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Abstract 
 

Character education as an ikhtiar to develops character values for students that are 
implemented in the real life. The School as an institution that can instill good value 
both individually and collectively. Students have a regular way of learning, 
concentration, discipline and continuous. That way can improve the learning 
achievement is good as a good step to produce quality students. Compliance 
students run activities according to the rules and commitment with awareness with 
full responsibility is the function of education. The discipline of learning will 
encourage students to study earnestly so that schools can develop good rules of 
procedure. Leadership of principals and teachers have to create as well as conditions 
for students to be the responsibility of all the citizens of the school. 
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Abstrak 

Pendidikan karakter sebagai usaha sacara mengembangkan nilai-nilai karakter bagi 
siswa yang diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sekolah sebagai institusi 
yang dapat menanamkan nilai yang baik baik secara individu maupun kolektif. Siswa 
memiliki cara belajar yang teratur, konsentrasi, disiplin dan terus menerus. Cara 
tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar yang baik sebagai langkah baik 
menghasilkan siswa berkualitas. Kepatuhan siswa menjalankan kegiatan sesuai tata 
aturan dan komitmen dengan kesadaran dengan penuh tanggung jawab merupakan 
fungsi pendidikan. Disiplin belajar akan mendorong siswa belajar dengan sungguh-
sungguh sehingga sekolah dapat mengembangkan tata aturan yang baik. 
Kepemimpinan kepala sekolah dan guru menciptakan kondisi yang baik dan nyaman 
bagi siswa menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan sebagai usaha sadar dan kegiatan dalam menyampaikan seruan 

agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberikan contoh, melatih 

ketrampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan sosial yang mendukung 

pelaksanaan ide pembentukan pribadi muslim. Pendidikan memiliki peranan penting 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan mempersiapkan generasi 

muda menghadapi perkembangan jaman. Kemajuan pendidikan menjadi tolok ukur 



kemajuan bangsa. Perlu perhatian maksimal berbagai pihak untuk menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas. 

Belakangan ini tengah terjadi perubahan mengarah ke hal-hal negatif 

dalam kehidupan sosial budaya, keagamaan, ideologi dan keamanan. Perilaku 

menyimpang terjadi seolah massif dalam masyarakat, seperti: budaya korupsi, 

kolusi, nepotisme, rendahnya etos kerja, ketidakdisiplinan di lingkungan kerja 

maupun di sekolah. Kita khawatir jangan sampai terjadi dekadensi moral dan 

kemaksiatan dalam kehidupan masyarakat. Jika ini terus terjadi yang berimplikasi 

penurunan kualitas SDM di Indonesia. 

   Adanya pendidikan karakter ini diharapkan kualitas pendidikan 

berkembang  ke arah yang lebih baik. Pendidikan karakter  diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas moral dan disiplin belajar. Lembaga pendidikan formal atau 

Sekolah  diharapkan dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik 

bagi siswa seperti: jujur, bertanggungjawab, empati, simpati, peduli terhadap 

teman dan hormat pada guru. Sekolah juga dapat membantu para siswa untuk 

membentuk karakter yang baik agar mereka mengerti, memahami, dan meng-

implementasikan nilai-nilai karakter yang baik. Pendidikan karakter diharapkan 

menumbuhkan disiplin belajar siswa.  Disiplin belajar dapat  melaksana-kan dan 

menerima tata tertib yang berlaku di sekolah. Tugas dan tanggung jawabnya di 

sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Siswa juga terbiasa belajar dengan 

pembiasaan yang baik, positif dan bermanfaat. Pembiasaan tersebut diharapkan 

dapat  membentuk karakter siswa dalam belajar, agar prestasi belajar lebih baik. 

 

LANDASAN TEORI 

Pendidikan  Karakter 

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menulis bahwa: “Pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa, dan Negara”.  

http://belajarpsikologi.com/mengapa-perlu-adanya-pendidikan-karakter/


Undang – undang inilah yang menjadi dasar berdidirinya proses pendidikan 

yang ada di Negara Indonesia. Menurut Marimbapendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan yang dilakukan secara sadar oleh si pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian 

yang utama.1 Menurut Kusuma bahwa: “Pendidikan merupakan sebuah proses 

pembelajaran terus menerus tentang banyak hal dan juga sebagai sebuah usaha 

sadar yang ditunjukkan bagi pengembangan diri manusia secara utuh, melalui 

berbagai macam dimensi yang dimilikinya (religious, moral, personal, sosial, 

kultural, temporal, institusional, relasional, dan lain-lain) demi proses 

penyempurnaan dirinya secara terus menerus dalam memaknai hidup dan 

sejarahnya di dunia ini dalam kebersamaan dengan orang lain.2 

Dari pendapat tersebut, kita dapat simpulkan bawah pendidikan adalah 

proses melakukan bimbingan, pembinaan atau pertolongan yang diberikan oleh 

orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya 

dengan tujuan agar anak cukup mampu untuk melaksanakan tugas hidupnya 

sendiri secara mandiri tidak terlalu bergantung terhadap bantuan dari orang lain. 

Karakter menurut Kesuma, et.al, berasal dari nilai tentang sesuatu.3 Suatu 

nilai yang diwujudkan dalam bentuk perilaku anak itulah disebut karakter. Rohman 

menguraikan bahwa karakter adalah watak, tabi’at, akhlak atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap 

dan betindak.4 Menurut Yahya Khan mengartikan karakter dengan sikap pribadi 

yang stabil dari hasil konsolidasi secara progresif dan dinamis yang mengintegrasi-

kan antara pernyataan dan tindakan.5 

Suryadi menyatakan bahwa pendidikan karakter tidak dapat dilakukan di 

dalam suatu ruang hampa (vacuum tube) yang bebas nilai karena karakter sangat 

                                                           
1
Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. (Bandung : PT. Al Maarif, 1981), h.25.  

2Doni Kusuma, Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta: 
PT.Grasindo, 2007).  h. 53 
3Dharma Kesuma,Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktek di Sekolah. (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya,2012) , h.11 
4Muhammad Rohman., Kurikulum Berkarakter, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012),  h.236 
5Yahya Khan, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas Pendidikan. 
(Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), h.1 



erat (bounded) dengan kehidupan.6 Menurut Kesuma, et.al. bahwa pendidikan 

karakter merupakan usaha untuk mendidik anak agar mereka dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikanya dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga mereka dapat memberikan konstibusi yang positif kepada 

lingkungannya.7 Menurut Wibowo, pendidikan karakter adalah pendidikan yang 

menamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik, 

sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan 

dalam kehidupannya entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan 

warga Negara.8 

Dari pendapat tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa pendidikan karakter 

adalah pendidikan yang  mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri 

peserta didik  sehingga  akan tertanam nilai-nilai karakter yang baik dalam diri 

individu yang dapat menuntun seseorang untuk menerapkan dalam kehidupan 

 sehari-hari.  

 

Fungsi dan Tujuan pendidikan Karakter 

 Adapun fungsi  pendidikan karakter adalah : 

a) Pengembangan: pengembangan potensi siswa untuk menjadi pribadi 

berperilaku baik; ini bagi siswa yang telah memiliki sikap dan perilaku yang 

mencerminkan budaya dan karakter bangsa.  

b) Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab 

dalam pengembangan potensi siswa yang lebih bermartabat 

c) Penyaring: untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain 

yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang 

bermartabat.9 

Tujuan pendidikan karakter adalah : 

                                                           
6 Suryadi, Outlook 2025 Pembangunan Pendidikan Indonesia: Menuju KualitasYang Berdaya Saing 
Secara Global (The Indonesian Education Outlook 2025:Toward A Sustainable World Class Quality 
Level). (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan 
Kebudayaan,2012), h. 96.  
7Dharma kesuma,et. al. Pendidikan Karakter. Kajian Teori dan Praktek di Sekolah. (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya,2012), h. 5.  
8Agus Wibowo, Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017),  h.36.  

 
9Muhammad Rohman., Kurikulum Berkarakter, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hh. 236-237.  



a) Memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga 

terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun proses 

setelah lulus sekolah 

b) Mengkoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilia-nilai 

yang di kembangkan oleh sekolah 

c) Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggungjawab pendidikan karakter secara bersama. 

d) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia dan 

warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 

e) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religious.  

f) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). 10 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pendidikan 

karakter merupakan pengembangan, perbaikan dan penyaring terhadap potensi 

siswa untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik sesuai dengan budaya dan 

martabat bangsa. Tujuan pendidikan karakter dapat disimpulkan merupakan 

usaha untukmengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang sesuai dengan 

nilai-nilai  tradisi budaya bangsa yang religius sehingga siswa menjadi mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan danmempunyai jiwa kepemimpinan dan 

tanggung  jawab siswa sebagai generasi penerus bangsa. 

 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

Dalam referensi Islam, nilai yang melekat dan mencerminkan akhlak / perilaku 

yang luar biasa tercermin pada Nabi Muhammad SAW yaitu: (1) Siddieq (2) Amanah 

(3) Fathonah (4) Tablig.11 Nilai-nilai pendidikan karakter bersumber dari agama, 

Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Nilai-nilai tersebut adalah: 

                                                           
10Darma Kesuma, et. al. Pendidikan Karakter. Kajian Teori dan Praktek di Sekolah. (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya, 2012), hh. 9-10, baca juga Muhammad Rohman, Kurikulum Berkarakter, 
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 237 
 

 
11Lihat Darma Kesuma, et. al. Op Cit. h. 11 



a) Agama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu 

kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan 

kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai 

yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan 

budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang 

berasal dari agama. 

b) Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip 

kehidupan Kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat 

pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang 

terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, 

kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu 

warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai nilai 

Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga Negara. 

Menurut  Thomas Lickona bahwa komponen karaktek yang baik yaitu yang 

pertama pengetahuan moral yang meliputi enam aspek yang diinginkan sebagai 

tujuan pendidikan karakter, pertama, kesadaran moral ; kedua, mengetahui nilai 

moral; ketiga, penentuan perspektif, keempat pemikiran moral;  kelima, pengambilan 

keputusan;  keenam, pengetahuan pribadi.  

Sedangkan yang kedua perasaan moral yaitu pertama, hati nurani; kedua, harga 

diri; ketiga yaitu empati; keempat, mencintai hal yang baik; keempat, kendali diri; 

kelima, kerendahan hati.12 Dari pendapat di atas dapat disimpulkan nilai pendidikan 

karakter bersumber dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional 

untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang lebih baik yang memiliki 

kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya 

sebagai warga Negara. 

Disiplin Belajar 

Menurut Sumantri bahwa belajar adalah suatu perubahan perilaku yang relatif 

permanen dan dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang 

                                                           
12Thomas Lickona, Educating for Character. Mendidik Untuk Membentuk Karakter,  (Jakarta : 
Remaja Rosdakarya, 2013), h.85-97.  



bertujuan atau direncanakan.13 Menurut Sanjaya, belajar bukanlah sekadar 

mengumpulkan pengetahuan.14 Belajar adalah proses mental yang terjadi dalam diri 

seseorang. Menurut Rusman, belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi 

terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu.15 Menurut Jihad bahwa belajar 

adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan.16 

Dari pandangan tersebut disimpulkan bahwa belajar merupakan 

perubahan tingkah laku yang dilakukan oleh individu sehingga adanya 

penambahan ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap seseorang sesudah mengikuti 

proses pembelajaran. 

Menurut Mas’udi bahwa disiplin adalah kesadaran untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan- peraturan 

yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun.17 

 Menurut Djamarah bahwa disiplin adalah suatu tata tertib yang mengatur tatanan 

kehidupan pribadi dan kelompok.18 Menurut Khalsa bahwa  ketika kita 

”mendisiplinkan” siswa, kita sebenarnya membantu mereka mengembangkan 

tanggung jawab dan kendali diri.19 Menurut Poerbakawatja mendefinisikan disiplin 

adalah suatu tingkat tata tertib tertentu untuk mencapai kondisi yang baik guna 

memenuhi fungsi pendidikan.20 Menurut Tu’u mengartikan kedisiplinan sebagai 

kesadaran diri yang muncul dari batin terdalam untuk mengikuti dan mentaati 

peraturan-peraturan, nilai-nilai dan hukum yang berlaku dalam satu lingkungan 

tertentu.21 

                                                           
13Moh. Syarif Sumantri, Strategi Pembelajaran, (Depok : PT Rajagrafindo, 2015),  h.2.  
14Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Prenada 
Media, 2011), hal: 112 
15Rusman, Model-model Pembelajaran, (Jakarta: PT.Rajagrafindo,2014), hal:1 
16Asep Jihad& Abdul Haris& Abdul Haris,, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta:Multi 
pressindo,2013), h. 12 
17Asy Mas’udi, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta: Tiga Serangkai,20000), h. 88 
18Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional,2002), h. 12 
19SiriNam S. Khalsa, Pengajaran & Disiplin Harga Diri ( Jakarta: PT. Indeks, 2008), h. xx 
20Soegarda Poerbakawatja dan H.A.H. Harahap, Ensiklopedi Pendidikan (Jakarta: Gunung 
Agung, 1982), h. 81 
21Tulus Tu’u, PeranDisiplin pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. viii 
 

 



Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin belajar adalah 

kepatuhan siswa untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur 

dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di sekolah  untuk mencapai kondisi yang baik guna memenuhi fungsi 

pendidikan. 

 

PEMBAHASAN 

Masalah Kedisiplinan Siswa 

Masalahan kedisiplinan secara umum seperti: Sikap dan perilaku  ketidak- 

disiplinan dalam kelas: Membantah guru, tidak memperhatikan guru saat belajar, 

menggangu temanya, perusakan alat-alat yang ada di kelas, mencontek saat ulangan, 

bolos dengan tidak mengikuti proses pembelajaran di kelas. Sikap dan perilaku 

ketidak disiplinan di luar kelas: berkelahi, perusakan sarana sekolah, pakaian yang 

tidak rapi, mencuri barang atau uang teman, membuang sampah sembarangan, 

terlambat masuk sekolah.  

Dalam menentukan masalah kedisiplinan siswa, sekolah mengadakan 

pengamatan dengan  membuat batasan mengenai kelakuan siswa yang tidak pantas 

di lingkungan sekolah. Sekolah dapat memutuskan kesalahan dan sanksi yang  harus 

ditetapkan pada siswa. Dengan mengetahui permasalahan disiplin yang ada di 

sekolah maka dapat  mengetahuicara untuk mendisiplinkan siswa.  

 

Disiplin Belajar Siswa Di Sekolah 

1. Disiplin  waktu belajar. 

Siswa harus mengikuti proses belajar di sekolah secara tepat waktu dan 

juga harus disiplin  dalam  menggunakan jadwal belajar dirumah secara teratur.  

Siswa yang disiplin belajar akan dapat belajar secara terus menerus, melakukan 

belajar dengan kesungguhan. Siswa juga dapat belajar sesuai dengan jadwal dan 

waktu yang telah diatur.Sehingga dapat menggunakan waktu dengan baik untuk 

belajar. 

2. Disiplin  tempat belajar. 

Siswa harus menjaga ruang kelas maupun lingkungan sekitar sekolah dengan 

baik. Siswa juga selalu membuang sampah di tempat sampah. Siswa juga belajar 

pada tempat yang telah disediakan supaya tidak mengganggu atau terganggu oleh 



orang lain, dapat mengikuti  kegiatan pembelajaran di kelas dan menyelesai-kan  

tugas  yang diberikan guru dengan baik. 

3. Disiplin  peraturan dalam belajar. 

Siswa harus mematuhi dan menaati peraturan yang telah disusun dan berlaku 

di tempat sekolah. Selain itu, siswa juga harus hormat dan patuh kepada orang 

tua, kepala sekolah, guru, dan karyawan. Selain itu, para siswa dapat mematuhi 

semua peraturan yang ada dalam tata tertib sekolah dan mentaati kewajiban – 

kewajiban yang ada. Siswa yang disiplin dapat terlihat  dalam perilaku. Ke sekolah 

tepat waktu dan mengikuti proses belajar mengajar sesuai jadwal yang ada, 

membuat jadwal belajar dirumah yang harus dilaksanakan meskipun tidak ada 

tugas. Siswa juga selalu menaati peraturan yang telah ditetapkan di lingkungan 

dimana siswa itu berada, baik ketika berada di sekolah, rumah, maupun lingkungan 

masyarakat. 

 

Pendekatan Disiplin Siswa 

Kedisiplinan siswa dapat membentuk mental, moral spiritual, personal dan 

sosial, dalam penerapan pendidikan karakter dapat digunakan berbagai pendekatan 

yang efektif dan memberikan hasil yang optimal. Pendekatan yang dimaksud, antara 

lain: Pertama, Pendekatan penanaman moral. Pendekatan ini  siswa dapat mengenal 

dan menerima nilai bertanggung jawab atas keputusan yang diambil siswa. Siswa 

dapat  menentukan pendirian dan menerapkan nilai yang sesuai dengan keputusan 

yang diambil. Keteladanan guru di sekolah serta guru memberikan penguatan positif 

yang harus dilakukan siswa dalam membentuk karakter yang baik. Kedua, Pendekatan 

perkembangan moral. Pendekatan ini menekankan berbagai tingkatan pemikiran 

moral. Guru mengarahkan siswa dengan diskusi mengenai pemikiran moral dan 

permasalahan moral di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dengan diskusi 

masalah moral, siswa dapat membuat keputusan sendiri mengenai moral yang baik 

dan memberikan pendapat permasalahan moral yang ada.  

Ketiga, Pendekatan analisis nilai. Pendekatan ini menekankan siswa  agar 

dapat menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan ilmiah mengenai  masalah 

pendidikan dan sosial berhubungan dengan nilai tertentu. Guru mengadakan diskusi 

dengan siswa secara terarah dengan memberikan  argumentasi dan analis terhadap 



kasus yang ada. Siswa dapat menemukan jawaban dari suatu permasalahan yang ada 

baik di sekolah maupun masyarakat. 
 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter Belajar Di Sekolah.  

Pendidikan karakter adalah suatu usaha sadar untuk mengembangkan 

potensi dasar siswa dengan nilai-nilai karakter dengan baik. Dengan adanya 

pendidikan karakter akan tertanam nilai-nilai karakter yang baik dalam diri individu 

yang  menuntun seseorang dalam berperilaku sehari-hari.  

Pendidikan karakter merupakan hal yang penting yang harus diterapkan pada 

siswa di sekolah untuk membentuk disiplin dalam belajar. Siswa yang mempunyai 

disiplin belajar akan mempunyai prestasi belajar yang baik sehingga menghasilkan 

siswa yang berkualitas. Disiplin belajar adalah kepatuhan siswa untuk melakukan 

sesuatu pekerjaan dengan tertib dan teratur dengan kesadaran dan penuh tanggung 

jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah  untuk mencapai kondisi yang 

baik guna memenuhi fungsi pendidikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi belajar 

adalah disiplin belajar karena mendorong memotivasi siswa belajar dengan baik. 

Dengan disiplin belajar dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa.  

Pelaksanaan pendidikan karakter untuk meningkatkan disiplin belajar, antara 

lain: Kegiatan pembelajaran, penerapan pendidikan karakter di sekolah dengan 

menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Penggunaaan strategi tersebut 

dapat mempermudah proses pembelajaran sehingga akan terarah dan  hasil belajar 

dapat tercapai secara optimal. Dengan strategi pembelajarana dapat memudahkan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran sebagai pedoman dan acuan pembelajaran. 

Guru dapat menggunakan strategi  pendekatan kontekstual dengan mengajak siswa 

untuk menghubungkan materi yang dipelajari dengan keadaan yang sebenarnya di 

lingkungan sekitar. Siswa diharapkan dapat mengetahui penerapan pengetahuan 

yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari dan siswa memiliki hasil pada aspek 

kognitif, afektif dan psikomotor 

Kebiasaan yang terus menerus, disiplin dapat diterapkan dengan baik melalui 

berbagai latihan dan pendidikan. Dengan latihan dan pembiasaan siswa diharapkan 

akan terbiasa pada perbuatan baik. Kalau suatu perbuatan sudah terbiasa dilakukan 

siswa maka akan mudah mengerjakan tanpa paksaan. Disiplin merupakan hal yang 



penting dan harus ditanamkan pada anak didik di sekolah sedini mungkin. Sekolah 

adalah tempat untuk melatih dan memahami pentingnya disiplin dalam kehidupan 

sehari-hari. Dengan kebiasaan yang baik dilakukan anak sejak dini maka akan 

dilakukan secara terus menerus di masa yang akan datang dan dapat membentuk 

pribadi yang mempunyai karekter yang baik. 

Keteladanan merupakan hal yang harus dilakukan oleh guru dalam 

pembelajaran sehingga dapat menjadi contoh yang baik dan bisa ditiru oleh siswa. 

Keteladanan yang di berikan oleh guru contohnya dalam melaksanakan ibadah, 

bertutur kata yang baik, berpakaian, kedisiplinanan.  Perilaku guru yang baik akan 

menjadi contoh bagi siswa. Karena guru di sekolah merupakan pigur yang di hormati 

oleh siswa. 

Peran guru, guru mempunyai peran dalam membentuk karakter siswa. Di 

sekolah guru mengajarkan pentingnya tanggung jawab dan menjelaskan kepada 

siswa pentingnya disiplin dalam belajar. Guru juga memberi motivasi supaya disiplin 

dalam belajar. Guru mempunyai wewenang dalam menerapkan disiplin belajar siswa 

di lingkungan sekolah. Guru merupakan model disiplin bagi siswa saat berada di 

lingkungan sekolah. 

Kejujuran, kejujuran merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

kedisiplinan siswa dalam proses belajar. Untuk menumbuhkan kejujuran pada siswa 

dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pada saat guru 

mengadakan ulangan harian, siswa tidak boleh menyontek ataupun meminta bekerja 

sama dengan teman. Siswa juga di biasakan untuk berkata jujur dan  tidak boleh 

berkata bohong atau harus berkata sesuai dengan apa yang terjadi.  

Tanggung jawab, tanggung jawab diberikan dalam proses pembelajaran 

untuk meningkatkan kedisiplinan siswa sudah dilakukan guru kepada siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar. Pengembangan tanggung jawab dimaksudkan agar dapat 

melatih kepribadian siswa untuk menghargai dan dapat menjalankan tugas yang 

diberikan oleh guru dengan rasa tanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan 

siswa dalam poses pembelajaran dengan cara guru memberikan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan materii pelajaran yang diajarkan dan selesai dengan waktu yang 

ditentukan oleh guru. Guru memberikan penanaman kepada siswa pentingnya 

tanggung jawab dalam belajar. Dengan melaksanakan tanggung jawab di lingkungan 



sekolah diharapkan siswa dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik dalam 

pekerjaan di masa yang akan dating. 

Penilaian Pendidikan, guru dalam memberikan penilaian pendidikan harus 

dilakukan secara menyeluruh dengan menggunakan penilaian kognitif 

(pengetahuan), afektif (sikap), juga psikomotorik (ketrampilan). Karena setiap siswa 

mempunyai potensi dan bakat yang berbeda-beda.Dengan penilaian secara 

menyeluruh maka guru dapat mengetahui kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh 

siswa. Sehingga siswa dapat berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

 

Kesimpulan  

Pendidikan karakter menjadi ruh pendidikan nasional. Pendidikan karakter 

dapat mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik  sehingga 

dapat  menerapkan dalam kehidupan. Dengan adanya pendidikan karakter akan 

tertanam nilai-nilai karakter yang baik di dalam diri individu yang  menuntun 

seseorang dalam berperilaku sehari-hari.  

Disiplin belajar sebagai bentuk kepatuhan siswa untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan dengan tertib dan teratur dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab 

sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah  untuk mencapai kondisi yang baik 

guna memenuhi fungsi pendidikan.  

Pelaksanaan pendidikan karakter untuk meningkatkan disiplin belajar adalah 

sebagai berikut: (1) Kegiatan pembelajaran. Penerapan pendidikan karakter di sekolah 

dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat, sehingga proses 

pembelajaran akan terarah dan  hasil belajar dapat tercapai secara optimal. (2) 

Kebiasaan yang terus menerus. Disiplin dapat diterapkan dengan baik melalui 

berbagai latihan dan pendidikan. Dengan latihan dan pembiasaan siswa diharapkan 

akan terbiasa pada perbuatan baik. (3) Keteladanan sebagai hal yang harus dilakukan 

oleh guru dalam pembelajaran sehingga dapat menjadi contoh yang baik dan bisa 

ditiru oleh siswa. 

Peran guru dalam mengajarkan pentingnya tanggung jawab, motivasi dan 

menjelaskan kepada siswa pentingnya disiplin dalam belajar. Guru mempunyai 

wewenang dalam menerapkan disiplin belajar siswa di lingkungan sekolah, tentang 

sejumlah karakter positif antara lain: (1) kejujuran merupakan salah satu upaya untuk 



meningkatkan kedisiplinan siswa dalam proses belajar; (2) Tanggung jawab diberikan 

dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan siswa sudah dilakukan 

guru kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar agar dapat melatih kepribadian 

siswa untuk menghargai dan dapat menjalankan tugas yang diberikan oleh guru 

dengan rasa tanggung jawab. (3) Penilaian Pendidikan harus dilakukan secara 

menyeluruh dengan menggunakan penilaian kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), 

juga psikomotorik (ketrampilan). 
 

Rekomendasi 

Sekolah secara berkelanjutan membina karakter siswa di sekolah sesuai dengan 

karakter bangsa Indonesia. Sekolah sejogyanya menanamkan disiplin belajar siswa 

sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan aturan yang di terapkan oleh 

sekolah dapat di laksanakan oleh siswa dengan penuh kesadaran. Melakukan evaluasi 

demi ketercapaian pengembangan pendidikan karakter yang lebih baik, dimana 

perang guru dapat memperhatikan, membimbing, membina dan memberikan contoh 

yang positif kepada peserta didik, memberikan pemahaman nilai dan karakter dalam 

kehidupan sehari-hari.  
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