office Automation Subjects Through  

Development of Video-Based Media Learning Operating Microsoft Publisher 2010. Jurnal Pendidikan Bisnis 

dan Manajemen, 3(2), 55–64. doi: 10.17977/um003v3i12017p055 

Moorhouse, B.L. (2020). Adaptations to a face-to-face initial teacher education course ‘forced’ online due to the  

COVID-19 pandemic. Journal of Education for Teaching, 46(4), 609–611. doi: 10.1080/02607476.2020.1755205 

Nurhidayati, A., Putro, S.C., Widiyaningtyas, T. (2018). Penerapan Model PBL Berbantuan E-Modul Berbasis  

Flipbook Dibandingkan Berbantuan Bahan Ajar Cetak Pengaruhnya terhadap Hasil Belajar Pemograman 

Siswa SMK. Teknologi dan Kejuruan: Jurnal Teknologi, Kejuruan, dan Pengajarannya, 41(2), 130–138. doi: 

10.17977/um031v41i22018p130 

Oktaviara, R.A., Pahlevi, T. (2019). Pengembangan E-modul Berbantuan Kvisoft Flipbook Maker Berbasis  

Pendekatan Saintifik pada Materi Menerapkan Pengoperasian Aplikasi Pengolah Kata Kelas X OTKP 3 

SMKN 2 Blitar. Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran (JPAP), 7(3), 60–65 

Raihan, S., Ahmadi, F., Haryono. (2018). Development of Scientific Learning E-Book Using 3D Pageflip Professional  

Program. Innovative Journal of Curriculum and Educational Technology, 7, 7–14. doi: 10.15294/ijcet.v7i1.24793 

Rasmitadila, R., Aliyyah, R.R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., Tambunan, A.R.S. (2020).  

The Perceptions of Primary School Teachers of Online Learning during the COVID-19 Pandemic Period: A 

Case Study in Indonesia. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 7, 90–109. doi: 10.29333/ejecs/388 

Serevina, V., Sunaryo, Raihanati, Astra, I.M., Juwita Sari, I. (2018). Development of E-Module Based on Problem  

Based Learning (PBL) on Heat and Temperature to Improve Student’s Science Process Skill. The Turkish 

Online Journal of Educational Technology, 17, 26–36. https://eric.ed.gov/?id=EJ1184205 

Seruni, R., Munawaroh, S., Kurniadewi, F., Nurjayadi, M. (2019). Pengembangan Modul Elektronik (E-Module)  

Biokimia pada Materi Metabolisme Lipid Menggunakan Flip PDF Professional.  JTK (Jurnal Tadris Kimiya) 

4(1), 48–56. doi: 10.15575/jtk.v4i1.4672 

Sudjana, N. 2017. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 

Suyatna, A., Maulina, H., Rakhmawati, I., Khasanah, R.A.N. (2018). Electronic Versus Printed Book: Comparison  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

179 

 

Study on the Effectivity of Senior High School Physics Book. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 7(4), 391–398. 

doi: 10.15294/jpii.v7i4.14437 

Syamsuri, B.S., Anwar, S., Sumarna, O. (2017). Development of Teaching Material Oxidation-Reduction Reactions  

through Four Steps Teaching Material Development (4S TMD). Journal of Physics: Conference Series, 895, 

012111. doi: 10.1088/1742-6596/895/1/012111 

Uz, L.Z., Wardani, S., Haryono, H. (2019). The Development of Chemical E-Module Based on Problem of Learning  

to Improve The Concept of Student Understanding. Innovative Journal of Curriculum and Educational 

Technology,  8(2), 59–66. doi: 10.15294/IJCET.V8I2.31340 

Widowati, A., Nurohman, S., Anjarsari, P., 2017. Developing Science Learning Material with Authentic Inquiry  

Learning Approach to Improve Problem Solving and Scientific Attitude. Jurnal Pendidikan IPA Indonesia, 6(1), 

32–40. doi: 10.15294/jpii.v6i1.4851 

 

  



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

180 

 

PENGEMBANGAN APLIKASI ARSIIP PADA MATA PELAJARAN KEARSIPAN UNTUK 

PESERTA DIDIK KOMPETENSI KEAHLIAN OTKP KELAS X 
 

Fitriana Mulyaningsih1, Heri Pratikto2, Madziatul Churiyah3 
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   mulyaningsihfitriana1512@gmail.com 

2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   heri.pratikto.fe@um.ac.id 
3  Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,   madziatul.churiyah.fe@um.ac.id 

 

Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi yang pesat sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan salah 

satunya dalam hal pemilihan media pembelajaran. Media pembelajaran mobile learning adalah media 

pembelajaran yang  cocok di era saat ini. Pengembangan mobile learning berbasis android dibutuhkan karena 

media pembelajaran berbasis android belum tersedia apalagi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 

dilakukan secara daring. Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran mobile 

learning berbasis android pada mata pelajaran Kearsipan untuk kelas X OTKP SMK Terpadu Al-Ishlahiyah 

Singosari dan mengetahui kelayakan mobile learning yang dikembangkan. Model penelitian dan 

pengembangan yang digunakan yaitu model Borg & Gall dengan pembatasan. Hal ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi di lapangan akibat pandemi Covid-19.. Hasil penelitian dan 

pengembangan ini adalah mobile learning berbasis android pada mata pelajaran Kearsipan bernama aplikasi 

“ARSiip”  yang telah dinyatakan “Valid” dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran mealalui validasi 

oleh ahli media, ahli materi, dan uji coba kelompok kecil pada enam peserta didik dengan kemampuan 

heterogen.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa mobile learning dinyatakan layak digunakan sebagai media 

pembelajaran pada mata pelajaran Kearsipan kelas X Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran.  

Kata Kunci: Android, Kearsipan, Media Pembelajaran, Mobile Learning 

 

PENDAHULUAN 
Revolusi 4.0 sangat berpengaruh terdahap semua aspek kehidupan yang akhirnya melahirkan  pesatnya 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu aspek yang terdampak adalah bidang pendidikan 

(Hrynko, 2019), (Fajriah & Churiyah, 2016), (Büyükbaykal, 2015). Hal ini menyebabkan pembelajaran dengan metode 

tradisional diubah menjadi pembelajaran yang memanfaatkan teknologi (Hrynko, 2019). Pemanfaatan teknologi 

infromasi semakin gencar pada saat pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia. Pembelajaran harus memanfaatkan 

media pembelajaran yang berbasis teknologi karena penyebaran Covid-19 di Indonesia sangat cepat sehinga 

pembelajaran tidak dapat dilakukan secara tatap muka (Kennedy and Suhendarto, 2020), (Krishnamurthy, 2020). 

Disini guru dituntut untuk dapat menyusun media pembelajaran yang kreatif dan  mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi (Fajriah & Churiyah, 2016). Di pandemi Covid-19 peserta didik dituntut untuk tetap belajar meskipun 

pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan bantuan media pembelajaran yang dibuat oleh guru dengan harapan 

dapat mengurangi penyebaran Covid-19 (Mishra et al., 2020; Ratten and Jones, 2020). Media pembelajaran 

merupakan software yang berisi materi pembelajaran atau bertema pendidikan  yang disajikan menggunakan alat 

bantu sehingga dapat diterima oleh peserta didik (Muhson, 2010). Media pembelajaran juga memiliki peran penting 

dalam kegiatan pembelajaran dimana dapat  mempermudah guru menyampaikan materi pembelajaran dan tujuan 

pembelajaran dapat tercapai  (Ramdhani & Muhammadiyah, 2015). Perkembangan media pembelajaran mengikuti 

perkembangan zaman dan salah satu media pembelajaran masa kini yang sering digunakan yakni mobile learning.  

Pemanfaatan mobile learning sebagai media pembelajaran seluler yang menarik memungkinkan peserta didik 

memiliki kebebasan untuk belajar kapanpun dan di manapun mereka inginkan (Al-Hunaiyyan dkk., 2018). Beberapa 

penelitian sebelumnya yang telah membuktikan bahwa mobile learning dapat membangun lingkungan pembelajaran 

yang berpusat pada peserta didik, meningkatkan   pemahaman koseptual pesesrta didik,  meningkatkan 

kemandirian dan hasil belajar peserta didik, (Chung dkk., 2019), (Hendikawati dkk., 2019), (Irawan & Djamika, 2018), 

(Kocakoyun & Bicen, 2017), (Ulfa et al., 2017). Media pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian-penelitian 

tersebut adalah media pembelajaran berbasis android, dimana teknologi android baik yang dikemas dalam 
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smartphone maupun aplikasi lain yang berbasis android dapat memberikan kemudahan bagi penggunanya 

(Muyaroah & Fajartia, 2017). Kemampuan mobile learning berbasis android yang dapat memberikan kemudahan bagi 

penggunanya sangat bermanfaat bagi pembelajaran di masa pandemi Covid-19  yang memaksa peserta didik tetap 

belajar tanpa tatap muka (Abidah dkk., 2020), (Mailizar et al., 2020). Mobile learning yang dikembangkan pada 

penelitian ini yakni mobile learning berbasis android yang dirancang menggunakan Flip PDF Professional dan Website 

2 APK Builder. Flip PDF Professional merupakan software yang dapat menyajikan media pembelajaran beranimasi 

dan dapat membalik (flip) seperti buku sebenarnya dan dapat menambahkan efek multimedia seperti gambar, 

hotspot, hyperlink, video dengan hanya drag-and-drop, (Arora, 2019). 

 Beberapa penelitian yang telah  mengembangkan media pembelajaran berbasis android satu tema dengan 

penelitian ini yakni penelitian  (Arini and Kustijono, 2017), (Aripin, 2018), (Azhary et al., 2020), (Divayana et al., 

2019), ( Fahmi et al., 2019), (Praseptiawan et al., 2018), (Raihan and Ahmadi, 2018), (Rasiman and Pramasdyahsari, 

2014), (Seruni et al., 2020, ( Singh et al., 2017), (Sriwahyuni et al., 2019), (Watin and Kustijono, 2017), (Yelianti et al., 

2018). Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan mobile learning berbasis 

android dapat menjadi alternatif bagi guru dalam membuat media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi  

informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran daring maupun luring. 

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal pada saat melaksanakan Kajian dan Praktik Lapangan (KPL) 

di SMK Terpadu Al-Ishlahiyah Singosari diperoleh informasi bahwa pembelajaran di SMK dilakukan daring dan 

luring. Media pembelajaran yang digunakan yakni E-Learning. Pembelajaran daring hanya dilakukan untuk mata 

pelajaran yang memerlukan praktik saja dengan waktu yang terbatas. Dampaknya penyampaian materi 

pembelajaran lebih singkat dan memaksa peserta didik untuk belajar mandiri di rumah. Pemanfaatan E-Learning 

juga banyak dikeluhkan peserta didik karena hanya dapat diakses secara online dan peserta didik harus mendownload 

file untuk tiap mata pelajaran. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti berinovasi untuk mengembangkan mobile 

learning berbasis android pada mata pelajaran Kearsipan kelas X Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran yang 

dapat diinstall pada smartphone android dan dapat dioperasikan secara offline dan online untuk materi klasifikasi dan 

indeks arsip. Mobile learning yang dikembangkan berbasis android karena 85% peserta didik kelas X OTKP SMK 

Terpadu Al-Ishlahiyah Singosari merupakan pengguna smartphone android. 

 

METODE 
 

Gambar 6. Prosedur  Penelitian dan Pengembangan 

 

Penelitian ini menggunakan model Borg and Gall dengan pembatasan menjadi enam langkah untuk 

menghemat waktu, tenaga dan biaya (Ha and Pepin, 2017), (Hidayah and Sugiarto, 2015), (Ilma and Wijarini, 2017), 

(Kusuma et al., 2018), (Mastumasari et al., 2017). Peneliti juga beranggapan bahwa tujuan penelitian dan 

pengembangan untuk menghasilkan produk mobile learning berbasis android pada mata pelajaran Kearsipan  dan 

mengetahui kelayakan mobile learning yang dikembangkan sudah dapat tercapai di tahap keenam.  

Langkah yang dilakukan oleh peneliti pertama yakni mengumpulkan data dan  informasi terkait 

permasalahan yang terjadi di sekolah melalui observasi selanjutnya mencari studi literatur untuk mengembangkan 

produk. Kedua, peneliti membuat desain produk mobile learning yang akan dikembangkan sehingga sesuai dengan 

kebutuhan dan dapat menarik minat belajar peserta didik di masa pandemi Covid-19. Langkah selanjutnya, peneliti 

melakukan validasi produk kepada satu orang ahli materi dan satu orang ahli media . Langkah yang keempat yakni 

Validasi Desain 

Pengumpulan Data 

 dan Informasi Desain Produk 

Revisi 

Desain 
Revisi Produk 

 Final 

 

Uji Coba 

Produk 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

182 

 

melakukan revisi produk berdasarkan kritik dan saran dari validator.  Langkah kelima adalah melakukan uji coba 

kelompok kecil pada enam peserta didik dengan kemampuan heterogen. Hal ini untuk mengetahui tanggapan 

peserta didik terhadap produk hasil pengembangan. Langkah keenam, produk yang telah melalui tahap uji coba 

pada kelompok kecil diperbaiki sesuai saran dari  peserta didik sehingga dapat mengurangi kelemahan produk.  

Pada tahap inilah dihasilkan produk akhir penelitian dan pengembangan. 

Data hasil penelitian dan pengembangan ini terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data  kualitatif 

diperoleh berdasarkan saran dan kritik ahli media, ahli materi, dan enam peserta didik pada  uji coba kelompok 

kecil. Sedangkan data kuantitatif diperoleh dari data hasil validasi ahli media, data hasil validasi ahli materi, dan 

data hasil tanggapan peserta didik terhadap media pada uji coba kelompok kecil. Data-data tersebut dianalisis 

menggunakan metode analisis deskriptif persentase untuk mengetahui tingkat kelayakan produk hasil 

pengembangan dan mengetahui tanggapan peserta didik terhadap media.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil penelitian dan pengembangan ini berupa mobile learning berbasis android pada mata pelajaran 

Kearsipan yang diberi nama “ARSiip” yang dapat diunduh secara manual melalui link bit.ly/ARSiipApk atau dapat 

diakses secara online tanpa mengunduh melalui link bit.ly/ARSiipApkonline. Aplikasi arsip terdiri dari sembilan 

menu yang dapat menunjang pembelajaran daring maupun pembelajaran jarak jauh. Aplikasi ini juga dapat 

menampilkan media pembelajaran secara potrait maupun landscape sehingga dapat menyesuaikan dengan selera 

belajar peserta didik. Mobile learning  “ARSiip” memiliki ukuran yang tidak terlalu besar yakni 36,5 MB, hal ini 

penting karena efektifitas dan efisiensi suatu teknologi pada media pembelajaran begantung pada software dan 

hardware yang tersedia (Afshari et al., 2009), (Agbo, 2015). Menu yang terdapat dalam aplikasi “ARSiip”  dapat dilihat  

pada Gambar 2 berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Home merupakan cover atau halaman awal dari  aplikasi ARSiip 

  Menu ini berisi buku petunjuk dan informasi singkat tentang menu-menu  

  pada aplikasi 

  Menu ini berisi  kompetensi inti dan kompetensi dasar sebagai dasar materi     

  pembelajaran yang termuat dalam aplikasi 

Menu ini berisi materi dan video pembelajaran yang terdapat dalam aplikasi 

untuk KD 3.6 mata pelajaran Kearsipan kelas X OTKP yang mengacu 

Kurikulum 2013 

Menu ini berisi link Whatsapp dan e-mail yang menghubungkan peserta didik 

dengan guru apabila ada pertanyaan yang ingin diajukan 

Menu ini berisi menu soal evaluasi pembelajaran post-test (PG), soal essay, soal true 

or false dan soal psikomotorik 

Menu ini berisi link google form untuk peserta didik melaporkan hasil 

pekerjaannya kepada guru 
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Gambar 2. Menu-Menu pada Aplikasi “ARSiip”  

 

Hasil validasi aplikasi “ARSiip” oleh ahli materi, ahli media, dan hasil tanggapan peserta didik terhadap 

media pada uji coba kelompok kecil dapat dilihat  pada  Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Dan Uji Coba Kelompok Kecil 

No Validasi Persentase Kriteria 

1. Ahli Media 98% Valid 

2. Ahli Materi 93% Valid 

3. Uji Coba Kelompok Kecil 89 % Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diketahui bahwa hasil validasi ahli media sebesar 98% dengan kategori “Valid” 

yang artinya dari sisi media aplikasi “ARSiip” ini layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Hasil validasi materi 

diperoleh sebesar 93 % dengan kategori “Valid” yang berarti dari sisi materi produk hasil pengembangan layak 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran Kearsipan kelas X dan hasil uji coba kelompok kecil 

untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media pada enam peserta didik dengan kemampuan heterogen 

sebesar 89% dengan kategori “Valid” yang artinya media pembelajaran pada mata pelajaran Kearsipan di SMK 

Terpadu AL-Ishlahiyah Singosari ini layak dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam belajar 

kearsipan terutama pada masa pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini senada dengan penelitian 

sebelumnya yang mana  validitas media pembelajaran yang dikembangkan diukur berdasarkan hasil validasi oleh 

ahli materi dan hasil validasi oleh ahli materi, serta hasil tanggapan peserta didik terhadap media pada uji coba 

kelompok kecil (Nurwijayanti dkk., 2019), (Subari et al., 2018), (Purwanto & Ramadhan, 2017), (Lubis & Ikhsan, 

2015). 

Validitas atau kelayakan mobile learning dinilai dari desain visual tampilan aplikasi “ARSiip”, kelengkapan 

materi, kesesuaian  materi terhadap kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan sekolah (Ulfa dkk., 2017). Media 

pembelajaran yang dikembangkan didesain menarik dilengkapi gambar dan animasi yang relevan dengan materi 

tidak hanya berisi tulisan saja seperti penelitian sebelumnya (Alhafidz & Haryono, 2018). Aplikasi “ARSiip” juga 

dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan yang terdapat pada tampilan menu “Tentang ARSiip” dengan 

harapan pengguna tidak kebingungan saat mengoperasikan aplikasi. Tampilan  buku petunjuk penggunaan dapat 

dilihat pada Gambar 3 berikut: 

Menu ini berisi sumber segala informasi yang terdapat dalam materi 

pembelajaran 

Menu ini berisi profil dan informasi kontak pengembang aplikasi 
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Gambar 3. Tampilan Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi “ARSiip” 

 

Kemenarikan mobile learning aplikasi “ARSiip” juga didukung dengan adanya empat jenis evaluasi yakni 

pilihan ganda, essay, true or false dan soal proyek psikomotorik yang dibuat menggunakan google form. Hal ini akan 

memberikan opsional bagi guru maupun peserta didik dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk kuis jenis 

pilihan ganda dan true or false akan langsung terintegrasi dengan google drive guru dan peserta didik langsung 

mendapatkan review jawaban benar dari soal sehingga dapat mempermudah peserta didik dan guru dalam 

mengetahui kiat-kiat apa yang harus dilakukan selanjutnya apakah harus memperdalam atau melanjutkan ke materi 

selanjutnya (Bachore, 2015). Tampilan hasil evaluasi dalam aplikasi “ARSiip” dapat dilihat pada Gambar 4 berikut: 

 

          
Gambar 4. Tampilan Kuis True Or False Aplikasi “ARSiip” 

 

Desain mobile learning aplikasi “ARSiip”  yang full colour, gambar dan animasi yang relevan dengan kegiatan 

perkantoran, menampilkan video  yang lengkap dan audio dengan kualitas baik dapat menarik peserta didik untuk 

belajar di rumah kapanpun dan dimanapun karena mobile learning bertujuan untuk meciptakan pembelajaran yang 

tidak terbatas ruang dan waktu sehingga peserta didik dapat mengatur waktunya sendiri secara bebas untuk belajar, 

(Jatmiko dkk., 2018) ((Restami dkk., 2019), (Tabuenca et al. (2015). Warna layout media pembelajaran ini 

menggunakan warna yang cerah dan menarik sehingga peserta didik tidak merasa bosan ketika belajar karena 

pemilihan warna media pembelajaran dapat berpengaruh terhadap respon maupun hasil pekerjaan pesert didik 

(Kumi et al., 2013). Warna juga berpengaruh terhadap emosional yang nantinya dapat meningkatkan daya ingat 

peserta didik (Dzulkifli & Mustafar, 2013). Gambar dan animasi yang jelas dan audio yang berkualitas baik dalam 

konten seluler membuat pengguna merasa tertarik dan terus mengulang untuk kembali menikmati sajian dalam 

Klik untuk 

mendapatkan 

buku petunjuk 
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mobile learning (Suki & Suki, 2007).  Aplikasi “ARSiip” juga dilengkapi dengan menu “Tanya Guru” yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan peserta didik dengan dua pilihan media 

komunikasi yakni melalui Whatsapp atau e-mail meskipun pembelajaran dilakukan  jarak jauh seperti pada pandemi 

Covid-19 saat ini. Tampilan menu “Tanya Guru” dan tampilan aplikasi “ARSiip” secara secara umum dapat dilihat 

pada Gambar 5 berikut ini: 

 

 
Gambar 5. Tampilan Menu “Tanya Guru” dan Tampilan Aplikasi “ARSiip” Secara Umum 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan mobile learning berbasis android berbantuan Flip PDF 

Professional dan Website 2 APK Builder pada mata pelajaran Kearsipan KD 3.6 Menerapkan Klasifikasi dan Indeks 

Arsip untuk kelas X OTKP SMK Terpadu Al-Ishlahiyah Singosari. Mobile learning ini bernama “ARSiip” dan dapat 

diunduh melalui link bit.ly/ARSiipApk atau dapat diakses secara online tanpa mengunduh melalui link 

bit.ly/ARSiipApkonline. 

Mobile learning hasil penelitian ini dinyatakan ‘’Valid’’ dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

kearsipan setelah melalui uji validitas oleh ahli materi, ahli media, dan hasil  tanggapan peserta didik terhdap media 

pada uji coba kelompok kecil. Aplikasi “ARSiip” memudahkan peserta didik dalam belajar karena dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja baik di sekolah maupun di rumah. Aplikasi ini juga memungkinkan peserta didik untuk 

belajar secara mandiri sehingga aplikasi ini dapat menunjang pembelajaran dalam jaringan (daring) seperti di masa 

pandemi Covid-19 sekarang ini. 

Aplikasi “ARSiip”  hanya tersedia untuk materi menerapkan klasifikasi dan indeks arsip saja dan hanya 

dapat dioperasikan pada smartphone android. Harapan untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat mengembangkan 

mobile learning untuk sistem operasi lainnya contohnya seperti Iphone yang mengunakan sistem operasi iOS dan 

materi dalam mobile learning dapat tersaji untuk kompetensi dasar-kompetensi dasar mata pelajaran Kearsipan 

lainnya. 
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Abstrak 
Berdasarkan kondisi dan fenomena tahun ini pendidikan di Indonesia sedang mengalami perubahan besar 

dimana sejak akhir tahun 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) telah terjadi masalah kesehatan dan 

berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa proses belajar 

mengajar dilaksanakan dirumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh sampai batas waktu yang belum 

diketahui. Seluruh aspek dituntut untuk bisa beradaptasi dengan keadaan tersebut, dimana pedidik dan 

peserta didik tidak bertemu secara langsung akan tetapi terkoneksi melalui media yang terintegrasi dengan 

internet. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media 

pembelajaran mobile learning berbasis Ispring suite 9 agar dapat menjadi alternatif pilihan media 

pembelajaran,  Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model Research and Development Borg and 

Gall yang telah dimodifikasi, Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif presentase dan uji paired 

sample t-test. Hasil penelitian dan pengembangan ini menunjukan bahwa media pembelajaran berbasis 

ispring suite 9 pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan yang bernama el-PR 

(Elektronik Learning Public Relation) dinyatakan sangat valid dan layak digunakan berdasarkan penilaian dari 

ahli media, ahli materi dan 6 peserta didik uji coba kelompok kecil serta terbukti dapat meningkatkan 

kemandirian belajar dan hasil belajar peserta didik secara signifikan pada uji coba kelompok besar. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa el-PR layak dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran untuk 

meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran otomatisasi tata 

kelola humas dan keprotokolan. 

Kata Kunci: Hasil Belajar, Ispring Suite 9, Kemandirian Belajar, Media Pembelajaran,  

           Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan 

 

PENDAHULUAN 
Berdasarkan Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tanggal 24 maret 2020 Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 4 tahun 2020 Tentang 

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Dijelaskan dalam surat edaran 

tersebut bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh. Oleh karena itu, dunia 

pendidikan perlu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan melakukan pengembangan media pembelajaran yang 

diharapkan dapat membantu serta menunjang proses pembelajaran yang lebih baik khususnya pada masa pandemi 

Covid-19. Media pembelajaran sendiri memegang peran penting dalam proses pembelajaran dimana media 

pembelajaran mampu  membantu guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan (Greene dkk., 2020), (Kramer 

dkk., 2020), (Sholihin dkk., 2020), (Ramdhani & Muhammadiyah, 2015). Selain itu, penggunaan media pembelajaran 

juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi yang diajarkan oleh guru (Wijaya 

dkk., 2020), (Siregar dkk., 2020), (Fajriah & Churiyah, 2016), (Yang dkk., 2012) 

Beberapa penelitian sebelumnya juga telah membuktikan bahwa media pembelajaran mampu 

meningkatkan hasil belajar, kemandirian belajar dan efektif memaksimalkan pemahaman konseptual peserta didik. 

(Yeldham & Gao, 2020), (Ariyanti dkk., 2020), (Sari and Ridwan, 2020), (Sahronih dkk., 2019), (Nudiya dkk., 2019), 

(Rafiq, 2017), (Himmah, 2017). Media pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian-penelitian tersebut adalah 

media pembelajaran berbasis ispring suite, dimana media pembelajaran tersebut efektif dan tepat digunakan untuk 

proses pembelajaran jarak jauh. (Wang dkk., 2020), (Arulogun dkk., 2020), (Kumar dkk., 2019), (Herbst & Chazan, 

mailto:madziatul.churiyah.fe@um.ac.id
mailto:andi.basuki.fe@um.ac.id
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2015). Media pembelajaran dengan konsep Pembelajaran Jarak Jauh harus dapat dilakukan secara daring atau tidak 

tatap muka. (Azzahra, 2020), (Deng dkk., 2020). Pembelajaran jarak jauh harus mampu memfasilitasi peserta didik 

untuk belajar secara mandiri dan memahamkan materi ajar ke peserta didik. (Kusuma dkk., 2020), (Kusumarini & 

Bangunan, 2020), (Bali, 2019). Kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis ispring suite 9 juga 

fleksibel karena peserta didik dapat mengakses dan melakukan pembelajaran kapan-pun dan dimana-pun berada, 

karena harus disesuaikan dengan keterbatasan waktu peserta didik dengan pendidiknya. (pohan, 2020), 

(Kusumarini & Bangunan, 2020), (Fitri, 2020), (Hussein dkk., 2020), (Panigrahi dkk., 2018). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media ini sangat cocok digunakan sebagai inovasi kegiatan pembelajaran sebelum, saat dan 

sesudah pandemi Covid-19 berakhir. (Sufian dkk., 2020) , (Qazi dkk., 2020) (Parsazadeh dkk., 2018). 

Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru di SMK PGRI 2 Malang pada 4 

september 2020 diperoleh informasi bahwa hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola 

Humas dan Keprotokolan masih kurang dan perlu ditingkatkan. Dimana disejak maret 2020 proses belajar mengajar 

dilakukan melalui platform online yaitu google classroom dan mengingat tidak semua lokasi peserta didik memiliki 

jaringan internet yang mewadahi serta kuota internet yang mencukupi maka berdasarkan pengamatan terdapat 

peserta didik yang terlambat dalam mengakses materi pembelajaran serta saat melakukan pengumpulan tugas yang 

diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran berbasis ispring 

suite 9 secara offline yang teruji kelayakan dan keefektifan dalam meningkatkan hasil belajar dan kemandirian peserta 

didik kelas XI pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran Humas dan Keprotokolan  di SMK PGRI 2 

Malang. 

 

METODE 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan model Research and Development Borg and Gall yang telah dimodifikasi menjadi 

delapan langkah untuk mempersingkat waktu dan meminimalisir biaya (Suparti, 2016:64). Selain itu, peneliti juga 

memiliki tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan produk mengetahui kelayakan produk dan mengetahui 

perbedaan hasil belajar serta kemandirian sebelum dan sesudah menggunakan produk yang dikembangkan. 

Langkah pertama, peneliti mengumpulkan informasi terkait potensi dan permasalahan yang terjadi di sekolah 

melalui tahap observasi dan wawancara. Langkah kedua, peneliti mulai merancang produk media pembelajaran 

yang akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan untuk mengatasi permasalahan yang 

ditemukan pada langkah pengumpulan informasi awal. Langkah ketiga, peneliti mulai membuat media 

pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. Langkah keempat yaitu 

setelah media tersebut dihasilkan maka dilakukan pengujian kelayakan oleh validator, yakni satu abli media dan 

satu ahli materi. Langkah kelima, produk yang telah divalidasi direvisi berdasarkan kritik dan saran baik secara 

tertulis maupun lisan yang tertera pada lembar kuesioner ahli media dan materi. Langkah keenam, produk yang 

telah direvisi diuji cobakan pada 6 peserta didik kelas XI OTP data ini digunakan untuk memperbaiki atau merevisi 

media yang dikembangkan sebelum diuji cobakan kepada kelompok besar. Langkah ketujuh, produk yang telah 

diuji cobakan pada kelompok kecil direvisi sesuai kritik dan saran baik secara tertulis maupun lisan yang tertera 

pada lembar kuesioner penilaian peserta didik uji coba kelompok kecil. Langkah kedelapan, produk yang telah 

direvisi dan dinyatakan layak kemudian diuji cobakan pada kelompok besar. Uji coba ini tidak menggunakan kelas 
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kontrol karena keterbatasan jumlah kelas di SMK PGRI 2 Malang sehingga hanya memakai 1 kelas yang melibatkan 

30 peserta didik yang sedang menempuh mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan. Produk 

yang telah melewati uji coba kelompok besar menjadi produk akhir dalam penelitian ini. 

 Data yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif, 

dimana data kuantitatif didapatkan melalui hasil penilaian validasi ahli materi, hasil validasi media, data hasil uji 

coba kelompok kecil, data hasil kemandirian belajar dan data hasil belajar peserta didik. Data Hasil hasil penilaian 

validasi ahli materi, hasil validasi media, data hasil uji coba kelompok kecil dianalisis menggunakan metode 

deskriptif presentase berbantuan excel untuk menunjukan tingkat kelayakan media pembelajaran, sedangkan 

analisis penelitian pada uji coba kelompok besar menggunakan desain eksperimen one group pretest-posttest dan setelah 

data didapatkan data Kemandirian belajar dan hasil belajar dianalisis menggunakan uji paired sample t-test 

berbantuan SPSS 23.0 untuk menunjukan perbedaan kemandirian belajar dan hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan. Data kualitatif pada penelitian ini didapatkan melalui 

penarikan kesimpulan berdasarkan pendapat secara umum, saran dan kritik dari ahli media, ahli materi dan 6 

peserta didik pada uji coba kelompok kecil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah media pembelajaran berbasis 

ispring suite 9 pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan bernama el-PR (electronik 

learning public relation) yang tersedia secara gratis pada link shorturl.at/ny/BW2. Aplikasi el-PR secara garis besar 

terdiri dari tombol menu dan ikon yang dijelaskan melalui Gambar 2. 

  

 
Gambar 2. Menu-Menu pada Aplikasi yang Dikembangkan 

  
Menu Kompetensi. Menampilkan cangkupan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi 

Dasar (KD) OTP Humas dan Keprotokolan kelas XI. 

  
Menu Evaluasi. Membantu peserta didik dalam mengerjakan latihan soal pada KD 3.1 

sampai KD 3.4 mata pelajaran Humas dan Keprotokolan Kelas XI OTK 

  

  
Menu Materi. Menampilkan materi dalam bentuk tulisan dan video pada KD 3.1 sampai 

KD 3.4 mata pelajaran OTP Humas dan Keprotokolan kelas XI OTP   

  Menu laporkan hasil. Berisikan pilihan untuk mengirimkan hasil evalusi (nilai) kepada 

guru melalui link menuju Whatsapp.  

  

 

  

  

  Ikon pengembang. Berisikan profil, informasi dan kontak pengembang. 

Menu Evaluasi. Membantu peserta didik dalam mengerjakan latihan soal 

pada KD 3.1 sampai KD 3.4 mata pelajaran Humas dan Keprotokolan Kelas XI 

OTK 

Ikon daftar rujukan. Berisikan berbagai sumber atau rujukan dari isi materi 

pembelajaran yang digunakan pada materi 

  Ikon Home berfungsi sebagai tools untuk mengembalikan aplikasi ke menu 

dashboard. 

 

  

  

  Ikon Panah berfungsi untuk memindahkan halaman satu kehalaman lainnya atau 

sebaliknya.  
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Hasil validasi aplikasi oleh ahli media, ahli materi dan 6 peserta didik kelompok kecil secara keseluruhan 

disajikan pada Tabel 1 berikut ini:  

 

Tabel 1 Hasil Keseluruhan Validasi dan Uji Coba Kelompok Kecil 
No Validasi Presentase Kriteria Validitas 

1 Ahli Media 92,23% Sangat Valid 

2 Ahli Materi 98,67% Sangat Valid 

3 Uji Coba Penggunaan pada Kelompok 

Kecil 

95% Sangat Valid 

Rata-Rata 95,30% Sangat Valid 

 

 Berdasarkan Tabel 1, diketahui rata-rata presentase validasi keseluruhan sebesar 95,30% sehingga dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran el-PR dinyatakan “sangat valid” dan layak digunakan untuk pembelajaran 

pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan Kelas XI di SMK PGRI 2 Malang. Hal ini 

senada dengan penelitian sebelumnya dimana hasil validasi ahli media, ahli materi dan uji coba kelompok kecil 

sebagai dasar penentuan kelayakan media. (Ariyanti dkk., 2020), (Sari & Ridwan, 2020), (Dasmo dkk., 2020), 

(Himmah, 2017), (Yektyastuti & Ikhsan, 2016) 

 Kelayakan tersebut terletak pada keunikan aplikasi el-PR yaitu user interfriendly dimana aplikasi ini 

dirancangan didesain secara responsive, kontras warna yang baik dan dapat digunakan secara mudah. Hal ini juga 

selaras oleh (Damayanti dkk., 2018) yang mengatakan bahwa ispring suite merupakan media pembelajaran yang 

praktis dan bervariasi sehingga media ini efektif untuk digunakan. Keunikan yang kedua yaitu media ini memenuhi 

requirement serta mendukung otomatisasi yang disesuaikan dengan berbagai perangkat agar pengguna mudah dan 

nyaman menggunakan aplikasi el-PR karena didalamnya sudah berisi macam-macam bentuk pengemasan materi 

yang berbeda, Sejalan dengan (Alfiyansah, 2016) mengatakan bahwa ispring dikembangkan untuk mendukung e-

learning juga dapat menyisipkan berbagai bentuk media sehingga media pembelajraan yang dihasilkan menarik, 

mudah didistribusikan dalam bentuk format flash yang dapat digunakan dimanapun dan dioptimalkan untuk 

smartphone. 

 Uji coba yang dilakukan yaitu dengan melibatkan satu kelas sampel dan analisis tes yang digunakan yaitu 

desain eksperimen one group pretest-postest. Adapun pola penelitian metode one group pretest-posttest design menurut 

(Arikunto, 2010) sebagai berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3. Metode One Group pre-test posttest 

Sumber: Arikunto, (2010:85) 

 

Keterangan: 

O1 = Nilai pretest (Sebelum menggunakan mobile learning, menggunakan google classxroom) 

X = Penerapan Mobile Learning (el-PR) 

O2= Nilai posttest (Sesudah menggunakan mobile learning el-PR) 

  

Sedangkan untuk hasil analisis data kuesioner kemandirian belajar sebelum dan sesudah menggunakan 

aplikasi yang dikembangkan disajikan pada Tabel 2 

 

 

 

 

 

 

O1 X O2  
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Tabel 2 Data Hasil Presentase tiap aspek kemandirian 

Aspek 

 Perlakuan  
Rata-

rata 
Kemandirian 

sebelum 
Kategori 

Kemandirian 

sesudah 
Kategori 

Evaluasi Diri 
65% 

Cukup 

Mandiri 
87% Mandiri 76% 

Menetapkan Tujuan dan 

Prencanaan 
74% Mandiri 92% 

Sangat 

Mandiri 
83% 

Mencari informasi 
67% 

Cukup 

Mandiri 
96% 

Sangat 

Mandiri 
82% 

Mengatur Lingkungan  
73% Mandiri 90% 

Sangat 

Mandiri 
81% 

Konsekuensi Diri  
58% 

Kurang 

Mandiri 
90% 

Sangat 

Mandiri 
68% 

Mencari Dukungan Sosial  
61% 

Cukup 

Mandiri 
88% Mandiri 74% 

Memeriksa Catatan 
67% 

Cukup 

Mandiri 
87% Mandiri 77% 

Rata-Rata 
66% 

Cukup 

Mandiri 
88% Mandiri 77% 

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat terjadi peningkatan untuk setiap indikator kemandirian belajar sebelum 

dan sesudah. Rata-rata kemandirian belajar sebelum berada pada kategori cukup mandiri, namun setelah dilakukan 

pembelajaran menggunakan aplikasi el-PR kemandirian belajar peserta didik meningkat berada pada kategori 

mandiri. Pada seluruh aspek kemandirian dapat dilihat dari perolehan rata-rata terendah yaitu pada aspek 

kosekuensi diri dengan presentase 68%, dilihat dari indikatornya penyebab rendahnya aspek tersebut diakibatkan 

karena peserta didik masih kurang dalam pemberian reward atau apresiasi kepada diri sendiri setelah menyelesaikan 

tugas dan peserta didik masih kurang dalam membayangkan kegagalan untuk dijadikan sebagai upaya 

pemotivasian untuk belajar. pemberian reward memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

karena reward merupakan suatu bentuk motivasi belajar peserta didik yang mempengaruhi kemandirian belajar 

peserta didik. (Knauss dkk., 2020)  (Alinurdin & Suwahyu, 2019), (Ohmann dkk., 2018). 

Tujuannya adalah setelah seseorang menerima penghargaan dalam belajar maka dia akan berusaha melakukan 

kegiatan belajar dengan baik, dia akan melakukan kegiatan belajarnya sendiri di luar kelas dan bahwa kecemasan 

akan kegagalan membuat peserta didik bersemangat untuk meningkatkan keinginan belajar.(Aguilar dkk., 2020), 

(Fiyanti, 2002), (Kirova dkk., 2012). Aspek kemandirian peserta didik tersebut juga memperoleh hasil aspek dengan 

presentasi tertinggi ialah menetapkan tujuan dan perencanaan dengan presentase 83%. Dilihat dari indikatornya 

peserta didik banyak yang selalu melakukan pembuatan rangkuman sebelum ujian dan indikator kedua yaitu 

peserta didik sering mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu, pentingnya melakukan kegiatan merangkum 

menjadikan peserta didik terbiasa memusatkan perhatian dan menumbuhkan ingatan sehingga sangat 

memungkinkan bahwa proses merangkum menumbuhkan rasa mandiri di setiap peserta didik.(Al-Adeimi & 

O’Connor, 2020), (Wilson & Soblo, 2020)  (Ismail, 2008). 

Analisi data uji paired sample t-test pada data kemandirian belajar peserta didik sebelum dan sesudah 

menggunakan aplikasi el-PR disajikan dalam Tabel 3 berikut ini: 

a) Uji Prasyarat Analisis 

• Hasil Uji Normalitas Data Kemandirian Belajar 

 

Tabel 3 Data Hasil Uji Normalitas Kemandirian Belajar 

Kelompok 

Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. 

Kemandiran Sebelum .901 30 .009 

Kemandirian Sesudah .947 30 .138 
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Dikatakan normal jika nilai sig lebih dari 0.05. pada penelitian ini, untuk kemandirian sebelum dan 

kemandirian sesudah diberi perlakuan nilai sig masing masing adalah 0.09 dan 0.138 dimana nilai ini lebih dari 0.05 

yang dapat disimpulkan bahwa residual data yang dianalisis berdistribusi normal. Sehingga analisis yang dapat 

dilakukan selanjutnya yaitu uji Paired sample t-test. 

 

b) Uji Paired Sample t-test 

Tabel 4 Data Hasil Uji Paired Sample t-test 
95% Confidence Interval of the Difference 

 

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Kemandirian 

Sebelum  - 

Kemandirian 

Sesudah 

-16.200 13.857 2.530 -21.374 -11.026 -6.403 29 .000 

    

   Diketahui bahwa nilai Sig. (2 tailed) antara kemandirian sebelum dan kemandirian sesudah adalah 0,00 

dimana nilai ini kurang dari 0.05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji paired sample t-test 

dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata 

kemandirian belajar sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi el-PR. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan 

media pembelajaran el-PR pada mata pelajaran OTKP humas dan keprotokolan efektif digunakan untuk 

meningkatkan kemandirian belajar peserta didik kelas XI OTP di SMK PGRI 2 Malang. 

 

c) Uji N-Gain 

Uji N-Gain dapat dilakukan bila diketahui ada perngaruh yang signifikan sebelum dan sesudah implementasi 

media pembelajaran yang dikembangkan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui besarnya peningkatan kemandirian 

sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran el-PR dan hasil telah tersaji dibawah ini: 

< 𝑔 > =
Skor posttest − Skor pretest

Skor ideal − Skor pretest
 

 

< 𝑔 > =
1969 − 1483

2250 − 1483
 

 

< 𝑔 > = 0,633 

 

Berdasarkan perhitungan diatas nilai kemandirian peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan media 

pembelajaran el-PR yang dikembangkan diperoleh nilai n-gain sebesar 0,633 atau dapat disimpulkan bahwa besar 

peningkatan kemandirian peserta didik dalam kategori sedang.  

Sedangkan hasil analisis data hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi yang 

dikembangkan disajikan pada Tabel 5 berikut ini: 

 

Tabel 5 Data Hasil Analisis Ketercapaian KKM Peserta Didik 

Pretest Posttest 

Rata-Rata 
Ketercapaian KKM 

(75) 
Rata-rata 

Ketercapaian KKM 

(75) 

75,33 63% 86,66 100 % 

 

Dari pemaparan hasil perhitungan nilai posttest atau nilai sesudah menggunakan aplikasi el-PR peserta didik 

mencapai ketuntasan belajar. Ketuntasan hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketuntasan 

kognitif. Peserta didik dikatakan tuntas apabila peserta didik mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan kriteria 

ketuntasan minimal nilai 75. Peserta didik sesudah menggunakan aplikasi el-PR mencapai 100% ketuntasan belajar 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

195 

 

dengan rata-rata nilai 86,66. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama guru mata pelajaran serta peserta 

didik yang nilainya belum mencapai ketuntasan masalah yang dihadapi yaitu pada pembelajaran menggunakan 

google classroom peserta didik banyak yang terlambat dan kesusahan dalam pengaksesan materi dikarenakan 

keterbatasan kuota yang dimilikinya sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar yang mereka dapatkan. 

a) Uji Prasyarat Analisis 

• Hasil Uji Normalitas Data Kemandirian Belajar 

 

Tabel 6 Data Hasil Uji Normalitas Kemandirian Belajar 

 

Diketahui bahwa nilai Sig. (2 tailed) antara pretest dan posttest adalah 0,00 dimana nilai ini kurang dari 0.05 

maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji paired sample t-test dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan Ha diterima artinya terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah 

menggunakan aplikasi el-PR. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan media pembelajaran el-PR pada mata 

pelajaran OTKP humas dan keprotokolan efektif digunakan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas XI 

OTP di SMK PGRI 2 Malang. 

 

c) Uji N-Gain 

Uji N-gain dapat dilakukan bila diketahui ada pengaruh signifikan sebelum dan sesudah implementasi media 

pembelajaran yang dikembangkan. Uji peningkatan rata-rata dilakukan untuk mengetahui besarnya peningkatan 

hasil belajar sebelum menggunakan media pembelajaran el-PR dan sesudah menggunakannya.  

Rumus: 

< 𝑔 > =
Skor posttest − Skor pretest

Skor ideal − Skor pretest
 

< 𝑔 > =
2600 − 2260

3000 − 2260
 

< 𝑔 > = 0,459 
 

Berdasarkan perhitungan diatas nilai hasil belajar sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran 

el-PR yang dikembangkan diperoleh nilai n-gain sebesar 0,459 atau dapat disimpulkan bahwa peningkatan hasil 

belajar peserta didik dalam kategori sedang, Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

 

Kelompok 

Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. 

Test Pre_Test .920 30 .109 

Post_Test .950 30 .140 

 

    Pada penelitian ini, untuk pretest dan posttest nilai sig masing masing adalah 0.109 dan 0.140 dimana nilai ini 

lebih dari 0.05 yang dapat disimpulkan bahwa residual data yang dianalisis berdistribusi normal. Sehingga analisis 

yang dapat dilakukan selanjutnya yaitu uji Paired sample t-test. 

 
b) Uji Paired sample t-test hasil belajar 

 

Tabel 7 Data Hasil Uji Paired Sample t-test 

 95% Confidence Interval of the Difference 

t-test 

hasil 

belajar 

 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

Lower Upper T 
D

f 
Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Pre_Test- 

Post_Test 
-10.000 8.710 1.590 -13.252 -6.748 -6.289 29 .000 
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sejumlah peneliti diantaranya (Damayanti, 2018) yang menunjukan bahwa dengan penggunaan media berbasis 

ispring suite dapat meningkatkan hasil belajar. Penelitian (Himmah, 2017) juga menunjukan hasil bahwa sesudah 

menggunakan media pembelajaran berbasis ispring suite hasil peserta didik meningkat dibandingkan sebelum 

menggunakan media tersebut.  

 

SIMPULAN 
 Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran berbasisi ispring suite 9  untuk 

meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola 

Humas dan Keprotokolan kelas XI OTKP di SMK PGRI 2 Malang. Media Pembelajaran ini bernama el-PR (elektronik 

learning Public Relation) dan dapat diunduh secara gratis melalui link: shorturl.at/ny/BW2. 

 Media pembelajaran pada penelitian ini telah dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam 

pembelajaran Otomatisasi Tata Kelola Humas dan Keprotokolan melalui validasi ahli media, validasi ahli materi 

serta penilaian penggunaan pada uji coba kelompok kecil. Selain itu, aplikasi el-PR ini terbukti efektif digunakan 

untuk meningkatkan kemandirian belajar dan hasil belajar pada uji coba kelompok besar berdasarkan uji paired 

sample t-test. Aplikasi ini juga memungkinkan pembelajaran kapanpun dan dimanapun, bahkan dapat dioperasikan 

secara mandiri secara offline sehingga dapat menjadi solusi untuk menunjang pembelajaran jarak jauh khususnya 

pada saat pandemi covid-19 ini. 

 Aplikasi el-PR hanya berfokus pada beberapa kompetensi dasar dan terbatas pada sistem operasi android, 

sehingga diharapkan peneliti selanjutnya mengembangkan media pembelajaran pada sistem operasi lainnya seperti 

IOS serta lebih mengembangkan pada hasil evaluasi yaitu menyajikan hasil evaluasi pembelajaran pada satu file 

rekapan tabulasi nilai. 
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Abstrak 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi memberikan pengaruh pada kegiatan pembelajaran 

dengan penggunaan media yang sudah terintegrasi dengan teknologi. Kini ditengah pandemi covid 19 guru 

dituntut untuk kreatif dalam memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk media pembelajaran berbasis android untuk 

digunakan pada kegiatan pembelajaran. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model Research 

and Development Borg and Gall yang telah dimodifikasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

deskriptif dan deskriptif persentase. Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah media pembelajaran 

berbasis android pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana yang bernama Si-RASA 

yang telah dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pembelajaran oleh ahli media, ahli materi dan 9 

peserta didik uji coba kelompok kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Si-RASA layak dan efektif 

digunakan sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana.   

Kata Kunci: Android, Media Pembelajaran, Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana 

 

PENDAHULUAN 
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang sekarang ini berkembang pesat merupakan 

hal yang tidak dapat dihindari sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru yang memberikan dampak positif bagi 

kehidupan (Pratiwi, 2021), (Ngafifi, 2014). Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) memberikan 

pengaruh pada dunia pendidikan sehingga melahirkan berbagai terobosan dalam kegiatan pembelajaran (Cahya et 

al., 2020), (Prasetyo et al., 2019), (Fajriah and Churiyah, 2016). Media pembelajaran merupakan alat atau sarana yang 

digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran (Swadesi and Kanca, 2020), (Saefudin and Sumardi, 2019) . 

Media pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan teknologi dapat memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi kepada peserta didik (Nadzar and Supriyadi, 2020), (Anwari et al., 2020).  

Media pembelajaran yang menarik akan mempengaruhi semangat dan minat peserta didik dalam belajar 

sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan guru (Ediyani et al., 2020), 

(Gunawan et al., 2020). Penggunaan dan pemilihan media pembelajaran yang tepat akan membantu tercapainya 

tujuan pembelajaran (Tafonao et al., 2020), (Suprihatien et al., 2019). Sehingga guru dituntut untuk kreatif dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang terintegrasi dengan teknologi (Pulungan, 2021), (Hidayat and 

Firmantika, 2020). Disamping itu saat ini negara Indonesia sedang mengalami pandemi Covid-19 yang 

menyebabkan pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaaran daring dilakukan untuk menekan penyebaran 

Covid-19 (Ratten and Jones, 2021), (Mishra et al., 2020). Saat pembelajaran daring diperlukan media pembelajaran 

yang tepat agar materi yang disampaikan oleh guru dapat dengan mudah tersampaikan pada peserta didik 

(Suprihatien et al., 2019). Salah satu alternatif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring yaitu 

dengan menggunakan media pembelajaran berbasis android.  

Pemanfaatan media pembelajaran berbasis android yang dapat diakses melalui smartphone dan diharapkan 

dapat mempermudah peserta didik dalam mendapatkan materi sehingga peserta didik dapat mengakses materi 

kapan saja dan dimana saja (Hikmawan et al., 2019), (Ary Sandy and Sulistyahadi, 2020), (Kamasi and Saruan, 2020). 

Media pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu media pembelajaran 

berbasis android yang dikemas menarik dan kekinian serta terdapat gambar dan video pembelajaran (Zaus et al., 

2018) . 

Beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang tema ini adalah peneliti (Novaliendry et al., 

2020), (Nopriyanti et al., 2020), (Ary Sandy and Sulistyahadi, 2020), (Arliza et al., 2019), (Ulfa et al., 2017), (Zheng et 
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al., 2016) (Arista and Kuswanto, 2018), berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran android yang dapat diakses secara offline dapat menjadi terobosan baru bagi guru dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran saat atau sesudah pandemi Covid-19 berakhir. 

Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana 

dan Prasarana kelas XI OTKP di SMK Negeri 2 Blitar diperoleh informasi bahwa pembelajaran yang dilakukan secara 

daring dan media yang digunakan adalah Google Classroom. Dalam penggunaan Google Classroom tidak semua 

peserta didik mempunyai jaringan internet yang memadahi dan kuota internet yang mencukupi untuk mengakses 

materi sehingga terdapat peserta didik yang terlambat mengakses materi atau mengumpulkan tugas yang diberikan. 

Dari masalah tersebut peneliti berinovasi dengan membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk 

memaksimalkan kegiatan pembelajaran dalam kodisi yang terjadi saat ini. Peneliti membuat aplikasi berbasis 

android yang dapat diinstall pada smartphone peserta didik dan dapat digunakan secara offline pada mata pelajaran 

Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Aplikasi ini berisikan materi, latihan soal, dan video pembelajaran 

sehingga peserta didik dapat belajar mandiri ketika tidak ada jadwal pembelajaran. 

 

METODE 
 

Gambar 7. Langkah-Langkah Penelitian 

 
  Penelitian ini menggunakan model Research and Development Borg and Gall yang telah dimodifikasi 

menjadi enam langkah untuk mempersingkat waktu dan keadaan di lapangan (Ha and Pepin, 2017), (Mastumasari 

et al., 2017). Selain itu, peneliti juga merasa bahwa tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan produk, mengetahui 

kelayakan produk berdasarkan validasi ahli media dan ahli materi yang sudah dapat tercapai ditahap ke enam. 

  Langkah pertama, peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan informasi terkait permasalahan yang 

terjadi di sekolah dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana 

dan Prasarana. Langkah kedua, peneliti melakukan perencanaan awal format produk awal media pembelajaran 

berdasarkan informasi yang diperoleh melalui tahap penelitian dan pengumpulan data serta mulai membuat media 

pembelajaran sesuai format yang telah ditentukan. Langkah ketiga, media pembelajaran yang dihasilkan peneliti 

diuji kelayakan oleh para validator, yaitu satu ahli media, satu ahli materi dan uji coba pada peserta didik. Langkah 

keempat, produk yang telah direvisi oleh validator kemudian direvisi berdasarkan masukan serta saran yang tertera 

pada lembar angket penilaian ahli media dan ahli materi. Langkah kelima, Produk yang telah direvisi kemudia diuji 

cobakan pada peserta didik kelas XI OTKP dengan 9 orang peserta didik dengan kemampuan akademis yang 

heterogen. Kemampuan akademis yang heterogen, yaitu 3 peserta didik dengan kemampuan akdemis rendah, 3 

peserta didik dengan kemampuan akademis sedang, 3 peserta didik dengan kemampuan akademis tinggi. Langkah 

keenam, produk yang telah diujicobakan pada kelompok kecil direvisi sesuai dengan masukan-masukan peserta 

didik yang tertera pada lembar hasil angket uji coba kelompok kecil untuk penyempurnaan hasil akhir produk yang 

dapat digunakan dan bisa diakses oleh peserta didik.  

  Data yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi data kuantitatif dan data kualitatif, diamana data 

kuantitatif terdiri dari data hasil validasi ahli media, data hasil validasi ahli materi dan data hasil uji coba kelompok 

kecil yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif persentase yang hasilnya menunjukkan tingkat 

kelayakan media pembelajaran Si-RASA. Sedangkan data kualitatif didapatkan melalui penarikan kesimpulan 

  3.  Validasi Produk 1. Penelitian dan 

Pengumpulan 

Data 

2. Pengembangan 

Produk Awal 

 4.  Revisi Produk  5.  Uji Coba 

Produk 

6.   Revisi Produk   

dan Produk 

Akhir 
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berdasarkan saran dan kritik dari ahli media, ahli materi dan 9 peserta didik uji coba kelompok kecil yang dianalisis 

menggunakan teknik analisis deskriptif.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah Si-RASA yang berbasis android 

pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana. Si-RASA terdiri dari beberapa menu yang akan 

dijelaskan melalui Gambar 2 berikut ini: 

 

 
Gambar 2. Menu-Menu dalam Aplikasi Si-RASA 

 

Setelah ada di “Halaman Menu”, pengguna dapat menuju Menu Kompetensi seperti pada Gambar 3. 

 

   
Gambar 3. Menu Kompetensi Aplikasi Si-RASA 

 
  Hasil validasi Si-RASA oleh ahli media, ahli materi dan peserta didik uji coba kelompok kecil keseluruhan 

disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1 data hasil validasi keseluruhan 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Media 89,00% Sangat Valid 

2. Ahli Materi 90,60% Sangat Valid 

3. Peserta Didik Uji Coba Kelompok Kecil 92,40% Sangat Valid 

 Rata-Rata 90,67% Sangat Valid 
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  Berdasarkan Tabel 1, diketahui rata-rata persentase validasi secara kesuluruhan sebesar 90,67% sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan peneliti yaitu Si-RASA, dinyatakan ‘Sangat 

Valid’ dan layak digunakan dalam pembelajaran pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasarana 

di SMKN 2 Blitar. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya Kuswanto and Radiansah (2018) yang menunjukkan 

bahwa media pembelajaran berbasis android dinyatakan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah 

dengan persentase sebesar 82%. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh (Agustini et al., 2020) yang 

menunjukkan bahwa berdasarkan hasil validasi dan hasil uji coba yang diperoleh media pembelajaran berbasis 

android layak digunakan sebagai media pembelajaran untuk menunjang pembelajaran di sekolah.  

  Kelayakan media pembelajaran berbasis android juga dibuktikan oleh (Ary Sandy and Sulistyahadi, 2020) 

yang mengungkapkan bahwa media pembelajaran berbasis android yang disajikan dengan kemenarikan desain 

tampilan dan penyajian materi pada aplikasi dan dapat diakses secara offline terbukti mempermudah peserta didik 

dalam mempelajari materi pelajaran  

 

SIMPULAN 
  Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran berbasis android yaitu Si-RASA pada 

mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Sarana dan Prasana pada peserta didik kelas XI OTKP di SMKN 2 Blitar. 

  Media pembelajaran ini dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam pembelajaran Otomatisasi 

Tata Kelola Sarana dan Prasarana melalui validasi ahli media, ahli materi dan uji coba kelompok kecil. Si-RASA juga 

memungkinkan pembelajaran kapan saja dan dimana saja, bahkan belajar secara mandiri tanpa harus terikat dengan 

kegiatan tatap muka disekolah. Sehingga aplikasi ini berguna dalam pembelajaran secara daring pada saat seperti 

ini karena akibat adanya pandemi Covid-19. 

  Si-RASA ini hanya berfokus pada beberapa kompetensi dasar dan terbatas pada sistem operasi android, 

sehingga diharapkan peneliti selanjutnya mengembangkan media pembelajaran pada sistem operasi lain seperti IOS 

dan menyajikan materi pada kompetensi dasar yang lain.  
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Abstrak 

Pandemi Covid19 yang sedang terjadi membawa dampak besar bagi dunia pendidikan. Pendidikan yang 

semula dilaksanakan secara normal, kini harus dilaksanakan secara online jarak jauh (daring) untuk 

memutus rantai persebaran pandemi Covid19. Dari permasalahan yang terjadi bahwa siswa kurang 

maksimal pada proses pembelajaran daring, sehingga guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam 

mengoptimalkan teknologi pada proses pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menghasilkan produk E-Modul berbasis Kvisoft Flipbook Maker untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Produk E-Modul yang dikembangkan terdapat 12 komponen utama dan dilengkapi dengan tombol navigasi 

yang mempermudah pengguna dalam mengoperasikannya. Cakupan materi yang disajikan pada semester 

ganjil secara lengkap dapat membantu siswa dalam mempermudah pemahaman sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model Research and 

Development oleh Borg and Gall yang telah dimodifikasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis data deskriptif kualitatif dan ketuntasan hasil belajar siswa berdasarkan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). Hasil penelitian dan pengembangan ini adalah E-Modul berbasis Kvisoft Flipbook Maker pada 

mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian yang telah dinyatakan sangat valid dan layak 

digunakan dalam proses pembelajaran kepegawaian oleh ahli e-modul, ahli materi dan 6 siswa dalam uji 

coba kelompok kecil serta dibuktikan dengan capaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) pada uji coba 

kelompok besar dimana hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dengan kriteri ketuntasan “Tuntas” 

sedangkan kelas kontrol memperoleh rata-rata hasil belajar sedang dengan kriteria ketuntasan minimal 

“Tidak Tuntas”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa E-Modul Kepegawaian layak digunakan sebagai bahan 

ajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian. 

Kata Kunci: Bahan Ajar, E-Modul, Hasil Belajar, Kvisoft Flipbook Maker 

 

PENDAHULUAN 
Tahun 2020, lembaga publik dan swasta telah mengumpulkan peralihan ke Pengajaran Jarak Jauh (PJJ) 

karena penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara cepat sehingga mengakibatkan institusi dialihkan 

ke lingkungan online yang secara dramatis telah mengubah sistem pendidikan dengan pergeseran khas dalam 

pembelajaran online sebagai upaya untuk pencegahan dalam pengendalian pandemi ini (Almusharraf & Khahro, 

2020; Lapitan et al., 2021). Pergeseran ke pengajaran dan pembelajaran jarak jauh selama pandemic covid-19 

membawa tantangan nyata bagi guru dan siswa (Lapitan et al., 2021). Platform e-learning telah muncul sebagai salah 

satu langkah terbaik untuk membantu siswa melanjutkan sekolah mereka selama pandemi covid-19 sehingga 

penggunaan teknologi semakin merambah dalam dunia pendidikan dan pembelajaran jarak jauh, karena kelas 

online dan kursus online menjadi permintaan saat ini (Malhotra & Sharma, 2020). Situasi pandemi ini menunjukkan 

perlunya menggunakan lebih banyak teknologi dan memberikan banyak fasilitas untuk menjaga minat siswa dalam 

pembelajaran berkelanjutan dan menjaga standar dari tujuan dan hasil pengajaran (Tawafak et al., 2021).  

Pembelajaran kelas digital diperlukan dengan penggunaan teknologi tepat guna (Riyanto et al., 2020). Dalam 

penerapan pembelajaran jarak jauh diperlukan bahan ajar tepat guna yang memanfaatkan kemajuan teknologi agar 

tujuan pendidikan tercapai (Li et al., 2020; Muhson, 2010). Bahan ajar berbasis teknologi adalah bahan ajar berbasis 

elektronik yang dilihat dari bentuknya termasuk dalam kategori bahan ajar interaktif karena menggabungkan teks, 

gambar dan animasi (Jazuli et al., 2018). Bahan ajar elektronik telah berkembang mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang saat ini telah dijadikan alternatif pembelajaran daring, salah satunya yaitu 

elektronik modul. 
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Pemanfaatan pembelajaran berbasis bahan ajar elektronik diharapkan memudahkan siswa dalam 

mendapatkan materi yang mudah dipahami dan dikemas secara menarik dalam format digital sehingga 

mempermudah interaksi antara siswa dan guru serta berperan penting dalam keefektifan pembelajaran karena 

dapat digunakan dimanapun dan kapanpun (Arsanti, 2018; Wahyuni et al., 2018; Sheng-Hung, 2012). Bahan ajar 

elektronik yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah E-Modul berbasis Kvisoft Flipbook Maker. E-Modul 

berbasis Kvisoft Flipbook Maker disajikan dalam bentuk buku digital yang variatif, inovatif dan efisien (Fahmi et 

al., 2019). 

Beberapa penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang tema ini adalah penelitian (Divayana et al., 

2021; Fahmi et al., 2019; Fonda & Sumargiyani, 2018; Isnaeni & Agustina, 2018; Linda et al., 2018; Priwanto et al., 

2018; Rasiman. & Pramasdyahsari, 2014; Riyanto 2020; Sugianto et al., 2017) berdasarkan penelitian-penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa e-modul berbasis kvisoft flipbook maker yang dapat diakses secara offline 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang dicapai siswa.  

Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kepegawaian kelas XI di SMK 

Muhammadiyah 3 Singosari, diperoleh informasi bahwa proses pembelajaran dilakukan secara daring dan luring 

serta menggunakan e-learning google classroom dan media pembelajaran yang dimanfaatkan adalah power point. Pada 

proses pembelajaran ini didapati permasalahan bahwa kurang maksimalnya siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dikarenakan tidak bisa mengakses materi dan informasi yang dibagikan guru akibat keterbatasan kuota internet 

serta keterbatasan bahan ajar pada mata pelajaran kepegawaian. Dari masalah tersebut, peneliti berinovasi membuat 

sebuah bahan ajar elektronik yaitu produk elekronik modul (e-modul) untuk memaksimalkan kondisi pembelajaran 

yang saat ini terjadi. Peneliti berinovasi membuat sebuah E-Modul yang dapat diakses secara offline dengan 

menggunakan laptop/komputer tanpa harus memliki aplikasi khusus. E-Modul yang dikembangkan pada mata 

pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. E-Modul Kepegawaian secara umum berisi materi, video 

pembelajaran, gambar pendukung sesuai materi pembelajaran, latihan soal dan lembar kerja siswa yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran daring maupun luring sehingga hasil belajar siswa dapat dicapai secara maksimal. 

 

METODE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan model Research and Development Borg and Gall yang telah dimodifikasi 

menjadi delapan langkah untuk mempersingkat waktu dan menyesuaikan keadaan lapangan (Divayana et al., 2021; 

Mastumasari et al., 2017). Selain itu, peneliti juga merasa bahwa tujuan penelitian yaitu untuk menghasilkan produk, 

mengetahui kelayakan produk dan mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan dengan yang 

tidak menggunakan produk yang dikembangkan.  

Langkah pertama, peneliti melakukan wawancara pendahuluan untuk mengumpulkan informasi terkait 

dengan permasalahan yang terjadi di sekolah yang kemudian dicari sebuah potensi yang dapat dijadikan solusi atas 

permasalahan yang terjadi yaitu, dengan mengembangkan sebuah bahan ajar berbasis elektronik. Langkah kedua, 

peneliti mengumpulkan data terkait dengan rancangan produk bahan ajar yang akan dikembangkan. Langkah 

ketiga, peneliti mulai membuat desain produk e-modul yang disesuaikan dengan kondisi di sekolah. Langkah 

keempat, e-modul yang dihasilkan peneliti diuji kelayakan oleh para validator ahli, yakni satu ahli materi dan satu 

ahli e-modul. Langkah kelima, produk yang tervalidasi direvisi berdasarkan masukan serta saran dari validator ahli 
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yang tertera pada angket validasi. Langkah keenam, produk yang telah direvisi diujicobakan pada 6 siswa terpilih. 

Langkah ketujuh, produk yang telah diujicobakan pada kelompok kecil direvisi untuk lebih disempurnakan sebelum 

digunakan pada uji coba kelompok besar. Langkah kedelapan, produk yang telah direvisi kemudian digunakan 

dalam uji coba kelompok besar yang melibatkan 20 siswa kelas dalam kelas eksperimen. Produk yang telah melewati 

uji coba kelompok besar menjadi produk akhir dalam penelitian ini. 

Data yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif, dimana data kualitatif 

didapatkan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan saran dan kritik dari ahli materi, ahli e-modul dan 6 siswa 

uji coba kelompok kecil. Sedangkan data kuantitatif terdiri dari dta hasil validasi ahli materi, data hasil validasi ahli 

e-modul, data hasil uji coba kelompok kecil serta data hasil belajar siswa. Data hasil validasi ahli materi, ahli e-modul 

dan hasil belajar siswa dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan memaparkan data 

hasil validasi. Data hasil validasi diolah menjadi data kuantitatif presentase kemudian dideskripsikan dan diambil 

kesimpulan tentang masing-masing indikator untuk mengetahui tingkat kelayakan produk dan hasil belajar siswa 

kelas eksperimen dan kelas kontrol.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah E-Modul berbasis Kvisoft Flipbook 

Maker pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian yang dapat diakses secara offline. E-Modul 

Kepegawaian secara garis besar terdiri dari beberapa bagian utama yang dijelaskan melalui Gambar 2 dan Gambar 

3 berikut ini:  

 

 
Gambar 2. Peta Kedudukan Modul 

 

 
Gambar 3 Menu Utama E-Modul 
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Setelah ada di halaman “Peta Kedudukan Modul” pengguna dapat menuju ke halaman menu yang terdapat 

dalam modul dan pilihan kegiatan pembelajaran yang tersaji pada Gambar 3 yang berisi bagian-bagian utama dalam 

E-Modul. 

Hasil validasi E-Modul Kepegawaian oleh ahli materi, ahli media dan siswa uji coba kelompok kecil secara 

keseluruhan disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Keseluruhan 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 98% Sangat Valid 

2. Ahli E-Modul 95% Sangat Valid 

3. Siswa Uji Coba Kelompok Kecil 91,33% Sangat Valid 

 Rata-rata 94,8% Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui rata-rata presentase validasi secara keseluruhan sebesar 94,8%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan peneliti yakni E-Modul Kepegawaian, dinyatakan ‘Sangat 

Valid’ dan layak digunakan dalam pembelajaran Kepegawaian di SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Hal ini senada 

dengan penelitian sebelumnya, dimana hasil validasi ahli materi, ahli e-modul dan uji coba kelompok kecil dijadikan 

penentu apakah bahan ajar yang dikembangkan layak atau tidak digunakan dalam pembelajaran (Divayana et al., 

2021; Fahmi et al., 2019;Karaca & Uysal, 2021). 

Pengukuran uji validitas perlu digunakan untuk menentukan valid tidaknya suatu aspek instrumen yang 

didasarkan pada seberapa banyak aspek kuantitatif pada instrumen pengukuran dan dinyatakan dalam skor 

presentase (Hidayati & Listyani, 2010; Hendryadi, 2017). E-Modul Kepegawaian menyajikan cakupan materi yang 

lengkap dan terdapat beberapa menu utama serta tombol navigasi yang mempermudah pengguna dalam 

pengoperasiannya. Keterlibatan teknologi melalui sebuah modul elektronik yang berbentuk softcopy dianggap 

menarik dan mempermudah penggunanya dalam mempelajari materi karena bahan ajar ini disusun secara lengkap 

disertai dengan petunjuk penggunaan sampai penilaian serta memberikan kemudahan bagi penggunanya karena 

dapat dipelajari dimana pun dan kapan pun (Febrianti et al., 2017; Wijayanti & Zulaeha, 2015).  

Selanjutnya untuk mengukur perbedaan hasil belajar siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan rumus perbandingan. Adapun rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol tersaji 

dalam Tabel 2 dan 3 berikut ini: 

 

a) Rata-Rata Hasil Belajar Aspek Kognitif 

 

Tabel 2 Rata-Rata Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Aspek Kognitif 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah siswa  23 20 

Jumlah siswa keseluruhan 2033 1595 

Nilai rata-rata 88,39 79,75 

Selisih 8,64 

 

b) Rata-Rata Hasil Belajar Aspek Psikomotorik 

 

Tabel 3 Rata-Rata Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol Aspek Kognitif 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah siswa  23 20 

Jumlah siswa keseluruhan 2025 1578 

Nilai rata-rata 88,04 78,9 

Selisih 9,14 
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Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3 di atas, diketahui bahwa rata-rata hasil belajar pada aspek kognitif dan 

aspek psikomotorik siswa kelas eksperimen lebih unggul dibandingkan dengan kelas dan kelas kontrol yang 

dibuktikan dengan selisih antara keduanya. Perolehan rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol kemudian dianalisis menggunakan kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ada di sekolah.  Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) digunakan untuk mengetahui ketuntasan hasil belajar siswa berdasarkan standar yang 

digunakan di sekolah. Hasil belajar siswa secara klasikal dinyatakan tuntas apabila jumlah nilai yang diperoleh 

mancapai >75 dari keseluruhan siswa.  

Sedangkan data hasil ketuntasan belajar siswa kelas eskperimen dan kelas kontrol disajikan dalam Tabel 4 

berikut ini: 

 

Tabel 4 Ketuntasan Hasil Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

 Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Jumlah siswa tuntas 22 14 

Jumlah siswa keseluruhan 23 20 

Ketuntasan 95,65 70 

Kriteria ketuntasan Tuntas Tidak Tuntas 

 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa perolehan hasil belajar siswa melalui posttest ranah kognitif dan 

praktik ranah psikomotorik secara keseluruhan pada kelas eksperimen memperoleh ketuntasan hasil sebesar 95,65% 

dengan mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) “Tuntas”, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar 

siswa pada kelas eskperimen mencapai tuntas dalam belajarnya. Sedangkan pada kelas kontrol dipeoleh ketuntasan 

hasil belajar sebesar 70% dengan mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) “Tidak Tuntas”, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa siswa pada kelas kontrol yang tidak tuntas dalam belajarnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih unggul daripada kelas kontrol. Hasil penelitian 

ini relevan dengan penelitian yang dilakukan sejumlah peneliti diantaranya oleh (Ayu, 2017; Wei et al., 2021) 

Peningkatan hasil belajar siswa kelas eksperimen pada penelitian ini disebabkan oleh penggunaan e-modul 

kepegawaian dalam proses pembelajaran. E-Modul kepegawaian yang dilengkapi dengan desain tampilan yang 

menarik dan terdapat video serta gambar dengan kualitas baik (Neng, 2015). Proses pembelajaran yang 

mengintegrasikan materi visual dan audio yang tepat dapat memberikan dampak positif sehingga dengan mudah 

menarik perhatian siswa dan akibatnya meningkatkan hasil belajarnya (Kao & Luo, 2020). Siswa didapati antusias 

dalam proses pembelajaran yang karena menggunakan bahan ajar interaktif yang mencakup tujuh komponen, yaitu 

petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, latihan soal, lembar kerja, evaluasi dan 

penilaian sehingga siswa dapat mengetahui ketercapaian belajarnya(Wijayanti & Zulaeha, 2015).  

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan E-Modul berbasis Kvisoft Flipbook Maker pada mata pelajaran 

Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian untuk meningkatkan hasil belajar siswa. E-Modul Kepegawaian ini digunakan 

untuk siswa kelas XI OTKP dan dapat diakses secara offline menggunakan laptop/komputer.  

E-Modul pada penelitian ini telah dinyatakan ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam pembelajaran 

kepegawaian mellaui validasi ahli materi, ahli media serta uji coba kelompok kecil. Selain itu, E-Modul kepegawaian 

ini telah terbukti efektif dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada uji coba kelompok besar berdasarkan analisis 

ketuntasan hasil belajar. E-Modul Kepegawaian ini juga memungkinkan pembelajaran secara fleksibel kapanpun dan 

dimanapun, bahkan dapat digunakan secara mandiri tanpa harus terikat dengan kegiatan tatap muka di sekolah, 

sehingga e-modul ini berguna dalam mengatasi permasalahan ketika pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap 

muka secara langsung karena penerapan pembelajaran jarak jauh secara daring untuk memutus rantai persebaran 

virus corona. 

E-Modul Kepegawaian hanya berfokus pada kompetensi dasar yang diajarkan pada semester ganjil dan 

terbatas hanya dapat diakses menggunakan laptop/komputer, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya untuk 
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mengembangkan e-modul pembelajaran pada sistem operasi android dan iOS yang disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi serta menyajikan kompetensi dasar yang lebih lengkap.  
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Abstrak 
Media pembelajaran merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting di dalam proses 

pembelajaran. Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap guru administrasi umum media 

pembelajaran android sangat cocok apabila diterapkan. Penelitian ini memiliki tujuan (1) Menghasilkan 

produk media pembelajaran berbasis ispring suite pada mata pelajaran administrasi umum (2) 

Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasisi ispring suite mata pelajaran administrasi 

umum (3) Untuk meningkatkann hasil belajar peserta didik melalui media pembelajaran berbasis ispring 

suite pada mata pelajaran administrasi umum.Metode pengembangan yang digunakan peneliti 

menggunakan metode 4D. Langkah-langkah penelitian dan pengembangan meliputi pendefinisian, 

perancangan, pengembangan dan penyebaran. Hasil penelitian ini adalah mobile learning berbasis ispring 

suite yang dikemas dan dioperasikan melalui smartphone.Dari hasil penelitian dan pengembangan yang 

dilakukan oleh peneliti (1) Menghasilkan media interaktif dengan materi kompetensi dasar (3.5) 

Mengetahui fungsi-fungsi manajemen, (4.5) Mengklasifikasikan Fungsi-Fungsi Manajemen (2) Hasil 

validasi media dan materi mobile learning berbasis ispring suite dinyatakan sangat valid digunakan (3) 

Sedangkan hasil uji coba kelompok kecil, data menunjukan bahwa hasil belajar peserta didik dari sebelum 

menggunakan media mengalami peningkatan yang siginifikan sehingga dapat disimpulkan mobile 

learing yang dikembangkan oleh peneliti layak digunakan dan terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. 

Saran untuk guru yang dapat disampaikan yaitu: (1) mengarahkan siswa mempersiapkan ruang yang 

cukup dimemori smartphone yang digunakan pemebelajaran (2) sebelum menggunakan media 

pembelajaran guru mengarahkan siswa memahami petunjuk penggunaan (3) pada kegiatan 

pembelajaran guru hendaknya mengawasi peserta didik agar smartphone siswa tidak disalah gunakan 

(4) guru dan siswa hendaknya mengkondisikan smartphone untuk terkoneksi dengan internet. 

Kata Kunci: Administrasi Umum, Hasil Belajar, Ispring Suite, Mobile Learning 

 

PENDAHULUAN 
Selama beberapa tahun terakhir, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

berdampak pada bidang pendidikan (Hrynko, 2019), (Fajriah & Churiyah, 2016), (Büyükbaykal, 2015). Upaya 

pembaharuan kurikulum pendidikan dan pemenuhan fasilitas teknologi dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah (Buabeng-Andoh, 2012). Implementasi 

pendidikan yang awalnya menggunakan metode tradisonal menjadi terintegrasi dengan teknologi (Hrynko, 

2019). Penggunaan media pembelajaran menjadi terpengaruh, guru dituntut untuk kreatif dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan memanfaatkan teknologi secara optimal (Fajriah & Churiyah, 2016). 

Mobile learning sendiri merupakan suatu model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi Informasi dan 

komunikasi. Penggunaan Mobile Learning sendiri dikonsep semenarik mungkin  agar peserta didik tertarik. Francese, 

(2015) menjelaskan mobile learning suatu cara yang kreatif dan interaktif 
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dalam pembelajaran agar peserta didik menjadi senang dan antusias dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

Surahman dan Surjono, (2017) menjelaskan mobile learning adalah model pembelajaran yang dikonsep melalui 

perangkat bergerak yang dapat mempermudah peserta didik untuk belajar kapan saja dan dimana saja sehingga 

dapat menguasai materi secara utuh. 

Media belajar merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Sutopo (dalam 

Surahman, 2019) menjelaskan beberapa kelebihan mobile learning diantaranya: 1) Convinience yang berarti pengguna 

dapat mengakses dari mana saja pada konten pembelajaran termasuk kuis, jurnal, games, dan lainnya. 2) 

Collabboration, yang berarti pembelajaran dapat segera dilakukan setiap saat secara real time. 3) Portability yang berarti 

penggunaan buku diganti dengan media penyimpanan, sehingga perangkat dapat dibawa dan dioperasikan dimana 

saja dan kapan saja. 4) Compatibility yang berarti pembelajaran dirancang secara optimal agar dapat digunakan para 

perangkat mobile (mobile device). 5) Interesting yang berarti pembelajaran yang dikombinasikan dengan game, animasi, 

quis, video, akan menyenangkan. Dampak negatif dari Mobile Learning Sutopo (dalam Surahman, 2019) menjelaskan 

beberapa kelemahan mobile learning diantaranya. 1) Layar yang sempit pada perangkat mobile, tidak dapat 

menampilkan informasinya yang banyak, sehingga informasi harus dirancang secara singkat, padat dan jelas. 2) 

Kapasitas penyimpanan yang terbatas, menyebabkan keterbatasan aplikasi yang dibuat tidak sebesar aplikasi yang 

dikembangkan dan digunakan pada komputer desktop. 3) Kekuatan battery yang berbatas waktu, hal ini juga 

menjadi kendala. Battery yang tiba-tiba habis menyebabkan ketidaknyamanan pengguna mobile learning. 4) 

Keterbatasan sistem operasi menyebabkan suatu aplikasi yang dijalankan pada suatu perangkat belum tentu dapat 

dijalankan diperngkat yang lain 

Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi sekarang ini mobile learning bisa  dijadikan media 

pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar. Tu’u dalam (Suwardi, 2012) menjelakan Prestasi akademik 

adalah Hasi belajar dari kegiatan pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah atau perguruan tinggi yang 

biasayanya ditentukkan melalui pengkuran dan penilaian yang bersifat kognitif. Suprijono (2010:5) menyimpulkan 

hasil belajar adalah nilai-nilai, pengertian-pengertian, pola-pola perbuatan, ketrampilan dan aspirasi. Ispring suite 

merupakan aplikasi pendukung aplikasi PowerPoint dengan mendukung fitur yang ada di PowerPoint dan berisikan 

fitur tambahan yang tidak terdapat di PowerPoint, ispring suite juga merupakan software yang digunakan presenter 

atau media yang sering digunakan untuk presentasi (Madeamin, 2015). 

Berdasarkan wawancara guru di SMK PGRI Turen Kabupaten Malang yang dilaksankan Rabu, 12  

Agustus 2020 kegiatan proses pembelajaran menunjukan bawasanya kegiatan belajar dan mengajar pada mata 

pelajaran program Administrasi Perkantoran belom memanfaatkan media smartphone. Selain itu, ketika peneliti 

mengamati selama Observasi Senin, 10 Agustus 2020 – Senin, 21 September 2020 sebagiamana, (1) Mobile 

Learning sangat cocok apabila diterapkan di mata belajaran admum karena banyaknya peserta didik yang 

menggunakan smartphone, (2) Peserta didik sangat antusias dengan belajar dengan menggunakan media interiaktif 

(sajian materi menggunakan gambar, quiz, dan video) (3) Peserta didik sekarang ini lebih suka mendengarkan 

podcast daripada membaca. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara yang dengan guru mata pelajaran pengantar 

administrasi perkantoran kalas X Administrasi Perkantoran SMK PGRI Turen Kabupaten Malang yang 

dilaksankan Rabu, 12 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan mobile learning belom 

diterpakan di SMK PGRI Turen Kabupaten Malang. Terutama pada mata pelajaran yang masih banyak 

menanamkan konsepan dasar dan teori-teori seperti dengan pelajaran administrasi perkantoran sangat cocok 

apabila menggunakan mendia Mobile Learning. 
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METODE 

Gambar 1. Langkah-Langkah Penelitian dan Pengembanagan  

Sumber: Trianto (2010) 
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Metode penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk menguji keefektifan produk dan menghasilkan produk tertentu (Sugiyono, 2015:407). Metode penelitian dan 

pengembangan (R & D) digunakan untuk menghasilkan produk dan menguji kelayakan produk saat digunakan. 

Peneliti menjadikan pedoman dari model 4D dari (Thiagarajan, 1974). Model penelitian ini terdiri dari 4 tahap 

pengembangan, yang pertama define (pendefinisian), design (perancangan), develop (pengembangan), dan desseminte 

(penyebaran). Pada tahap pertama define tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pembelajaran. Dalam menentukan dan menetapkan syarat-syarat pembelajaran diawali dengan analisis tujuan dari 

batasan materi yang dikembangkan perangkatnya. Tahap ke 2 perancangan terdapat 3 langkah, yaitu (a) 

penyusunan tes acuan patokan, merupakan langkah awal menghubungakn antar tahap define dengan tahap design. 

Tes ini disusun berdasarakn hasil perumusan tujuan pembelajran khusus. Tes ini merupakan suatu alat mengukur 

terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik setelah kegiatan belajar mengajar; (b) pemilihan media media yang 

sesuai tujuan, untuk menyampaikan materi pembelajran; (c) pemilihan format, di dalam pemilihan format ini 

misalkan dapat dilakukan dengan mengkaj. Tahap pengembangan, peneliti menghasilkan produk dari rancangan 

awal yang telah disusn sebelumnya. Hasil produk rancangan awal akan divalidasi oleh beberapa ahli materi atupun 

media, dimana nantinya media yang dihasilkan nantinya akan melalui tahap perbaikan atau revisi. Pada penelitian 

ini dilakukan uji coba produk yang di validasi oleh ahli yaitu ahli media dan ahli materi, Uji kelompok terbatas yaitu 

berjumlah 6 siswa terdiri dari dari 2 siswa katagori nilai rendah, 2 katagori nilai sedang dan 2 siswa katagori nilai 

tinggi kelas X APK 1 SMK Turen dan uji kelompok lanjut yaitu keseluruhan siswa kelas X APK 1 SMK PGRI Turen. 

Hasil dari uji coba tersebut dapat digunakan untuk acuan dalam melaksanaan revisi produk yang tervalidasi, 

sehingga produk yang dihasilkan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Tahap penyebaran ( 

disseminate), Pada tahap ini hasil uji coba yang dilakukan peneliti disebarkan ke kelas lain untuk dijadikan referensi 

guru dalam memberikan inovasi pembelajaran didalam kelas. 

Data yang dihasilkan pada penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif, dimana 

data kualitatif didapatkan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan pendapat secara umum, saran, dan kritik dari 

ahli materi, ahli media, dan 6 siswa uji coba kelompok kecil. Sedangkan data kuantitatif terdiri dari data hasil validasi 

ahli materi, data hasil validasi media, data hasil uji coba kelompok kecil, dan data hasil belajar siswa. Data hasil 

validasi ahli materi, ahli media, dan uji coba kelompok kecil dianalisis menggunakan metode deskriptif presentase 

untuk menunjukkan tingkat kelayakan media pembelajaran. Sedangkan data hasil belajar siswa dianalisis 

menggunakan nilai sebelum dan sesudah menggunakan media. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah Pengembangan Mobile Learning 

Berbasis Ispring Suite Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. Media mobilum  ini secara umu berisikan 

materi, profil pembuat media, petunjuk, daftar pustaka, video, animasi dan podcast. 

 

 
Gambar 2. Tampilan Menu Utama di Aplikasi Mobilum (Mobile Learning Administrasi Umum) 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian ADP 2021 

Universitas Negeri Malang 

9 April 2021 

 

216 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Fitur Podcast Mobilum (Mobile Learning Administrasi Umum) 

 

Hasil validasi aplikasi Belajar Surat Niaga oleh ahli materi, ahli media, dan siswa uji coba kelompok kecil 

secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Keseluruhan 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1. Ahli Materi 98,60% Sangat Valid 

2. Ahli Media 98,40% Sangat Valid 

3. Siswa Uji Coba Kelompok Kecil 86,10% Sangat Valid 

 Rata-rata 94,36% Sangat Valid 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui rata-rata presentase validasi secara keseluruhan sebesar 94,36%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan peneliti Mobile learning berbasis ispring suite 

untuk meningkatkan hasil belajar ‘Sangat Valid’ dan layak digunakan dalam pembelajaran Administrasi Umum di 

SMK PGRI Turen Kabupaten Malang.. 

Peneliti mengemas materi pembelajaran dalam aplikasi mobile learning berbasisi ispring suite secara lengkap 

dan padat, menyajikan menu-menu utama seperti KI/KD, Materi, Video pembelajatran, podcast pembelajaran, 

latihan soal dan Evaluasi soal yang dikemas dengan tampilan desain yang menarik, gambar yang jelas, dan kualitas 

audio yang bagus. Hal ini sejalan dengan pendapat Suki & Suki (2007) dalam penelitiannya yang menyebutkan 

bahwa konten seluler perlu dikembangkan secara khusus untuk ponsel, dengan gambar yang jelas, serta kualitas 

suara yang bagus untuk memungkinkan pengguna terus kembali dan menikmati segmen baru. Sedangkan hasil 

before dan after kelompok besar menggunakan media Tabel 2 berikut ini:  

 

Tabel 2 Nilai Pre Test dan Nilai Post Test Peserta Didik Sebelum dan Sesudah Menggunakan Media 
No Nama Nilai Pre Test Nilai Post Test 

 Jumlah (21 peserta didik) 775 2.035 

 Persentas 36,9 % 96,9 % 

 

Hasil dari kelas sebelum menggunakan media peserta didik memperoleh hasil nilai keseluruhan pre test 

sebesar 775 dengan presentase 36,9% sedangkan setelah menggunnakan media diperoleh nilai peserta didik 

meningkat menjadi 2035 dengan presentase 96,9 % dimana terdapat peningkatan sebesar 60%. Dari data tersebut 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis ispring suite yang dikembangkan oleh peneliti secara 

keseluruhan dapat dinyatakan sangat valid valid/digunakan 

Peningkatan hasil belajar siswa yang signifikan pada penelitian ini disebabkan oleh adanya menu soal 

evaluasi interaktif yang mampu menampilkan hasil evaluasi siswa. Sehingga siswa dapat mengetahui lebih cepat 

apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang sebaiknya dipelajari selanjutnya (Bachore, 2015). Siswa didapati antusias 

dalam mengerjakan soal evaluasi dan berupaya untuk terus memperbaiki hasil evaluasi hingga dirinya dinyatakan 
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lulus evaluasi dalam media pembelajaran Siswa dapat mengerjakan soal evaluasi dan mempelajari kembali materi 

yang belum dipahaminya secara mandiri, kapanpun dan dimanapun tanpa harus terikat dengan kegiatan tatap 

muka di sekolah. Hal ini didukung dengan penelitian sebagaimana penelitian sebelumnya (Rahmawati & Partana, 

2019). Tampilan hasil evaluasi Gambar 4 dan 5 berikut: 

 

 
Gambar 4. Tampilan Halaman Awal Evaluasi 

 

 
Gambar 5. Tampilan Halaman  Soal evaluasi 

 

Selain itu adanya soal evaluasi, desain tampilan media pembelajaran Mobilum Mobile Learning Berbasis 

Ispring Suite, berwarna-warni, menyajikan animasi bergerak dan gambar dengan kualitas yang baik, serta kualitas 

tampilan video dan audio yang baik, didapati mampu membuat kelas eksperimen menjadi lebih antusias dan 

tertarik menyimak penjelasan guru. Gambar yang jelas serta kualitas audio yang bagus dalam konten seluler 

memungkinkan pengguna terus kembali dan menikmati segmen baru (Suki & Suki, 2007). Pendekatan yang 

mengkombinasikan teks, grafis, audio, dan animasi memungkinkan teks bisa disajikan dalam berbagai cara 

yang menarik perhatian dan berdampak pada hasil belajar siswa (Lee et al., 2014). Tampilan Mobilum Mobile 

Learning Berbasis Ispring Suite berikut ini: 
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Gambar 6. Tampilan Sajian Materi dalam Aplikasi Belajar Mobilum 

 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan kajian produk pengembangan yang dihasilkan peneliti, dapat dibuat kesimpulan sebagai 

berikut. Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan mobile learning berbsis ispring suite untuk meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran administrasi umum, khususnya KD. 3,5 Menganalisis Fungsi-Fungsi 

Manajemen, 4.5 Mengklasifikasikan Fungsi – Fungsi Manajemen kelas X OTKP 1 di SMK PGRI Turen 

Kabupaten Malang. Mobile learning yang dihasilkan dinyatakan “sangat valid” dan tepat digunakan  untuk 

pembelajaran administrasi umum berdasarkan hasil validasi ahli materi, validasi ahli media, dan uji coba 

kelompok kecil. Penggunaan mobile learning berbasis ispring suite yang dikembangkan lebih efektif daripada yang 

tidak menggunakan media pembelajaran yang tidak dikembangkan, dimana terdapat terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil berlajar siswa yang menggunakan media dengan hasil belajar siswa yang tidak 

menggunakan media pembelajaran. 
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