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Abstrak 

“Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Peribahasa ini menggambarkan 

pengaruh perilaku guru terhadap perilaku muridnya. Pendidikan di tingkat prasekolah 

dan tingkat dasar, perilaku guru merupakan model bagi murid  dalam berperilaku baik 

di dalam  maupun di luar kelas. Ucapan dan perintah guru sangat dipatuhi oleh murid-

muridnya. Bahkan sering terjadi bahwa ucapan dan perintah guru yang didengar anak 

di sekolah lebih dipatuhi oleh anak daripada ucapan dan perintah orang tuanya. 

Perilaku guru di masyarakat dijadikan ukuran keterlaksanaan budaya bagi anggota 

masyarakatnya..Kelestarian budaya local masyarakat menjadi tanggung jawab anggota 

masyarakatnya. Sedang guru menjadi barometernya. Guru yang melaksanakan tugas di 

luar daerah kelahirannya, dituntut untuk mengenal budaya masyarakat di mana ia 

melaksanakan tugasnya. Untuk dapat melaksanakan dan melestarikan budaya 

masyarakat barunya, guru harus mengenalnya dengan baik. Pembentukan karakter anak 

didik merupakan tugas bersama dari orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ketiga 

pihak tersebut secara bersama-sama atau simultan melaksanakan tugas membentuk 

karakter anak didik. Guru merupakan pihak dari pemerintah yang bertugas membentuk 

karakter anak didik, terutama selama proses pendidikan di sekolah. Kemudian orang tua 

sekaligus sebagai anggota masyarakat memiliki waktu yang lebih banyak dalam 

membina karakter anaknya. 

Keberhasilan pembentukan karakter anak didik di sekolah, apabila murid dan guru 

berasal dari budaya lokal yang sama. Guru yang mengenal lebih dalam budaya lokal 

anak didiknya akan lebih lancar dan lebih berhasil dalam pemebentukan karakter anak 

didiknya dibandingkan dengan guru yang kurang mengenal atau kurang memahami 

budaya lokal anak didiknya. Merupakan tugas dan tantangan besar bagi guru yang 

ditugaskan di masyarakat yang budayanya berbeda dengan budaya guru yang 

bersangkutan. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Dalam teori pendidikan terdapat (tiga) aliran/paham mengenai pendidikan 
anak. Tiga aliran tersebuat adalah sebagai berikut. 

Pertama, Aliran Empiris. Aliran ini berpendapat, mendidik anak berarti 
proses membentuk pribadi anak secara maksimal. Membentuk pribadi anak  

dimaknai bahwa anak yang baru lahir diibaratkan kertas  putih . Orang tua ibarat 

penulis atau pelukis, dan anak ibarat kertas putihnya. Sehingga penulis tersebut 

sebagai pemilik kertas putih tersebut bebas untuk menulis atau menggambar apa 

saja yang dikehendaki pada kertas itu. Misal, penulis menghendaki untuk menulis 

kata “Jawa”, maka pada kertas tersebut tertulis dan tampak tulisan “Jawa”. Atau 

penulis menghendaki untuk menulis kata ”Sunda”, maka pada kertas tersebut 

tertulis dan tampak tulisan ”Sunda”, dsb. Realitasnya, bayi yang diasuh oleh 

orang berbudaya Jawa akan terbentuk pribadi berbudaya Jawa, atau bayi yang 

diasuh orang berbudaya Sunda akan terbentuk pribadi berbudaya Sunda. Bahkan 

bayi yang diasuh orang berkeyakinan Kristen akan terbentuk pribadi 

berkeyakinan Kristen, dsb. Pengaruh lingkungan sangat berarti bagi anak. Apa 

yang dilihat, didengar anak dari lingkungan merupakan pengalaman yang akan 

berbekas dalam diri anak. Sehingga sering seorang pendidik atau orang tua  

sangat aktif untuk menciptakan lingkungan yang baik, seperti lingkungan sosial 

yang damai, kasih sayang, tolong menolong, menghargai orang laon, sopan, 

religius. Bahkan pendidik atau orang tua optimis, bahwa apa yang ia telah 

tanamkan dengan mengkondisikan  lingkungan yang baik pada  anak pasti akan 

berhasil sesuai dengan harapannya. Tetapi realitas menunjukkan, bahwa apa yang 

diusahakan atau ditanamkan orang tua pada anaknya tidak tumbuh sesuai apa 

yang diharapkan. 

 Kedua, Aliran Nativis. Aliran ini berpendapat, mendidik anak berarti 

membiarkan anak untuk berkembang ke arah sesuai dengan apa yang telah ada 
dalam diri anak. Bayi yang baru dilahirkan telah ada potensi-potensi untuk 

berkembang yang diwarisi dari garis orang tua ke atas.  Pendidik atau orang tua 
tinggal menunggu saja apa yang akan tumbuh dari anak. Pendidik atau orang tua 

tidak ikut campur tangan dalam perkembangan anak. Apapun yang akan tumbuh 
pada anak pendidik atau orang tua membiarkan. Resikonya adalah anak tumbuh 

dan berkembang ke arah yang buruk. 
Ketiga, Aliran Konvergensi. Kedua aliran sebelumnya tersebut sama-

sama kearah ekstrem. Aliran empiris mengarah ke arah perlakuan yang ektrem, 

yaitu memaksa dan berharap yang berlebihan pada anak. Sedang aliran nativis 

mengarah ke arah pembiaran yang ektrem, yaitu membiarkan seratus persen pada 

perkembangan anak. Dengan adanya dua kubu yangg ektrem tersebut, muncul 

aliran yang mengadopsi atau menggabungkan keduanya. Artinya seorang 

pendidik berusaha memberikan perlakukan dengan menstimulasi potensi atau 

bakat yang ada pada anak. Pendidik atau orang tua memfasilitasi segala sesuatu 

yang mengarah pada perkembangan yang baik pada anak, dan menjauhkan anak 

dari pengaruh buruk lingkungan. Sehingga seorang pendidik atau orang tua tidak 

terlalu sedih tatkala usaha yang telah dilakukan untuk anaknya mengalami 

kegagalan atau tidak memetik buahnya. Pendidik atau orang tua akan segera 
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sadar, bahwa kegagalan tersebut mungkin disebabkan tidak adanya bakat pada 

diri anak. 

Keberhasilan pembentukan karakter anak sangat ditentukan faktor 

keseuaian antara apa yang ada dalam diri anak dengan stimulus luar atau 

lingkungan yang dikondisikan. Pada prinsipnya semua manusia diciptakan 

dengan dasar (agama) suci dari  Yang Mahasuci. ’Maka hadapkanlah wajahmu 

dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 
menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.Tidak ada perubahan pada ciptaan 

Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui’ 
(QS. 30 : 30). ’Setiap (bayi) yang dilahirkan, dilahirkan didasar fithrah 

(kesucian). Maka kedua orang tuanya ia menjadi orang Nasrani, Majusi, atau 
Yahudi’ (Hadits).  

Pada dasarnya anak didik adalah individu yang diciptakan dan dibekali 
kesucian, kebaikan, kemuliaan oleh Yang Mahasuci, Mahabaik, Mahamulia. 

Pemunculan potensi kesucian, kebaikan, dan kemuliaan yang ada  pada anak 

sangat tergantung pada lingkungan yang melingkupinya. Maka peran pendidik 

atau guru sangat menentukan dalam membentuk karakter yang suci, baik, dan 

mulia pada anak didik. 

Kenyataan di masyarakat menunjukkan adanya perbuatan pelajar maupun  

bukan pelajar, termasuk pejabat negara yang menyimpang dari karakter yang 

diharapkan. Seperti, tawuran antarpelajar, tawuran antarwarga kampung, tawuran 

antaranggota parlemen; tindak pidana korupsi; perselingkuhan hidup rumah 

tangga; pencurian harta benda; perzinahan remaja dan orang dewasa.; 

pembunuhan; perampokan; penipuan; dll. 

Untuk mencegah anak bangsa (umumnya) dan generasi muda bangsa dari 

perbuatan-perbuatan tersebut di atas, diperlukan pembinaan karakter yang sesuai 

dengan nilai-nilai Pancasila. Pembinaan yang dirasa sangat efektif adalah 
pembinaan yang dilaksanakan masa usia kanak-kanak, atau masa usia sekolah. 

Pada masa ini, guru memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan 
karakter anak didiknya dengan nilai-nilai yang digali dari nilai-nilai Pancasila, 

termasuk dari nilai-nilai budaya lokal. 
 

B. PERAN GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 

ANAK DIDIK 

 
Membahas peran guru dalam pembentukan karakter anak didik tidak 

terlepas dengan tugas guru dalam pendidikan. Daoed Yoesoef (1980, dalam 

http://pakguru online.pendidikan.net/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_154.html), 

menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas 

profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan.  

 Tugas-tugas profesional dari seorang guru yaitu memberikan ilmu 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai lain yang sejenis yang belum diketahui 

anak  harus diketahui dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. 

 Tugas manusiawi adalah tugas-tugas yang berkaitan untuk membantu 

anak didik agar  mampu memenuhi tugas-tugas utama manusia dengan sebaik-

baiknya baik selama proses pendidikan di sekolah maupun selepas pendidikan 
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sekolah kelak. Tugas-tugas manusiawi itu adalah perubahan atau pembentukan, 

identifikasi, dan pengertian tentang diri sendiri. Tugas ini seharusnya diberikan 

dengan pengertian bahwa manusia hidup dalam satu unit organik secara 

keseluruhan. Hal ini berarti bahwa tugas pertama dan kedua harus dilaksanakan 

secara menyeluruh dan terpadu. Guru seharusnya dengan tugasnya tersebut 

mampu membantu anak didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

sedemikian rupa sehingga mampu untuk turut serta secara kreatif dan dinamis 
dalam proses perubahan kebudayaan ke arah keadaban untuk  perbaikan hidupnya 

sendiri dan kehidupan seluruh anggota masyarakat di mana dia hidup. 
Tugas kemasyarakatan merupakan sebagai akibat bahwa guru sekaligus 

sebagai warga negara harus menjaga dan melaksanakan semua yang telah 
digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN. Semua warga 

negara, lebih lagi guru wajib menjaga dan melaksanakan Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Ketiga tugas guru tersebut harus dilaksanakan secara simultan dalam 

kesatuan organis, harmonis, dan dinamis. Seorang guru tidak hanya mengajar di 

dalam kelas saja melainkan seorang guru harus mampu juga menjadi motivator 

dan dinamisator pembangunan masyarakat tempat di mana ia bertempat tinggal. 

Ketiga tugas guru tersebut jika dipandang dari segi anak didik maka 

seorang guru harus memberikan nilai-nilai yang berisi pengetahuan masa lalu, 

masa sekarang dan masa yang akan datang, pilihan nilai hidup dan praktek-

praktek komunikasi. Pengetahuan yang guru berikan kepada anak didik harus 

mampu membuat anak didik tersebut pada akhimya mampu memilih nilai-nilai 

hidup yang semakin komplek, dan harus mampu membuat anak didik dapat 

berkomunikasi dengan sesamanya di dalam masyarakatnya. Maka dari itu kelak 

anak didik tersebut tidak akan hidup mengasingkan diri. Manusia berkomunikasi 

dengan orang lain tidak hanya melalui bahasa tetapi dapat juga melalui non 
bahasa. Misal, karya gerak melalui tari-tarian, karya suara melalui lagu, karya 

warna garis-garis melalui lukisan, karya bentuk melalui ukiran, dsb. Dengan kata 
lain tugas-tugas guru tersebut tersirat tugas guru untuk mencetak atau membuat 

anak didik menjadi manusia yang berbudaya atau beradab. 
Membentuk manusia untuk berbudaya atau beradab itu lebih mudah jika 

ia terdidik atau terpelajar. Hal ini tidak berarti bahwa manusia yang terdidik dan 
terpelajar  dengan sendirinya berbudaya atau beradab. Kenyataan membuktikan 

korupsi sering dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar. Guru merupakan salah 

satu jabatan yang diberikan kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan. 

Salah satunya adalah ia harus terpelajar atau terdidik. Maka dengan predikat guru 

yang ia sandang tersebut, sebelum ia berdiri di depan kelas untuk membentuk 

anak didik menjadi manusia berbudaya atau beradab, maka ia terlebih dahulu 

harus mampu membentuk dirinya sendiri sebagai pribadi yang berbudaya atau 

beradab.  

Di samping itu, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 1 

(Http://Wrks.Itb.Ac.Id/App/Images/Files_Produk_Hukum/Uu_14_2005.Pdf) 

menyatakan ” Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dalam penjelasan 

pasal-pasal dinyatakan sebagai berikut. 
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Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Dalam hal kemampuan mengelola pembelajaran, guru harus 

memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar mengajar, yang terdiri dari : 

keterampilan bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengajar kelompok kecil dan 
perorangan. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 
berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Karena 

guru menjadi pusat perhatian para peserta  didiknya, maka guru harus menjadikan 
dirinya sebagai figur yang ditiru atau diteladani akan kemuliaan akhlaknya oleh 

peserta didiknya. Penampilan kemuliaan akhlak bagi guru tidak terbatas di depan 
kelas saat mengajar saja, tetapi dalam pergaulan dengan anggota masyarakat yang 

lebih luas. 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi 

pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi ini erat kaitannya dengan 

kemampuan guru dalam mengajar. Guru dituntut untuk memiliki 8 (delapan) 

keterampilan dasar mengjar, yaitu : 1) keterampilan menjelaskan, 2) keterampilan 

bertanya, 3) keterampilan menggunakan variasi, 4) keterampilan memberi 

penguatan, 5) keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 6) keterampilan 

mengajar kelompok kecil dan perseorangan, 7) keterampilan mengelola kelas, 

dan 8) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, 

orangtua/wali, dan masyarakat sekitar. Guru dituntut mampu untuk 

berkomunikasi dengan bahasa lisan, tulisan, dan badan. Di dalam komunikasinya, 
guru dituntut untuk menumbuhkembangakan sikap toleransi, simpati, empati, dan 

identifikasi diri dengan lingkungannya. Guru dituntut untuk memberikan 
kemanfaatan sebesar-besarnya pada peserta didik, teman guru, karyawan sekolah 

dan anggota masyarakat ia bertempat tinggal. 
 

C. KARAKTER ANAK DIDIK 

 
Karakter, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “karasso”, berarti 

‘cetak biru’, ‘format dasar’, ‘sidik’ seperti misalnya dalam sidik jari. ( http:// 

karakterbangkit.blogspot.com/2009/12/apa-itu-karakter.html.). Dengan demikian 

karakter berarti ’cetak biru’ atau ’format dasar’ yang melekat pada diri manusia 

sejak dilahirkan. Kalau begitu apakah dapat dikatakan bahwa karakter itu bersifat 

permanen, dan tidak dapat diubah? Apakah keseluruhannya baik pisik maupun 

psikis bersifat permanen, dan tidak dapat diubah? 

Anak didik adalah organisme yang terdiri dari unsur pisik dan non pisik 

atau psikis. Unsur pisik atau jasmani meliputi keseluruhan tubuh beserta ciri-

cirinya. Seperti : warna kulit (putih, sawo matang, kuning, hitam), bentuk 

kelopak mata (sipit, lebar), bentuk telinga (daun lebat-tipis, daun lebar-tebal, 

daun sempit-tipis, daun sempit-tebal), bentuk hidung (mancung, pesek), bentuk 
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dan warna rambut (lurus-hitam, lurus-pirang, ikal-hitam, ikal pirang), jenis 

kelamin (laki-laki, perempuan), bentuk gurat tangan, bentuk sidik jari, dll. Unsur 

non pisik atau  psikis beserta ciri-cirinya. Seperti : perasaan, kehendak, 

kemampuan pikir, keyakinan berTuhan, sikap personal, sikap sosial, dll. 

Unsur-unsur jasmani beserta ciri-cirinya sejak manusia dilahirkan bersifat 

permanen, tidak mengalami perubahan atau peralihan. Laki-laki tidak akan dapat 

diubah menjadi perempuan, rambut hitam tidak akan dapat diubah menjadi 
pirang, rambut ikal tidak akan dapat diubah menjadi lurus, kulit hitam tidak akan 

dapat diubah menjadi putih. Kalaupun ada perubahan karena campur tangan 
manusia, sifat atau fungsi aslinya  tidak dapat berubah. Misal, seseorang dasarnya 

berambut hitam, kemudian ia mengubahnya menjadi pirang, tetapi rambut yang 
tumbuh kemudian adalah tetap warna hitam. Seseorang dapat mengubah jenis 

kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya, tetapi tidak dapat 
mengubah fungsinya. Kelamin laki-laki yang diubah menjadi perempuan, ia tidak 

dapat mengandung. Kelamin perempuan yang diubah menjadi laki-laki, ia tidak 

dapat membuahi. Sehingga dengan demikian ditinjau dari segi sifat dan 

fungsinya, karakter pisik anak didik adalah bersifat permanen. Campur tangan 

manusia tidak dapat mengubah sifat dan fungsi pisik anak didik. Apakah 

demikian juga unsur psikis anak didik? 

Mengenai kondisi ’cetak biru atau format dasar’ manusia dapat dipahami 

melalui informasi yang bersumber dari keterangan agama wahyu. Agama wahyu 

menginformasikan bahwa yang mencetak manusia adalah Allah, Tuhan Pencipta 

langit dan bumi beserta yang ada di dalamnya, termasuk manusia. ’Maka 

hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari 

air (mani) yang terpancar’ (QS. 86 : 5-6). ’Maka hadapkanlah wajahmu dengan 

lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah 

menciptakan manusia menurut (fitrah) itu.Tidak ada perubahan pada ciptaan 
Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui’ 

(QS. 30 : 30). ’Setiap (bayi) yang dilahirkan, dilahirkan berdasar fithrah 
(kesucian). Maka kedua orang tuanya ia menjadi orang Nasrani, Majusi, atau 

Yahudi’ (Hadits). Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa ”dasar”manusia 
adalah beragama Islam. Kemudian dalam perjalanan hidupnya tidak beragama 

Islam, atau tidak berTuhan Allah disebabkan pengaruh orang tua dan lingkungan 
yang tidak muslim. Dapat dikatakan pula ”dasar”manusia adalah berTuhan Allah. 

”Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu Mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak 

cucu Adam keturunan mereka dan Allah Mengambil kesaksian terhadap roh 

mereka (seraya Berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhan-mu?” Mereka menjawab, 

“Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami Lakukan yang demikian itu) 

agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami 

lengah terhadap ini,”(QS. 7 : 172). 

 Fitrah Allah dimaksudkan adalah ciptaan Allah. Agama dan manusia 

adalah ciptaan Allah. Allah Mahasuci, Mahamulia. Allah menciptakan manusia 

dengan disinari dasar agama ciptaanNya yang suci, mulia. Sehingga ’cetak biru 

atau format dasar’ manusia adalah suci, mulia. Manusia dicipta dengan ”dasar 

agama Allah”, yaitu Islam. 
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Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, 

manusia dicipta diatasnya. Mengapa kenyataan menunjukkan adanya manusia 

yang tidak suci, tidak mulia, tidak baik? Berarti apakah hal ini terjadi perubahan, 

atau ’cetak biru atau format dasar’ dapat diubah?  

Manusia dalam penciptaannya dilengkapi panca indera untuk dapat 

mengenal lingkungannya. Semua yang ia dapatkan dari lingkungannya, berupa 

kebiasaan-kebiasaan terakumulasi dalan dirinya. Akumulasi kebiasaan-kebiasaan 
itulah yang akan muncul di permukaan. Anak yang dilahirkan di lingkungan 

muslim (orang beragama Islam), maka dalam diri anak akan terakumulasi 
kebiasaan-kebiasaan ajaran Islam yang suci, mulia, baik. Akumulasi kebiasaan-

kebiasaan itulah yang akan muncul di permukaan. Seperti kebiasaan shalat, 
puasa, sedekah, membantu orang lain, peduli sesama, hormat orang tua, dll. Jadi 

’cetak biru atau format dasar’ pada diri manusia adalah kesucian, kemuliaan, 
kebaikan. ’Cetak biru’ tersebut akan menjadi kenyataan atau muncul di 

permukaan apabila lingkungan dikondisikan penuh dengan kesucian, kemuliaan, 

kebaikan. 

Realitas di masyarakat menunjukkan adanya manusia yang tidak baik, 

tidak mulia. Apakah ini berarti ’cetak biru’ yang suci, mulia di dalam dirinya 

berubah? Memang sering dijumpai di masyarakat, ada manusia berbuat tidak 

baik, tidak jujur, tidak hormat orang tua, membunuh orang lain tanpa alasan yang 

benar, mencuri, memperkosa, korupsi, dll. Perbuatan tidak baik tersebut bukan 

berarti mengganti atau mengubah ‘cetak biru’ yang ada di dalam dirinya, tetapi 

perbuatan tidak baik tersebut merupakan akumulasi dalam dirinya yang ia 

peroleh lewat pengalamannya yang menutupi ‘cetak biru’ tersebut. Semua 

ketidakbaikan  yang dilakukan manusia itu bertentangan dengan ‘cetak biru’ yang 

ada di dalam dirinya. Karena itu, orang yang melakukan perbuatan tidak baik, 

seperti mencuri untuk yang pertama kalinya pasti ada penolakan dalam batin, ada 
rasa dosa dalam hati. Terjadi dorongan yang bertentangan antara ‘tidak dan ya’. 

Dorongan ‘tidak mencuri’ merupakan pengaruh dari ‘cetak biru’, dan dorongan 
‘ya mencuri’ merupakan pengaruh lingkungan yang ia lihat atau ia dengar. 

Seandainya orang tersebut jadi mencuri berarti perbuatan tidak baik tersebut 
menutupi ‘cetak biru’ yang ada dalam dirinya. Semakin berulang-ulang 

melakukan pencurian, semakin tebal yang menutupi ‘cetak biru’ tersebut. Tetapi 
‘cetak biru’ tersebut tetap ada, tidak berubah, dan kemungkinan besar dapat 

muncul ke permukaan. Hal tersebut dapat terjadi tatkala manusia yang 

bersangkutan menyatakan ‘taubat’ dari perbuatan mencuri. 

Realitas di masyarakat menunjukkan adanya orang yang menyatakan 

penyesalannya atas perbuatan buruknya, dan ia menyatakan taubat. Itu artinya, 

‘cetak biru’ dalam dirinya terbuka lagi, ia taubat artinya ia kembali ke ‘format 

dasar’, yaitu kesucian, kebaikan, kemuliaan. Ada orang yang menyesali 

perbuatan syirik (menduakan Allah, Tuhan Yang Mahasuci) selagi ia masih 

hidup. Syirik itulah merupakan keburukan yang paling besar yang menutupi 

’cetak biru’ manusia. Kesyirikan tersebut diperoleh manusia dari lingkungannya, 

terutama adalah lingkungan keluarga (orang tua). Sifat ’cetak biru’ manusia 

adalah tauhid (mengesakan Allah) sebagai lawan dari syirik. ’Dan (ingatlah) 

ketika Tuhan-mu Mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam 
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keturunan mereka dan Allah Mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya 

Berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhan-mu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau 

Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami Lakukan yang demikian itu) agar di hari 

Kiamat kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap 

ini. Atau agar kamu tidak mengatakan, “Sesungguhnya nenek moyang kami telah 

mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang 

(datang) setelah mereka. Maka apakah Engkau akan Membinasakan kami karena 
perbuatan orang-orang (dahulu) yang sesat? (QS. Al- A’raf/7 : 172-173). Jadi, 

’cetak biru’ manusia adalah tauhid. Bahwa secara non pisik, manusia sebelum 
dilahirkan ke muka bumi mengakui atau bersaksi bahwa ’Allah, Tuhan kami’. 

Kesaksian tersebut melekat pada diri manusia sejak pengakuan tersebut sampai 
hari kiamat. Besuk tatkala manusia masuk alam akhirat, ia tetap ingat akan 

kesaksiannya tersebut. Apabila manusia dalam perkembangannya melakukan 
kesyirikan, itu dikarenakan pengaruh lingkungannya, seperti : orang tua, nenek, 

dan teman pergaulannya yang telah dalam keadaan syirik. Mereka memberikan 

pengalaman kepada anaknya berupa pengalaman kesyirikan. 

Dengan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa karakter anak didik itu 

adalah kesucian, kebaikan, kemuliaan. Pemunculannya tergantung lingkungan 

yang memberikan pengaruh, apakah lingkungan itu memberikan rangsangan yang 

sesuai karakter tersebut sehingga dapat muncul ke permukaan ataukah  justru 

lingkungan yang penuh dengan kesyirikan, ketidakbaikan, ketidakmuliaan yang 

akan menutupi karakter anak didik tersebut.   

 

D. MEDIA PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DIDIK 

 

Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan. Dalam komunikasi, 

media mempunyai peran yang sangat penting. Dalam proses penyampaian atau 

pemberian pesan terdapat unsur : pemberi pesan, penerima pesan, dan media. 
Bagi pemberi pesan (komunikator), media merupakan alat bantu  memudahkan 

dalam menerima pesan bagi penerima pesan (komunikan). Begitu pula, penerima 
pesan akan lebih cepat menerima pesan apabila lewat media. Sedang media, 

merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan komunikan untuk menerima 
pesan. Media ini harus diciptakan oleh oleh pemberi pesan. 

Sesuai dengan ’cetak biru’ anak didik yang dipaparkan di atas, maka 
media yang diperlukan untuk pembentukan karakter anak didik adalah media 

yang sesuai. ’Cetak biru’ yang ada pada anak didik berupa ketauhidan, kebaikan, 

kemuliaan pada diri anak didik akan muncul ke permukaan apabila kondisi 

lingkungan yang didengar dan dilihat anak didik tersebut merupakan representasi 

dari nilai ketauhidan, kebaikan, dan kemuliaan. Pada awalnya semua yang 

didengar dan dilihat anak di dalam keluarga akan tergambar dalam diri anak. 

Kemudian sesuai dengan keingintahuan anak terhadap lingkungan yang lebih luas 

(sekolah dan masyarakat). Semua apa yang didengar dan dilihat anak didik dari 

lingkungan sekolah dan masyarakat akan tergambar dalam diri anak. Sehingga 

untuk dapat terbentuk dalam diri anak didik berupa gambar-gambar yang sesuai 

dengan ”cetak birunya’, maka dalam keluarga , sekolah dan masyarakat harus 

dikondisikan perilaku orang tua, warga sekolah dan masyarakat yang mewakili 



Disajikan pada Temu Ilmiah Nasional Guru (TING) IV UT, 24 November 2012 9

nilai ketauhidan, seperti : ucapan alhamdulillah tatkala memperoleh kebaikan, 

Allahu Akbar tatkala melihat matahari terbit, subhanallah tatkala melihat bulan 

purnama, samudra, bintang-bintang di langit; perbuatan shalat, puasa, sedekah, 

membaca Al-quran, memberi peminta-minta; sikap jujur, lemah lembut, 

menghargai sesama, kasih sayang, membantu warga yang mengalami musibah, 

dll.  

Media pembentukan  karakter anak didik secara garis besar dapat 
digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu media model dan media non model. 

Pertama, media model. Media model adalah semua media yang berbentuk 
perilaku orang (ucapan, tindakan, sikap) yang muncul dan yang terlihat oleh 

anak. Perilaku orang tersebut dapat muncul di dalam keluarga, sekolah, dan 
masyarakat. 

Di keluarga, orang tua di manapun berada menjadi model khususnya bagi 
anak-anaknya, dan orang lain yang melihatnya. Orang tua diidolakan oleh anak-

anaknya. Oleh karena itu orang tua harus memahami betul, bahwa dirinya harus 

menjadi contoh baik khususnya bagi anak-anaknya, dan bagi orang lain. Orang 

tua harus menjadi contoh baik (uswah hasanah) dalam melaksanakan agama 

(beribadah), bergaul dengan orang lain seperti : menerima tamu, berbicara dengan 

orang lain, menyapa orang lain, bersikap pada peminta, dll.  

Untuk dapat menjadi contoh baik pada anak-anaknya, orang tua dituntut 

memahamkan dirinya akan agama dengan banyak membaca kisah-kisah tentang 

cara mendidik anak. Orang tua mendidik anak bertujuan agar anaknya menjadi 

anak yang baik (saleh). Sebagamana dikisahkan tentang Luqman Hakim dalam 

mendidikan anaknya sebagai berikut. ”Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata 

kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “Wahai anakku! 

Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan 

(Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan Kami Perintahkan kepada 
manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tua-nya. lbunya telah 

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan 
menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 

orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu 
untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu 

tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya 
di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. 

Kemudian hanya kepada-Ku tempat kembalimu, maka akan Aku Beritahukan 

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata), “Wahai anakku! 

Sungguh, jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu 

atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan Memberinya (balasan). 

Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku! Laksanakanlah 

shalat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari 

yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya 

yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu 

memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di 

bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang 

sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan  dan 
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lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara 

keledai.”(QS. Luqman/31 : 13 – 19). 

Di sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, karyawan, dan anak didik 

merupakan warga sekolah yang sering bertemu. Peran kepala sekolah dan guru 

sebagai model atau contoh bagi anak didik. (http://pakguruonline.pendidikan.net 

/buku_tua_pakguru_dasar_kpdd_154.html. Diunduh 2 Juli 2012).  Mereka harus 

menjadi contoh baik khususnya bagi anak didik maupun antarwarga intern 
sekolah. Mereka  harus menjadi contoh baik dalam kebersihan, ketertiban, 

keindahan, kesopanan, kerajinan, kedisiplinan, kejujuran, ketaatan agama, 
ketaatan hukum, semangat kerja. Dalam hubungan sosial, mereka harus menjadi 

contoh baik dalam menghormati orang lain, menghargai pendapat orang lain, 
menghormati orang yang sedang bicara, menghargai perbedaan keyakinan orang 

lain, menghargai karya orang lain, dll. 
Di masyarakat, para pejabat pemerintah, pemuka agama, pemuka adat, 

tetua, dan orang-orang dewasa lainnya harus menjadi model baik khususnya bagi 

anak-anak maupun antarwarga dalam melaksanakan agama (ibadah) dan 

hubungan sosial. Media model ini sangat besar pengaruhnya terhadap 

pembentukan karakter anak.  Model-model yang muncul dari keluarga, sekolah 

dan masyarakat harus menunjukkan keselarasan, saling mendukung dan saling 

melengkapi. Hindarkan munculnya model-model yang kontradiksi di antara 

ketiga lingkungan tersebut. Misal, orang tua melarang anaknya mencontek saat 

ujian, namun dari sekolah justru memberikan kunci jawaban ujian. Orang tua 

menekankan kejujuran, namun di sekolah terjadi pembiaran anak mencontek saat 

ulangan atau ujian. Orang tua menekankan kedisiplinan datang di sekolah, namun 

guru sering datang terlambat di sekolah. Dengan demikian, model-model yang 

muncul di keluarga, sekolah, dan masyarakt mempunyai pengaruh besar terhadap 

pembinaan atau pembentukan karakter anak didik. Di samping media model, 
media non model juga tidak kalah pentingnya. 

Kedua, media non model. Media non model adalah semua media yang 
berupa buku, majalah, koran, radio, televisi, handphone, komputer, internet, dsb. 

Masing-masing dari jenis media non model tersebut mempunyai pengaruh besar 
terhadap pembinaan karakter anak didik. 

Media buku, majalah, dan koran. Media tersebut merupakan bentuk media 
yang memiliki pengaruh besar terhadap pembinaan karakter anak didik. Karakter 

anak didik dapat dibangun melalui buku-buku, terutama buku-buku yang memuat 

ceritera-ceritera anak. Orang tua dalam mengajak anak-anaknya untuk gemar 

membaca, lebih baik mengawalinya dengan menyediakan buku-buku ceritera 

anak yang menarik. Seperti ceritera atau kisah para nabi dan rasul, kepahlawanan, 

keberanian membela yang benar, kejujuran, keadilan, kesetiakawanan sosial, 

kebersamaan, bakti kepada orang tua, anak yang saleh, menyantuni fakir-miskin, 

dsb. Orang tua dituntut ekstra hati-hati dalam membelikan anaknya buku cerita 

anak. Orang tua harus lebih tahu dulu isi ceritera dalam buku ceritera tersebut. 

Serta orang tua harus meperhatikan buku-buku yang dibaca anak-anaknya. 

Hindarkan anak dari buku-buku ceritera, majalah-majalah yang isinya tidak 

mendukung pembinaan karakter anak. 
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Media radio dan televisi. Media tersebut merupakan bagian dari media 

bentuk elektronik. Keduanya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam 

pembinaan karakter anak. Lebih-lebih media televisi memiliki pengaruh lebih 

besar dari media radio terhadap pembinaan karakter anak. Melalui media radio 

anak hanya dapat mendengar, sedang melalui televisi anak dapat mendengar dan 

melihat peristiwa yang diberitakan. Sehingga media televisi lebih besar 

pengaruhnya terhadap pembinaan karakter anak. Demi terbinanya karakter anak 
melalui media televisi, orang tua harus meperhatikan dan mengatur waktu bagi 

anak-anaknya untuk melihat televisi. Karena isi yang disiarkan televisi itu tidak 
semua cocok dengan pembinaan karakter anak. 

Media komputer, internet, dan handphone. Media-media tersebut lebih 
bersifat pribadi dibanding dengan media radio dan televisi. Komputer dan 

handphone yang dilengkapi jaringan internet merupakan alat komunikasi modern. 
Melalui media-media tersebut dapat menggali berbagai informasi baik berupa 

tulisan maupun berupa gambar dan video. Di dalamnya dapat digali gambar atau 

viseo yang baik maupun yang tidak baik bagi perkembangan karakter anak. Jadi 

informasi yang ada dalam jaringan internet yang diakses melalui komputer 

maupun handphone tidak semuanya cocok untuk pembinaan karakter anak. 

Orang tua harus hati-hati dalam mefasilitasi handphone bagi anak-anaknya. 

 

E. PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DIDIK MELALUI 

KEARIFAN LOKAL  

 

Membahas mengenai kearifan lokal berarti membahas kekhususan tiap 
lokal atau masing-masing daerah. Kearifan lokal negara Indonesia sangat luas 

dan beragam, sesuai dengan banyaknya corak budaya yang ada di wilayah 
nusantara. 

Yang dimaksud kearifan lokal adalah segala sesuatu yang berupa budaya 

yang dikenal baik oleh masyarakat lokal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

agama dan nilai-nilai Pancasila. Budaya lokal yang menurut wujudnya dapat 

berupa aturan, aktivitas, dan benda. Misal, budaya bahasa Jawa yang memiliki 

aturan, aktivitas dan benda atau bentuk.  

Dari segi aturan, bahasa Jawa yang memiliki tingkatan, seperti : kromo 

inggil (perilaku tingkat tingi), kromo madya (perilaku tingkat tengah), dan kromo 

ngoko (perilaku tingkat rendah). Tingkatan berbahasa tersebut tidak dijumpai 
dalam bahasa Indonesia. Misal, penggunakan kata ”saya/aku” terdapat tiga 

tingkat sosial. Pertama, saya/aku digunakan pada saat berbicara dengan orang 

yang lebih rendah (bapak berbicara kepada anaknya). Kedua, ”kulo/aku” 

digunakan pada saat berbicara dengan orang yang sederajat (teman sebaya). 

Ketiga, ”dalem/aku” digunakan pada saat berbicara dengan orang yang lebih 

tinggi (anak berbicara dengan bapaknya) 

Dari segi aktivitas, bahasa Jawa menuntut penuturnya harus mengikuti 

tingkatan sosialnya. Seperti kata ”dalem”, digunakan saat seseorang berbicara 

dengan orang yang lebih tinggi, dan disertai gerakan sambil menundukkan 

punggung, serta tangan menempel di lutut. Dalam aktivitas berbahasa Jawa, 

seperti  tersebut di atas diikuti rasa hormat yang tinggi. 
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Dari segi bentuk budaya bahasa Jawa, yaitu tulisan Jawa memeliki seni 

keindahan. Bentuk seni tulisan Jawa tersebut adalah tipis dan tebal. Tulisan tipis, 

tatkala bagian huruf tersebut terletak di depan, dan tebal, tatkala bagian huruf 

tersebut terletak di belakang. Bentuk tulisan Jawa mengajari si penulisnya untuk 

rapih dan indah. Sehingga dengan membiasakan menulis huruf Jawa, berarti 

membiasakan anak didik untuk mengembangkan kerapihan dan keindahan.  

Bentuk budaya Jawa yang lain, seperti drama Ande-Ande Lumut. Drama 
ceritera Ande-Ande Lumut (Kediri, Jawa Timur) tersebut berisikan kisah cinta 

antara seorang Sang Pangeran Jenggala dengan seorang puteri (tiri) kerajaan 
Kediri (http://resourceful-parenting.blogspot.com/2011/05/kisah-ande-ande-

lumut-cerita-rakyat.html). Kisah ceriteranya sebagai berikut. 
Ada dua kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu kerajaan Jenggala dan 

kerajaan Kediri. Kedua kerajaan itu pecahan dari kerajaan Kahuripan. Orang tua 
kedua kerajaan tersebut menghendaki kerajaan Jenggala dan kerajaan Kediri 

harus bersatu lagi. Agar dalam penyatuan kedua kerajaan tersebut tidak terjadi 

peperangan, maka ditempuh melalui perkawinan dari masing-masing putera 

mahkota. Putera mahkota kerajaan Jenggala bernama Panji Asmorobangun, dan 

puteri kerajaan Kediri bernama Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji adalah puteri dari 

isteri selir raja Kediri.  

Permaisuri Kediri mengetahui bahwa puteri tirinya Dewi Sekartaji yang 

akan dinikahkan  dengan Pangeran Jenggala Panji Asmorobangun. Ia tidak setuju 

apabila puteri tirinya yang akan dinikahi Sang Pangeran Jenggala, tetapi ia 

berharap puteri kandungnya yang dijadikan isteri Sang Pangeran Jenggala.  Maka 

ia berupaya untuk menyingkirkan puteri tirinya dari kerajaan. Ia berhasil 

menyekap puteri tirinya di hutan. 

Pangeran Jenggala, Panji Asmorobangun datang ke Kediri bermaksud 

untuk melamar puteri  raja Dewi Sekartaji untuk dijadikan isteri. Tatkala sampai 
di Kediri, permaisuri mengatakan kepada pangeran bahwa puteri tirinya sudah 

lama meninggalkan rumah dan tidak diketahui alamatnya. Sang permaisuri 
membujuk Sang Pangeran untuk tetap melangsungkan perkawinan dengan anak 

kandungnya. Namun Sang Pangeran menolaknya. Kemudian Sang Pangeran 
bertolak dari kerajaan Kediri dengan penuh kecewa, dan ia tidak pulang ke 

kerajaan Jenggala sebelum bertemu dengan kekasihnya Dewi Sekartaji. Ia hidup 
berkelana dan mengganti namanya dengan Ande-Ande Lumut. 

Dalam pengembaraannya Sang Pangeran (Ande-Ande Lumut) bertemu 

dengan seorang Janda Desa (Mbok Rondo) Dadapan. Oleh Mbok Rondo 

Dadapan, Ande-Ande Lumut dijadikan anak angkatnya. Ande-Ande Lumut 

membantu Mbok Rondo Dadapan dengan penuh suka cita. Ia membantu kerja di 

ladang menanam padi, ubi kayu, ubi jalar, dan sayur-sayuran. 

Dewi Sekartaji dapat melepaskan diri dari sekapan permaisuri kerajaan 

Kediri. Ia mengembara dengan tujuan mencari kekasihnya, Panji Asmorobangun. 

Dalam pengembaraannya Dewi Sekartaji bertemu seorang janda (Mbok Rondo) 

yang mempunyai tiga anak perempuan, yaitu Kleting Abang, Kleting Ijo, dan 

Kleting Biru. Dewi Sekartaji minta kepada Mbok Rondo untuk dijadikan anak 

angkatnya. Mbok Rondo memenuhi permintaan Dewi Sekartaji tersebut dan 

memberinya nama Kleting Kuning.  
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Dalam kehidupan sehari-hari, Kleting Kuning diperlakukan tidak adil oleh  

ketiga saudara dan ibu angkatnya. Semua pekerjaan rumah dan sawah dibebankan 

kepada Kleting Kuning. Sedang Mbok Rondo dan ketiga anak kandungnya hanya 

memerintah dan terus memerintah Kleting Kuning untuk menyelesaikan seluruh 

pekerjaan serta untuk menyiapkan seluruh keperluannya. 

Inti drama cerita Ande-Ande Lumut tersebut mengajarkan karakter 

tentang kesetiaan dalam bercinta, ketulusan hati dalam bekerja, dan kesabaran 
dalam meraih cita-cita. 

 

F. KESIMPULAN 

 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Dasar dari karakter manusia (umumnya) dan anak didik (khususnya) adalah 

baik, suci, dan berTuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai tujuan penciptaan 

manusia itu sendiri oleh Tuhan Allah Yang Maha Baik lagi Maha Suci.  

2. Membangun atau membentuk karakter anak didik berarti 

menumbuhkembangkan potensi baik, suci, dan berke-Tuhan-an Yang Maha 

Esa yang ada pada diri anak didik. 

3. Peran guru, orang tua dan masyarakat dalam membentuk karakter anak didik 

adalah memfasilitasi atau menciptakan lingkungan yang sesuai, yaitu baik, 
suci dan berke-Tuhan-an Yang Maha Esa. Menghindarkan anak didik dari 

lingkungan yang berpotensi akan menutupi tumbuhkembangnya kebaikan, 
kesucian, dan pelaksanaan dari berke-Tuhan-an Yang Maha Esa. 

4. Guru harus berusaha untuk membawa anak didik memahami dan menjiwai 
budaya lokal yang berpotensi akan membuka dan menumbuhkembangkan 

potensi kebaikan, kesucian dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.  
5. Guru, orang tua, dan masyarakat harus terlebih dahulu berkarakter baik, suci, 

dan berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, yaitu menjadi teladan dalam berbuat  

kebaikan, kesucian  dan beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

6. Pembentukan karakter anak didik diperlukan penegakkan sanksi terhadap 

pribadi yang melakukan penyimpangan nilai baik nilai budaya lokal maupun 

nilai universal Pancasila.  
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