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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Peran 

Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan 

berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori 

peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan 

antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari 

dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin  sebagai seorang 

tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk 

berperilaku secara tertentu (Sarwono, 2013:215). 

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang 

menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam 

kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah 

seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma, dan perilaku seseorang untuk 

menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa 

orang berperilaku dengan cara yang diprediksi, dan bahwa perilaku individu 

adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater 

adalah metafora sering digunakan menggambarkan teori peran. (Sumber: 

https//rinawahyu42.wordpress.com/2011/06/07/teori-peran-rhole-theory/ 

diakses pada 23 Januari 2018 pukul 15:03 WIB). 

Menurut Robert Linton (1936), teori peran menggambarkan interaksi 

sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa 

yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran 

merupakan pamahaman bersama kita untuk menuntun berperilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran 

tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua wanita, dan lain 

sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran 

tersebut. (Sumber: https//fahir-blues.blogspot.co.id/2013/06/teori-peran-dan-

definisi-peran-menurut.html?m=1 diakses pada 23 Januari 2018 pukul 15:43 

WIB).  
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Menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2013:215), membagi 

peristilahan teori peran dalam empat golongan yaitu menyangkut: 

1. orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; 

2. perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; 

3. kedudukan orang-orang dalam berperilaku; 

4. kaitan antar orang dan perilaku. 

Soekanto (2007: 213), mengungkapkan bahwa peran merupakan aspek 

dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu 

peranan. Sedangkan menurut Biddle dan Thomas dalam Sarwono  (2013:224), 

menyatakan bahwa peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi 

perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Hal ini 

senada dengan Suhardono (1994:15), mendefinisakan bahwa peran merupakan 

seperangkat patokan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh 

seseorang, yang menduduki suatu posisi. 

Suhardono dalam Patoni (2007:40), mengungkapkan bahwa peran dapat 

dijelaskan dengan beberapa cara yaitu: pertama, penjelasan historis: konsep 

peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat 

dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau 

Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan 

oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu. Kedua, 

pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu 

fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam 

struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat 

memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.  

Dalam ilmu sosiologi ditemukan dua istilah yang akan selalu berkaitan, 

yakni status (kedudukan) dan peran sosial dalam masyarakat. Status biasanya 

didefinisikan sebagai suatu peringkat kelompok dalam hubungannya dengan 

kelompok lain. Adapun peran merupakan sebuah perilaku yang diharapkan 

dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu tersebut (Mahmud, 

2012:109). 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa peran merupakan 

seperangkat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang 

menjadi tugas dan tanggung jawabnya serta tindakan tersebut sangat 

diharapkan oleh banyak orang. 

 

B. Guru  

1. Pengertian Guru 

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru 

dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. 

Hal ini disebabkan gurulah yang berada di barisan terdepan dalam 

pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan 

peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus 

mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan 

(Khoiriyah, 2012: 145-146). 

Lebih lanjut Khoiriyah (2012:148), menjelaskan bahwa guru 

merupakan salah satu komponen mikrosistem pendidikan yang sangat 

strategis dan banyak mengambil peran di dalam proses pendidikan secara 

luas, khususnya dalam pendidikan persekolahan. 

Guru menjadi ujung tombak pendidikan dalam rangka mencerdaskan 

dan mengembangkan potensi siswa sebagaimana cita-cita kemerdekaan 

bangsa Indonesia karena guru berinteraksi langsung dengan siswa. 

Mengutip pendapat Hazkew dan Lendon dalam bukunya This is 

Teaching (hlm.10), mengungkapkan: “Teacher is professional person who 

conducts clasess”. Artinya, guru adalah seseorang yang mempunyai 

kemampuan dalam menata dan mengelola kelas. Sedangkan menurut Jean 

D. Grambs dan C. Morris Mc Clare dalam Foundation of Teaching, An 

Introduction to Modern Education, (hlm.141),  mengatakan : “teacher are 

those persons who consciously direct the experiences and behavior of an 

individual so that education takes places”. Artinya, guru adalah mereka 

yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari 

seseorang individu hingga terjadi pendidikan (Uno, 2008:15). 
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Secara keprofesian formal, guru adalah sebuah jabatan akademik 

yang memiliki tugas sebagai pendidik. Pendidik merupakan tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

(Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI Pasal 39 ayat 

2). Rusyan dalam Mahmud (2012:103), mengungkapkan bahwa guru 

sebagai seorang tenaga kependidikan yang profesional berbeda 

pekerjaannya dengan yang lain. Karena ia merupakan suatu profesi, 

dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya. 

Guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih dan pemimpin 

yang dapat menciptakan iklim belajar menarik, aman, nyaman dan 

kondusif di kelas, keberadaannya di tengah-tengah siswa dapat 

mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan kejenuhan belajar yang 

terasa berat diterima oleh siswa (Yamin, 2006:110). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa guru 

merupakan tenaga profesional sebagaimana dalam Undang-Undang 

Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang mempunyai tugas tidak hanya mengajar 

tetapi juga membimbing dan mendidik siswa serta merupakan komponen 

yang paling penting dalam pendidikan karena guru merupakan sosok yang 

akan menjadi panutan bagi siswa. 

 

2. Tugas Guru 

Guru merupakan salah satu pelaku dalam pendidikan melalui jalur 

sekolah. Pendidikan adalah proses penanaman nilai dari satu generasi ke 

generasi berikutnya (Musfah, 2015:14). Pada dasarnya terdapat 

seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh guru berhubungan dengan 

profesinya sebagai pengajar. Tugas guru ini sangat berkaitan dengan 

kompetensi profesionalnya (Uno, 2008:20).  
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Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2), menjelaskan bahwa 

“Pendidik (guru) merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 

pada perguruan tinggi” (Sisdiknas, 2011:27). 

Usman dalam Musfah (2015:52-53), menjelaskan tugas guru 

tersebut: 

a. Mendidik berarti menanamkan, meneruskan, dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup kepada anak didik (nilai-nilai agama dan budaya). 

b. Melatih berarti membekali anak didik agar memiliki keterampilan 

sebagai bekal dalam kehidupannya. 

c. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Usman dalam Mahmud (2012:123-124), apabila dikelompokkan, 

tugas guru terdiri atas tiga jenis, yaitu tugas dalam bidang profesi, tugas 

dalam bidang kemasyarakatan, dan tugas kemanusiaan. Tugas guru 

sebagai profesi meliputi mendidik, berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup; mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan pengetahuan dan teknologi; serta melatih, berarti 

mengembangkan keterampilan pada siswa. Tugas guru dalam bidang 

kemasyarakatan tidaklah terbatas. Guru pada hakikatnya merupakan 

komponen strategis yang memiliki peran sangat penting dalam 

menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan, keberadaan guru 

merupakan faktor penting yang tidak mungkin digantikan oleh komponen 

mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih pada era 

kontemporer ini. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi bahwa di 

sekolah guru harus dapat menjadikan dirinya sebagai orangtua kedua. Ia 

harus menarik simpati sehingga menjadi idola para siswanya. 
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Secara khusus tugas guru dalam proses pembelajaran tatap muka 

sebagai berikut: 

1) Tugas Pengajar sebagai Pengelola Pembelajaran 

a) Tugas manajerial yakni menyangkut fungsi administrasi 

(memimpin kelas), baik internal maupun eksternal seperti  

berhubungan dengan peserta didik, alat kelengkapan kelas 

(material) dan tindakan-tindakan professional. 

b) Tugas edukasional, menyangkut fungsi mendidik, bersifat: 

motivasional, pendisiplinan, dan sanksi sosial (tindakan hukuman). 

c) Tugas instruksional, menyangkut fungsi mengajar, bersifat; 

penyampaian materi, pemberian tugas-tugas pada peserta didik 

serta mengawasi dan memeriksa tugas. 

2) Tugas Pengajar sebagai Pelaksana (Executive Teacher) 

Secara umum tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah 

menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas yang kondusif bagi 

bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang 

baik. Lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar 

yang bersifat menantang dan merangsang peserta untuk mau belajar, 

memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan. 

Sedangkan secara khusus, tugas guru sebagai pengelola proses 

pembelajaran sebagai berikut: 

a) menilai kemajuan program pembelajaran; 

b) mampu menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik 

belajar sambil bekerja; 

c) mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam 

menggunakan alat-alat belajar; 

d) mengkoordinasi, mengarahkan, dan memaksimalkan kegiatan 

kelas; 

e) mengkomunikasikan semua informasi dari dan/atau ke peserta 

didik; 

f) membuat keputusan instruksional dalam situasi tertentu; 
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g) bertindak sebagai manusia sumber; 

h) membimbing pengalaman peserta didik sehari-hari; 

i) mengarahkan peserta didik agar mandiri (memberi kesempatan 

peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi 

ketergantungannya pada guru); 

j) mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif dan efesien untuk 

mencapai hasil yang optimal (Uno, 2008:21-22). 

 

3. Fungsi Guru 

Pada dasarnya, fungsi atau peranan penting guru dalam proses 

belajar mengajar ialah sebagai “director of learning” (direktur belajar). 

Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan 

kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar (kinerja 

akademik) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan 

proses belajar mengajar. Menurut Gagne, setiap guru berfungsi sebagai: 

a. Guru sebagai designer of instruction (perancang pengajaran) 

Fungsi ini menghendaki guru untuk senantiasa mampu dan siap 

merancang kegiatan belajar mengajar yang berhasilguna dan 

berdayaguna. Rancangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 1) memilih dan menentukan bahan pelajaran, 2) 

merumuskan tujuan penyajian bahan pelajaran, 3) memilih metode 

penyajian bahan pelajaran yang tepat, dan 4) menyelenggarakan 

kegiatan evaluasi prestasi belajar.   

b. Guru sebagai manager of instruction (pengelola pengajaran) 

Fungsi ini menghendaki kemampuan guru dalam mengelola 

(menyelenggarakan dan mengendalikan) seluruh tahapan proses 

belajar mengajar. Di antara kegiatan-kegiatan pengelolaan proses 

belajar mengajar yang terpenting ialah menciptakan kondisi dan situasi 

sebaik-baiknya, sehingga memungkinkan para siswa belajar secara 

berdayaguna dan berhasilguna. Selain itu, kondisi dan situasi tersebut 

perlu diciptakan sedemikian rupa agar proses komunikasi, baik dua 
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arah maupun multi arah antara guru dan siswa dalam proses belajar 

mengajar, dapat berjalan secara demokratis. Dengan demikian, baik 

guru sebagai pengajar maupun siswa sebagai pelajar dapat memainkan 

peran masing-masing secara integral dalam konteks komunikasi 

instruksional yang kondusif (yang membuahkan hasil). 

c. Guru sebagai evaluator of student learning (penilai prestasi belajar 

siswa) 

Fungsi ini menghendaki guru untuk senantiasa mengikuti 

perkembangan taraf kemajuan prestasi belajar atau kinerja akademik 

siswa dalam setiap kurun waktu pembelajaran. 

Pada asasnya, kegiatan evaluasi prestasi belajar itu seperti belajar itu 

sendiri, yakni kegiatan akademik yang memerlukan kesinambungan. 

Evaluasi, idealnya berlangsung sepanjang waktu dan fase kegiatan belajr 

selanjutnya. Artinya, apabila hasil evaluasi tertentu menunjukkan 

kekurangan, maka siswa yang bersangkutan diharapkan merasa terdorong 

untuk melakukan kegatan pembelajaran perbaikan (relearning). 

Sebaliknya, bila evaluasi tertentu menunjukkan hasil yang memuaskan, 

maka siswa yang bersangkutan diharapkan termotivasi untuk 

meningkatkan volume kegiatan belajarnya agar materi pelajaran lain yang 

lebih kompleks dapat dikuasai (Syah, 2004:250-252). 

 

4. Kompetensi Guru 

Standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam 

melaksanakan profesinya, pemerintah mengeluarkan Permendiknas Nomor 

16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat 

kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

profesional (Wahyudi, 2012:17). 

Untuk melakukan (be able to do) sesuatu dalam pekerjaannya, tentu 

saja seseorang harus memiliki kemampuan (ability) dalam pengetahuan 
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(knowledge), sikap (attitude), dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan 

bidangnya (Mahmud, 2012:107). 

Pengertian dasar kompetensi (competency) adalah kemampuan atau 

kecakapan (Syah, 2004:229). Hal ini senada dengan Trianto (2011:53), ia 

mengungkapkan bahwa kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, dan 

keterampilan yang dimiliki seseorang berkenaan dengan tugas, jabatan 

maupun profesinya. Sementara, berdasarkan Pasal 1 Nomor 10 Undang-

Undang Guru dan Dosen yang dimaksud dengan kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, yang dimaksud kompetensi guru 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru baik secara 

kognitif, afektif, dan psikomotorik sehingga ia dapat melaksanakan 

tanggung jawabnya sebagai guru. 

Guru sebagai tenaga profesi harus memiliki kompetensi sebagaimana 

yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi prosefsional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. 

Wahyudi (2012:18), mengungkapkan bahwa, kompetensi guru dapat 

diartikan sebagai gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan 

seorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya baik berupa kegiatan, 

berperilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan. 

Penjabaran dari keempat kompetensi guru di atas dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Pertama, kompetensi kepribadian, merupakan penguasaan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Selain itu, dalam 

kompetensi ini seorang guru harus mampu: a) bertindak sesuai dengan 
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norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia; b) 

menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan 

bagi peserta didik dan masyarakat; c) menampilkan diri sebagai pribadi 

yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa; d) menunjukkan etos 

kerja, tanggung jawab, yang tinggi serta bangga menjadi guru, dan harus 

percaya diri; e) menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

Kedua, kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik meliputi: a) pemahaman peserta 

didik; b) perancang dan pelaksanaan pembelajaran; c) evaluasi 

pembelajaran; dan d) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

Ketiga, kompetensi profesional, merupakan kemampuan dalam 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi. Kompetensi profesional guru merupakan kompetensi yang 

menggambarkan kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada 

tujuan-tujuan tertentu. 

Adapun dalam kompetensi ini seorang guru hendaknya mampu 

untuk: a) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran/bidang pengembangan yang ditempuh; b) 

menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang ditempuh; c) mengembangkan 

materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; d) mengembangkan 

keprofesionalan serta berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; 

e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Keempat, kompetensi sosial, merupakan kemampuan berkomunikasi 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik/tenaga kependidikan 

lain, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.  Dalam 

kompetensi ini seorang guru harus mampu: 1) bersikap inklusif, bertindak 

objektif serta tidak diskriminatif, karena pertimbangan jenis kelamin, 
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agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial 

ekonomi; 2) berkomunikasi secara efektif, simpatik, dan santun dengan 

sesama pendidik,tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat; 3) 

beradaptasi di tempat bertugas, di seluruh wilayah Republik Indonesia; 4) 

berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain (Wahyudi, 2012:19-25). 

 

5. Peran Guru 

Peran guru dalam proses pendidikan merupakan ujung tombak (front 

line officer) bagi perwujudan kualitas pendidikan (Musfah, 2015:47). 

Peran guru sangat vital bagi pembentukan kepribadian, cita-cita, dan visi 

misi yang menjadi impian hidup anak didiknya di masa depan. Dibalik 

kesuksesan murid, selalu ada guru yang memberikan inspirasi dan 

motivasi besar pada dirinya sebagai sumber stamina  dan energi untuk 

selalu belajar dan bergerak mengejar ketertinggalan, menggapai kemajuan, 

menorehkan prestasi spektakuler dan prestisius dalam panggung sejarah 

kehidupan manusia (Asmani, 2012:18). 

Peranan guru menurut Wrightman dalam Usman (2006:4), adalah 

tercapai serangkaian yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi 

tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan 

perkembangan siswa. 

Khoiriyah mengutip Karsidi (2012: 144), menjelaskan peran guru 

terhadap anak didiknya menurut situasi interaksi sosial yaitu formal 

(kelas) dan informal (di luar kelas). Selain keteladanan dan kewibawaan, 

guru juga menegakkan disiplin demi kelancaran dan ketertiban proses 

belajar mengajar. Dengan demikian,  kedudukannya sebagai guru ini 

melekat 24 jam maka dari itu guru harus menyadari akan hal itu dalam 

mengemban perannya kapan pun dan di mana pun karena guru merupakan 

panutan bagi masyarakat terutama bagi peserta didik. 

Al-Fandi (2011:231), mengungkapkan bahwa, peran guru dalam 

proses belajar mengajar tidak hanya tampil sebagai pengajar (teacher) 
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seperti fungsinya yang menonjol selama ini, tetapi ia juga harus bertindak 

dan berperan sebagai seorang fasilitator, motivator, mediator, counselor, 

dan evaluator yang baik. 

Berdasar pendapat di atas mengenai peran guru dalam proses belajar 

mengajar, dapat dijelaskan bahwa guru harus mempunyai seni mengajar 

untuk mengkolaborasikan perannya sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai namun tidak hanya sebatas pemahaman yang didapat oleh peserta 

didik akan tetapi peserta didik mampu mengaplikasikan nilai-nilai yang 

terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. 

WF Connel dalam Mahmud (2012:113-115), membedakan peran 

guru, yaitu: 

a. Peran guru sebagai pendidik (nurturer) berkaitan dengan tugas-tugas 

memberi bantuan dan dorongan (supporter), tugas-tugas pengawasan 

dan pembinaan (supervisior), serta tugas-tugas yang berkaitan dengan 

mendisiplinkan anak agar anak didik menjadi patuh terhadap aturan 

sekolah dan norma hidup dalam keluarga dan masyarakat. Tugas-tugas 

ini berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan dan 

perkembangan anak untuk memperoleh pengalaman lebih lanjut 

seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas dari orang tua, dan orang 

dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab kemasyarakataan, 

pengetahuan dan keterampilan dasar, persiapan untuk hidup 

berkeluarga, pemilihan jabatan dan hal-hal yang bersifat personal dan 

spiritual. Oleh karena itu, tugas guru dapat disebut pendidik dan 

pemelihara anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak 

harus mengontrol setiap aktivitas anak-anak agar tingkah laku anak 

tidak menyimpang dengan norma yang ada. 

b. Peran guru sebagai model atau contoh bagi anak. Setiap anak 

mengharapkan guru mereka dapat menjadi contoh atau model baginya. 

Oleh karena itu, tingkah laku pendidik baik guru, orang tua atau tokoh-

tokoh masyarakat harus sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh 

masyarakat, bangsa dan negara. Karena nilai dasar negara dan bangsa 
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Indonesia adalah Pancasila, maka tingkah laku pendidik harus selalu 

diresapi oleh nilai-nilai Pancasila. 

c. Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam pengalaman 

belajar. Setiap guru harus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman lain di luar fungsi sekolah, seperti hasil belajar yang 

berupa tingkah laku pribadi dan spiritual memilih pekerjaan di 

masyarakat dan hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung  jawab 

sosial tingkah laku sosial anak.  

d. Peran guru sebagai pelajar (leaner). Seorang dituntut untuk selalu 

menambah pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya tidak 

tertinggal zaman. Pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai tidak 

hanya terbatas pada pengetahuan yang berkaitan dengan 

pengembangan tugas profesional, tetapi juga tugas kemasyarakatan 

maupun tugas kemanusiaan 

e. Peran guru sebagai komunikator pembangunan masyarakat. Seorang 

guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala 

bidang yang sedang dilakukan. Ia dapat mengembangkan 

kemampuannya pada bidang-bidang dikuasainya. 

f. Guru sebagai administrator. Seorang guru tidak hanya sebagai 

pendidik dan pengajar tetapi juga sebagai administrator pada bidang 

pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, seorang guru dituntut 

bekerja secara administrasi teratur. Segala pelaksanaan dalam 

kaitannya proses belajar harus diadministrasikan secara baik. Sebab, 

administrasi yang dikerjakan seperti membuat rencana mengajar, 

mencatat hasil belajar dan sebagainya, merupakan dokumen yang 

berharga bahwa ia telah melaksanaknan tugas dengan baik. 

g. Peran guru dalam proses belajar mengajar sebagai demonstrator 

dimaknai sebagai penguasaan materi pelajaran yang akan disampaikan 

kepada peserta didik dengan selalu menambah pengetahuan, karena 

pendidik mesti juga berperan sebagai peserta didik dalam konteks 

menambah ilmu. Penguasaan materi pelajaran dimaksudkan juga 



20 
 

penguasaan dalam bentuk menyusun silabus mata pelajaran, yaitu guru 

harus dapat menentukan kompetensi dasar, hasil belajar, indikator, 

tema,  strategi, media dan penilaian. 

h. Guru sebagai pengelola kelas (learning manager) dimaksudkan bahwa 

ia harus mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar (learning 

empowyer) dengan aspek pengelolaan yang terorganisasi sehingga 

suasana belajar mengajar menjadi menyenangkan. 

i. Guru sebagai mediator dan fasilitator dimaksudkan bahwa pendidik 

harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang banyak tentang 

media pendidikan, karena dengan mempergunakan media yang baik 

akan lebih merangsang peserta didik untuk melakukan proses 

pembelajaran. 

 

C. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial 

Istilah Ilmu Pengetahuan Sosial mulai digunakan secara resmi di 

Indonesia sejak tahun 1975 adalah istilah Indonesia untuk Social Studies di 

Amerika. Kita mengenal beberapa istilah seperti ilmu sosial, studi sosial, 

dan ilmu pengetahuan sosial (Susanto, 2014:7). 

Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah 

yang tanggung jawab utamanya adalah membantu peserta didik dalam 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, yang diperlukan 

untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat baik ditingkat lokal, 

nasional maupun global (Zubaedi, 2011: 288). 

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan sebuah mata 

pelajaran integrasi dari mata pelajaran Sejarah, Geografi, dan Ekonomi 

serta mata pelajaran ilmu sosial lainnya (Sapriya, 2011:7). 

Kedudukan IPS sebagai mata pelajaran wajib termuat dalam pasal 37 

Undang-Undang tentang Sisdiknas, bahwa mata pelajaran IPS merupakan 

muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum pendidikan dasar dan 

menengah (Sapriya, 2011:45). 
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Barr, Barth, dan Shermis menjelaskan tiga tradisi dalam IPS yaitu, 

pertama, pewarisan budaya (citizenship transmission) artinya IPS 

memberikan kontribusi dalam menanamkan nilai-nilai luhur bangsa atau 

negara. Kedua, tradisi ilmu sosial (social science tradition) artinya sifat-

sifat kewargaan dapat diperoleh melalui pemahaman tentang segi 

metodologis ilmu soisal. Ketiga, inkuiri reflektif (reflective inquiry) 

artinya kewargaan tercermin dari kemampuan memecahkan masalah 

dalam suasana sarat nilai (Suherman, 2004:8-9). 

IPS memiliki kaitan dengan moral. Menurut Mursidin (2011:29), 

beberapa nilai moral yang merupakan hasil dan kaitannya dengan IPS 

yaitu: a. moral kejujuran, yaitu hukum sosial yang menyebutkan bahwa 

setiap manusia memiliki kecenderungan berbuat jujur dan merasa berdosa 

bila berbuat tidak jujur; b. moral kebersamaan, yaitu proses interaksi yang 

menekankan ke dalam tradisi silih asih, silih asuh, silih asah terhadap 

sesama dengan penuh cinta kasih sayang; c. moral toleran, yaitu sikap 

hidup yang menghargai kemungkinan orang lain berbuat benar atau salah, 

seperti kemungkinan bagi diri sendiri untuk berbuat benar dan salah. 

Misi pendidikan karakter seyogyanya juga diemban oleh mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial. IPS mempunyai tugas mulia dan 

menjadi fondasi penting bagi pengembangan intelektual, emosional, 

kultural, dan sosial peserta didik, yaitu mampu menumbuhkembangkan 

cara berpikir, bersikap, dan berperilaku yang bertanggung jawab selaku 

individual, warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia (Zubaedi, 

2011:287). 
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2.   Karakteristik Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ada beberapa karakteristik pembelajaran IPS menurut Kosasih 

dalam Sapriya (2011:19) adalah sebagai berikut: 

a) IPS berusaha mempertautkan teori ilmu dengan fakta atau sebaliknya 

(menelaah fakta dari segi ilmu); 

b) Penelaahan dan pembahasan IPS tidak hanya dari satu bidang disiplin 

ilmu saja melainkan bersifat komprehensif (meluas) dari berbagai ilmu 

secara  terintegrasi terpadu digunakan untuk menelaah satu 

masalah/tema/topik; 

c) Mengutamakan peran aktif siswa melalui proses belajar inquiri agar 

siswa mampu mengembangkan berfikir kritis, rasional dan analitis; 

d) Program pembelajaran disusun dengan meningkatkan atau 

menghubungkan bahan-bahan dari berbagai disiplin ilmu sosial dan 

lainnya dengan kehidupan nyata di masyarakat, pengalaman, 

permasalahan, kebutuhan dan memproyeksikannya kepada kehidupan 

di masa yang akan datang baik dari lingkungan fisik maupun 

budayanya; 

e) IPS dihadapkan pada konsep dan kehidupan sosial yang sangat labil 

(mudah berubah) sehingga titik berat pembelajaran adalah proses 

internalisasi secara mantap dan aktif pada diri siswa agar memiliki 

kebiasaan dan kemahiran untuk menelaah permasalahan kehidupan 

nyata pada masyarakat; 

f) IPS mengutamakan hal-hal arti dan penghayatan hubungan antar 

manusia yang bersifat manusiawi; 

g) Pembelajaran IPS tidak hanya mengutamakan pengetahuan semata 

juga nilai dan keterampilannya; 

h) Pembelajaran IPS berusaha untuk memuaskan setiap siswa yang 

berbeda melalui program dalam arti memperhatikan minat siswa dan 

masalah-masalah kemasyarakatan yang dekat dengan kehidupannya; 
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i) Dalam pengembangan program pembelajaran IPS senantiasa 

melaksanakan prinsip, karakteristik (sifat dasar) dan pendekatan-

pendekatan yang terjadi ciri IPS itu sendiri. 

 

3.   Tujuan Pembelajaran IPS 

Hasan dalam Susanto (2014:31), mengungkapkan bahwa tujuan 

pendidikan ilmu-ilmu sosial dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: 

pengembangan intelektual siswa, pengembangan kemampuan dan rasa 

tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, serta 

pengembangan diri peserta didik sebagai individu. Tidak jauh berbeda 

dengan apa yang dikemukakan di atas, dalam Permendiknas Nomor 22 

Tahun 2006 tentang standar Isi disebutkan bahwa tujuan Pendidikan IPS, 

yaitu: 

a) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 

masyarakat dan lingkungan; 

b) memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu, inquiry, pemecahan masalah dan keterampilan dalam kehidupan 

sosial; 

c) memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; 

d) memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dan kompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

D. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Lickona mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang 

sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli dan 

bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis (Lickona, 2015:6). Secara 

sederhana, Lickona mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya 

yang dirancang secara sengaja untuk memperbaiki karakter para siswa. 

(Samani & Haryanto, 2013:44). 
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Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala 

sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta 

didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup 

keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal lain 

terkaitnya (Fathurrohman dkk, 2013:16). 

 

2. Nilai-Nilai yang dikembangkan dalam Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa 

Bentuk-bentuk nilai yang sebaiknya diajarkan di sekolah adalah 

kejujuran, keadilan, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong 

menolong, peduli sesama, kerja sama, keberanian dan sikap demokratis. 

Nilai-nilai khusus tersebut merupakan bentuk dari rasa hormat dan atau 

tanggung jawab ataupun sebagai media pendukung untuk bersikap hormat 

dan bertanggung jawab (Lickona, 2013:74). 

Dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa, nilai-nilai yang 

dikembangkan, diidentifikasi dari empat sumber, yakni agama, pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional (Sulistyowati, 2012:18). 

 Ada enam pilar penting karakter manusia yang dapat digunakan 

untuk mengukur dan menilai watak/perilakunya, yaitu: respect 

(penghormatan), responsibility (tanggung jawab), citizenship-civic duty 

(sadar berwarga negara),  fairness (keadilan), caring (kepedulian dan 

kemauan berbagi) dan trustworthiness (kepercayaan) (Fathurrohman dkk, 

2013:19). 

 Nilai-nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional tersebut adalah: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, 

(4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) 

Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) 

Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, 

(15) Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, dan 

Tanggung Jawab (Samani &  Haryanto, 2013:52). 
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3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter adalah: 

a. Pengembangan: pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi 

perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan 

perilaku yang mencerminkan karakter dan karakter bangsa. 

b. Perbaikan: memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung 

jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih 

bermartabat. 

c. Penyaring: untuk menyaring karakter-karakter bangsa sendiri dan 

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

karakter bangsa. 

Pendidikan karakter secara khusus bertujuan untuk: 

1) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi karakter bangsa yang 

religius. 

2) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai karakter dan 

karakter bangsa. 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. 

5) Mengembankan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta 

dengan kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity) 

(Fathurrohman dkk, 2013: 97-98). 
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E. Karakter Demokratis 

1. Pengertian Karakter 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang dalam bahasa Inggris “to 

mark” berarti menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan 

nilai kebaikan dalam bentuk tindakan dan tingkah laku (Arismantoro, 

2008: 29). 

Secara istilah, terdapat beberapa pengertian menurut para ahli antara 

lain: 

a. Aristoteles, seorang filsuf Yunani mendefinisikan karakter yang baik 

sebagai  kehidupan dengan melakukan tindakan-tindakan yang benar 

sehubungan dengan diri seseorang dan orang lain (Lickona, 2013:81). 

b. Michael Novak mendefinisikan karakter sebagai campuran kompatibel 

dari seluruh kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita 

sastra, kaum bijaksana, dan kumpulan orang berakal sehat yang ada 

dalam sejarah (Lickona, 2013:81). 

c. Jack Corley dan Thomas Philip, karakter merupakan sikap dan 

kebiasaan seseorang yang memungkinkan dan mempermudah tindakan 

moral. 

d. Scerenko mendefinisikan karakter sebagai atribut atau ciri-ciri yang 

membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas 

mental dari seseorang, suatu kelompok atau suatu bangsa (Samani & 

Hariyanto, 2013:42) 

e. Griek mengemukakan bahwa karakter dapat didefinisikan sebagai 

paduan daripada segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga 

menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu 

dengan yang lain.  

f. Suyanto menjelaskan bahwa karakter adalah cara berpikir, dan 

berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa 
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membuat keputusan dan siap mempertanggung jawabkan tiap akibat 

dari keputusan yang ia buat (Zubaedi, 2011:11). 

Permendiknas (2010) menjelaskan bahwa karakter adalah “watak, 

tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebijakan (virtues) yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak 

(Yusuf dan Sugandhi, 2014:32). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa karakter 

merupakan watak yang melekat atau menonjol pada seseorang dalam 

keadaan apa pun, kapan pun dan di mana pun yang terbentuk oleh nilai-

nilai dan norma yang berlaku. Ketika seseorang berperilaku tidak baik 

seperti tidak jujur, suka mencela, sombong, acuh, dikatakan sebagai orang 

yang tidak berkarakter atau berkarakter jelek. Sedangkan sebaliknya, 

apabila seseorang yang berperilaku baik seperti suka menolong, ramah, 

jujur, bertanggung jawab, dikatakan sebagai orang yang berkarater baik. 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berperilaku yang khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah 

individu yang dapat membuat keputusan dan siap mempertanggung 

jawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap 

sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan 

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, 

adat stiadat, dan etika. Karakter adalah perilaku yang tampak dalam 

kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun dalam bertindak 

(Samani&Hariyanto, 2013: 42). 
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2. Komponen Karakter 

Karakter terdiri dari tiga komponen yaitu pengetahuan moral (moral 

knowing), perasaan moral (moral feeling ), dan perilaku moral (moral 

behavior). Pertama, pengetahuan moral (moral knowing), yang meliputi 

kesadaran moral, mengetahui nilai moral, penentuan perspektif, pemikiran 

moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan pribadi; kedua, perasaan 

moral (moral feeling), yang meliputi hati nurani, harga diri, empati, 

mencintai hal yang baik, kendali diri, dan kerendahan hati; ketiga, 

tindakan moral (moral behavior), yang meliputi kompetensi, keinginan, 

dan kebiasaan (Lickona, 2013: 85-99). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pribadi dengan karakter yang baik, pengetahuan moral, 

perasaan moral, dan tindakan moral secara umum bekerja sama untuk 

saling mendukung satu sama lain. Tentu saja, hal itu tidaklah selalu 

demikian; bahkan orang baik tidak terkecuali sering gagal dalam 

melakukan perbuatan moral mereka yang terbaik. Namun, seiring kita 

mengembangkan karakter-proses seumur hidup-kehidupan moral yang kita 

Komponen Karakter yang Baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1. 

(Sumber: Lickona, 2013:100) 

 

 

 

 

 

Pengetahuan Moral 

1. Kesadaran moral 

2. Pengetahuan nilai moral 

3. Penentuan perspektif 

4. Pemikiran moral 

5. Pengambilan keputusan 

6. Pengetahuan pribadi 

Perasaan  Moral 

1. Hati nurani 

2. Harga diri 

3. Empati 

4. Mencintai hal yang 

baik 

5. Kendali diri 

6. Kerendahan hati 

 

 

Tindakan Moral 

1. Kompetensi 

2. Keinginan 

3. kebiasaan 
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jalani secara meningkat mengintegrasikan penilai, perasaan, dan pola 

pelaksanaan perbuatan yang baik (Lickona, 2013:100). 

 

3. Pembentukan Karakter 

Douglas dalam Hariyanto & Samani, (2013:41) mengatakan 

“character isn’t inherited, one builds its daily by the way one thinks and 

acts thought by thought, action by action” yang artinya, karakter tidak 

diwariskan, tetapi sesuatu yang dibangun secara berkesinambungan hari 

demi hari melalui pikiran dan perbuatan, pikiran demi pikiran, tindakan 

dan tindakan.  

Karakter seseorang berkembang berdasarkan potensi yang dibawa 

sejak lahir atau yang dikenal sebagai karakter dasar yang bersifat biologis. 

Menurut Ki Hajar Dewantara, aktualisasi karakter dalam bentuk perilaku 

sebagai hasil perpaduan antara karakter biologis dan hasil hubungan atau 

interaksi dengan lingkungannya. Karakter dapat dibentuk melalui 

pendidikan, karena pendidikan merupakan alat yang paling efektif untuk 

menyadarkan individu dalam jati diri kemanusiaannya. Dengan pendidikan 

akan dihasilkan kualitas manusia yang memiliki kahalusan budi dan jiwa, 

memiliki kecemerlangan pikir, kecekatan raga, dan memiliki kesadaran 

penciptaan dirinya (Zubaedi, 2011:13). 

Seyogyanya, sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan 

pencapaian akademis, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk 

karakter peserta didik. Capaian akademis dan pembentukan karakter yang 

baik merupakan dua misi integral yang harus mendapat perhatian sekolah 

(Zubaedi, 2011:14). 

Penanaman karakter utama merupakan tugas guru dalam 

melaksanakan pembelajaran untuk mewujudkan manusia berkualitas baik 

(saleh) atau mewujudkan moral truth. Keberanian, integritas, perhatian 

terhadap orang lain, komitmen sebagai warga bangsa terhadap negara, 

jujur dan sejenisnya merupakan contoh moral truth (Musfah, 2015:22).  
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Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan 

bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi 

penerus bangsa. Karakter berperan sebagai “kemudi” dan kekuatan 

sehingga bangsa ini tidak terombang ambing. Karakter tidak datang 

dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi 

bangsa yang bermartabat. Dalam konteks kebangsaan, pembangunan 

karakter diorientasikan pada “tiga tataran besar, yaitu (1) untuk 

menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk 

membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan 

bangsa bermartabat” (Zubaedi 2011:13-14).   

Mengutip ajaran Ki Hajar Dewantar, guru yang efektif dan efesien 

mengembangkan karakter siswa adalah mereka yang ing ngarsa sung 

taladha (di depan guru sebagai teladan/memberi contoh), ing madya 

mangun karsa (di tengah-tengah siswa guru membangun prakarsa dan 

bekerja sama dengan mereka), tut wuri handayani (di belakang guru  

memberi daya semangat dan dorongan bagi siswa) (Sulistyowati, 

2012:132). Lebih lanjut Sulistyowati (2012:65), mengungkapkan bahwa 

keteladanan sangat diperlukan dalam membangun nilai karakter. Jika 

komponen sekolah menghendaki agar siswa berperilaku dan bersikap 

sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa, maka kepala 

sekolah, guru dan tenaga kependidikan merupakan orang yang pertama 

dan utama memberikan contoh.  

Kartono (2005:16), menjelaskan bahwa karakter tidak terbentuk 

begitu saja, tetapi terbentuk melalui beberapa faktor yang mempengaruhi, 

yaitu faktor biologis, dan faktor lingkungan. 

a. Faktor biologis  

 Faktor bilologis yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang itu 

sendiri. Faktor ini berasal dari keturunan atau bawaan yang dibawa 

sejak lahir dan pengaruh keturunan dari salah satu sifat yang dimiliki 

salah satu dari keduanya. 
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b. Faktor lingkungan 

 Disamping faktor-faktor hereditas (faktor endogin) yang relatif, 

konstan sifatnya, milieu yang terdiri antara lain atas lingkungan hidup, 

pendidikan, kondisi dan situasi hidup dan kondisi masyarakat 

(semuanya merupakan faktor eksogin) semuanya berpengaruh besar 

terhadap pembentukan karakter.  

Hal ini senada dengan Muslich (2011:96), menerangkan bahwa 

karakter dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah, nature) dan lingkungan 

(sosisalisasi pendidikan, nurture). Potensi karakter yang baik dimiliki 

manusia sebelum dilahirkan, tetapi potensi tersebut harus dibina melalui 

sosialisasi dan pendidikan sejak usia dini. 

Karakter terbentuk dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita saat anak-

anak biasanya bertahan sampai remaja. Orang tua bisa memengaruhi baik 

atau buruk, pembentukan kebiasaan anak-anak mereka (Lickona, 

2013:50). 

Hambatan dalam pembangunan karakter di sekolah bisa datang dari 

guru sendiri, dari peserta didik, lingkungan keluarga ataupun karena faktor 

fasilitas. 

a. Guru 

Guru sebagai seorang pendidik, tentunya ia juga mempunyai banyak 

kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab 

terhambatnya kreatifitas pada diri guru tersebut. Di antaranya ialah: 

1) Tipe kepemimpinan guru yang kurang demokratis 

Tipe kepemimpinan guru dalam proses belajar mengajar yang 

otoriter dan kurang demokratis akan menimbulkan sikap pasif 

peserta didik. 

2) Gaya guru yang monoton 

Gaya guru yang monoton akan menimbulkan kebosanan bagi 

peserta didik, baik berupa ucapan ketika menerangkan pelajaran 

ataupun tindakan. 

3) Kepribadian guru  
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Seorang guru yang berhasil, dituntut untuk bersifat hangat, adil, 

objektif, dan bersifat fleksibel sehingga terbina suasana emosional 

yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. 

4) Pengetahuan guru  

Terbatasnya pengetahuan guru terutama masalah pengelolaan dan 

pendekatan pengelolaan, baik yang sifatnya teoritis maupun 

pengalaman praktis, sudah barang tentu akan menghambat 

perwujudan pengelolaan kelas dengan sebaik-baiknya. 

5) Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku 

peserta didik dan latar belakangnya 

Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku 

peserta didik dan latar belakangnya dapat disebabkan karena 

kurangnya usaha guru untuk dengan sengaja memahami peserta 

didik dan latar belakangnya. 

b. Peserta didik 

Peserta didik di dalam kelas dapat dianggap sebagai seorang individu 

dalam suatu masyarakat kecil yaitu kelas dan sekolah. Mereka harus 

tahu hak-haknya sebagai bagian dari suatu kesatuan masyarakat 

disamping mereka juga harus tahu akan kewajibannya dan keharusan 

menghormati hak-hak orang lain dan teman-teman sekelasnya. Oleh 

karena itu, diperlukan kesadaran yang tinggi dari peserta didik akan 

hak serta kewajibannya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

c. Keluarga 

Tingkah laku peserta didik di dalam kelas merupakan pencerminan 

keadaan keluarganya. Sikap otoriter dari orang tua akan tercermin dari 

tingkah laku peserta didik yang agresif dan apatis. Problem klasik yang 

dihadapi guru memang banyak yang berasal dari lingkungan keluarga. 

Kebiasaan yang kurang baik dari lingkungan keluarga seperti tidak 

tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan atau 

terlampau terkekang merupakan latar belakang yang menyebabkan 

peserta didik melanggar di kelas. 
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d. Fasilitas 

Fasilitas yang ada merupakan faktor penting upaya guru 

memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang lengkap akan 

menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam beraktifitas. 

Kendala tersebut ialah: 

1) jumlah peserta didik di dalam kelas yang sangat banyak; 

2) besar atau kecilnya suatu ruangan kelas yang tidak sebanding 

dengan jumlah siswa; 

3) keterbatasan alat penunjang mata pelajaran. (Sumber: 

https://caridokumen.com/download/makalah diakses pada 28 

Januari 2018 pukul 19.05 WIB). 

 

4. Pengertian Demokratis 

Secara etimlogis istilah demokrasi berasal dari dua kata yaitu demos 

yang berarti rakyat dan kratos atau certain yang berarti pemerintahan 

(rule) atau kekuasaan (strength) (Al-Fandi, 2011:39).  

Al-fandi dalam bukunya (2011:41-42), mengungkapkan bahwa 

secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat 

dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan 

langsung oleh rakyat atau oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui 

pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan periodik. Oleh karena itu, 

suatu negara dapat disebut negara yang demokratis, jika dalam negara 

tersebut sudah berkembang proses-proses menuju kondisi yang lebih baik 

dalam pelaksanaan supremasi hukum. Kemudian, adanya penegkan HAM; 

menjunjung tinggi kebebasan berekspresi; serta adanya prinsip kesadaran 

dalam konteks pluralism. Dalam konteks ini, demokrasi bisa dipahami 

sebagai suatu polity di mana semua warga negara menikmati kebebasan 

untuk berbicara, kebebasan berserikat, mempunyai hak yang sama di 

depan hukum, dan kebebasan untuk menjalankan agama yang dipeluknya. 

Herdiawanto dan Hamdayana (2010:81), menjelaskan bahwa kata 

demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di 

https://caridokumen.com/download/makalah
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mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan 

melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan 

menjamin kemerdekaan bicara, beragama, berpendapat, bersertikat, 

menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang 

menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga 

negaranya saling memberi peluang yang sama. 

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling 

popular di antara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan 

pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi 

adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of 

the people, by the people, and for the people) (Winarno, 2007:92). 

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya 

dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi 

demokrasi dipahami sebagai sebagai sikap hidup atau pandangan hidup 

demokratis (Winarno, 2007:97). 

Demokratis berhubungan dengan ide atau pandangan bahwa semua 

orang harus diperlakukan sama. Kesamaan hak dan kewajiban harus 

menjadi titik sentral untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi 

dan posisinya. Demokratis adalah kata sifat dari demokrasi yang lebih 

banyak diarahkan pada persoalan politik dan kenegaraan. Dari perspektif 

politik demokrasi dipahami sebagai sistem pemerintahan di mana 

kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh mereka 

secara langsung atau tidak langsung melalui sistem perwakilan yang 

secara berkala diadakan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Sikap 

demokratis harus dibangun melalui pendidikan agar menjadi tradisi dan 

karakter sehingga sikap untuk memperlakukan setiap orang sama 

terintegrasi dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, yang 

dimaksud dengan demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain (Yaumi, 

2016:111). 
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Dalam bidang pendidikan terdapat beberapa istilah yang biasa 

digunakan, seperti pendidikan demokratis (democratic education), ruang 

kelas yang demokratis (democratic classroom), pendekatan demokratis 

terhadap manajemen kelas dan sebagainya. Menurut Benis, pendidikan 

demokratis menanamkan proses pembelajaran dengan nilai-nilai 

masyarakat. Pendidikan demokratis melihat peserta didik bukan sebagai 

penerima pasif pengetahuan, melainkan sebagai pelaksana aktif setiap 

pembelajaran. Peserta didik bukan menjadi produk dari sistem pendidikan, 

melainkan partisipan yang harus dihargai dalam komunitas belajar yang 

dinamis (Yaumi, 2016: 100). 

Sikap dan perilaku demokratis yang dilandasi nilai dan semangat 

kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan merupakan karakteristik pribadi warga 

negara Indonesia. Karakter kerakyatan tercermin dalam perilaku yang 

mengutamakan kepentingan masyarakat dan  negara;   tidak memaksakan 

kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah untuk mufakat 

dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; bertikad baik 

dan bertanggung jawab  dalam melaksanakan keputusan (Sulistyowati, 

2012:36). 

Mayo dalam Herdiawanto dan Hamdayana (2010:86), mencoba 

untuk merinci nilai-nilai yang mendasari demokrasi, dengan catatan tentu 

saja tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua 

nilai ini, melainkan tergantung kepada perkembangan sejarah, aspirasi, 

dan budaya politik masing-masing. Nilai-nilai yang diutarakan oleh Mayo, 

antara lain: 

a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga; 

b. Menjalin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu 

masyarakat yang sedang berubah; 

c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; 

d. Membatasi pemakaian kekerasan seminimal mungkin; 

e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman; 
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f. Menjamin tegaknya keadilan. 

Zamroni dalam Winarno (2007:98), menyebutkan adanya kultur 

demokrasi atau nilai demokrasi antara lain: 1) toleransi, 2) kebebasan 

mengemukakan pendapat, 3) menghormati perbedaan pendapat, 4) 

memahami keankeragaman dalam masyarakat, 5) terbuka dan komunikasi, 

6) menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, 7) percaya diri, 8) tidak 

menggantungkan kepada orang lain, 9) saling menghargai, 10) mampu 

mengekang diri, 11) kebersamaan, dan 12) keseimbangan. 

Karakter demokratis bermakna menghargai pendapat orang lain, 

toleran, terbuka, berprinsip musyawarah untuk mufakat, bila perlu 

melakukan pemungutan suara (voting) demi kepentingan rakyat, bukan 

semata-mata kepentingan pribadi dan golongan, taat kepada aturan main 

(Samani & Haryanto, 2013:120). 

Demokrasi, pada gilirannya merupakan cara yang diketahui terbaik 

dalam menjamin keamanan dari hak asasi masing-masing individu (untuk 

memiliki rasa hormat) dan juga mengangkat makna dari kesejahteraan 

umum (bersikap baik dan bertanggung jawab kepada semua orang). 

Mendidik sebuah pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai 

demokrasi tersebut dan bagaimana mereka membangun realitas melalui 

hukum-hukum yang berlaku merupakan bagian awal dari perubahan 

moran yang terjadi di sekolah (Lickona, 2013:76). 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di jelaskan bahwa demokratis 

merupakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi 

sebagaimana telah disebutkan di atas. Perilaku demokrasi harus dimiliki 

oleh setiap warga negara demi terciptanya negara demokrasi. 

Pembangunan atau penanaman dan pembiasaan perilaku demokrasi harus 

dilakukan sejak dini melalui lembaga pendidikan yakni salah satunya 

sekolah. 
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5. Sekolah Demokratis 

Membangun karakter demokratis peserta didik dapat dimulai dengan 

menciptakan sekolah yang demokratis. Sekolah demokratis adalah 

membawa semangat demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan 

dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Dalam konteks ini 

Beane dan Apple (Rosyada, 2012:16), menjelaskan berbagai kondisi yang 

sangat perlu dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis, 

adalah: 

a. Keterbukaan saluran dan ide gagasan, sehingga semua orang bisa 

menerima informasi seoptimal mungkin; 

b. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok 

dengan kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai 

persoalan sekolah; 

c. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaian 

evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan 

yang dikeluarkan sekolah; 

d. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan 

terhadap persoalan-persoalan publik; 

e. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu, dan hak-hak 

minoritas; 

f. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlah 

mencerminkan demokrasi yang diidealkan, sehingga demokrasi harus 

terus dikembangkan dan bisa membimbing keseluruhan hidup 

manusia; 

g. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan 

mengembangkan cara-cara hidup demokratis. 

Pengembangan sekolah menuju model sekolah demokratis ini 

relevan untuk dilakukan karena berbagai argumentasi, yang secara garis 

besar dapat dikategorisasi menjadi dua, yaitu tipologi sekolah abad ke-21, 

dan model pembelajaran yang sesuai. Dalam konteks pertama, Lyn Haas 
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menjelaskan, bahwa sekolah-sekolah sekarang harus dapat memenuhi 

beberapa kualifikasi ideal, yaitu: 

1) Pendidikan untuk semua; yakni semua siswa harus memperoleh 

perlakuan yang sama, memperoleh pelajaran sehingga memperoleh 

peluang untuk mencapai kompetensi keilmuan sesuai batas kurikuler, 

serta memiliki basis skill dan keterampilan sesuai dengan minat 

mereka, serta sesuai pula dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.  

2) Memberikan skill dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan 

teknologi terkini, karena pasar menuntut setiap tenaga kerjanya 

memiliki keterampilan penggunaan alat-alat teknologi modern, 

kemampuan komunkasi global, matematika, serta kemampuan akses 

pada pengetahuan. 

3) Penekanan pada kerja sama , yakni menekankan pada pengalaman 

para siswa dalam melakukan kerja sama dengan yang lain, melalui 

penugasan-penugasan kelompok dalam proses pembelajaran, sehingga 

mereka memiliki pengalaman mengembangkan kerja sama, karena 

tren pasar ke depan adalah pengembangan kerja sama, baik antara 

perusahaan, atau antara perusahaan dengan masyarakat dan yang 

lainnya, sehingga pengalaman mereka belajar akan sangat bermanfaat 

dalam arti artikulasi diri di lapangan profesi mereka. 

4) Pengembangan kecerdasan ganda; yakni bahwa para siswa harus 

diberi kesempatan untuk mengembangkan multiple intelligence 

mereka, dengan memberi peluang untuk mengembangkan skill dan 

keterampilan yang beragam, sehingga mudah melakukan penyesuaian 

di pasar tenaga kerja. 

5) Integrasi program pendidikan dengan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat, agar mereka memiliki kepekaan sosial (Rosyada, 

2013:18-19). 

Mengembangkan karakter demokratis peserta didik merupakan 

sarana untuk membangun tradisi demokrasi di lingkungan sekolah, 

sehingga peserta didik dapat menerapkan sikap, pandangan, dan perilaku 
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demokratis di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di tempat kerja. 

Adapun indikator karakter demokratis yang harus dimiliki peserta didik 

dalam pergaulan sehari-hari dapat diuraikan di bawah ini: 

1) Berpikir positif dalam setiap pergaulan dengan teman sejawat. 

2) Menunjukkan sikap hormat dan menghargai setiap perbedaan 

pendapat. 

3) Tidak memonopoli setiap kesempatan berbicara dan mengeluarkan 

pendapat. 

4) Menyimak dan mendengarkan setiap pandangan walaupun berbeda 

dengan persepsi pribadi. 

5) Meminimalisasi terjadinya interupsi dan tidak memotong pembicaraan 

kecuali dengan cara yang santun. 

6) Menghindari perlakuan yang bernada pelecehan dan merendahkan 

termasuk kepada peserta didik lain yang memiliki cacat fisik dan 

mental (Yaumi, 2016:101-102). 

Fathurrohman dkk (2013:132), mengungkapkan bahwa deskripsi 

perilaku dalam nilai karakter demokratis, yakni sebagai berikut: 

a) Suka bekerja sama dalam belajar dan atau bekerja serta mendengar 

nasihat/pendapat orang lain; tidak licik dan takabur; dan biasa 

mengikuti aturan. 

b) Selalu menghormati hak dan kewajiban diri maupun orang lain; tidak 

khianat terhadap teman, keluarga dan orang lain; selalu 

mengedepankan nilai-nilai kebersamaan; dan membiasakan berbicara 

dengan nalar dan bukan dengan emosi. 

c) Membiasakan diri menegakkan dan melaksanakan hak dan kewajiban 

dalam berbagai kehidupan; tidak berbuat anarkis dan atau otokratik. 

Dengan kata lain, sekolah demokratis adalah sekolah yang dikelola 

dengan struktur yang memungkinkan praktik-praktik demokratis itu 

terlaksana, seperti pelibatan masyarakat (stakeholder dan user sekolah) 

dalam membahas program-program sekolah, dan prosedur pengambilan 

keputusan juga memperhatikan bagaimana aspirasi publik, serta dapat 
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dipertanggung jawabkan implementasinya kepada publik. Demikian pula 

dengan pola pembinaan siswa, bahwa pendidikan itu untuk semuanya, 

guru harus mampu memberikan perhatian yang sama pada semua siswa, 

tanpa membedakan antara yang sudah pintar dengan yang belum pintar, 

tidak membedakan antara yang rajin dan yang belum rajin, semuanya 

memperoleh perlakuan, walaupun bentuknya mungkin berbeda. Pola-pola 

pembinaan seperti ini, telah memberi pengalaman-pengalaman praktik 

demokrasi bagi anak-anak, yakni perhatian yang seimbang terhadap semua 

siswa, tanpa membedakan antara mayoritas dengan minoritas dalam 

sekolahnya (Rosyada, 2013:18). 

 

F. Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Arifin dalam Hosnan (2016:40-41), menjelaskan bahwa dalam 

proses pendidikan, peserta didik merupakan salah satu komponen 

manusiawi yang menempati posisi sentral. Peserta didik menjadi pokok 

persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang 

disebut pendidikan. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem 

pendidikan, peserta didik sering disebut sebagai “raw material” (bahan 

mentah). Dalam perspektif pedagogik peserta didik diartikan sebagai jenis 

makhluk “homo educandum”, makhluk yang menghajatkan pendidikan. 

Dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang 

berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun 

psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang tengah 

tumbuh dan berkembang, peserta didik perlu bimbingan dan pengarahan 

yang konsisten menuju kea rah titik optimal kemampuan fitrahnya. 

Peserta didik dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 

(4), adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 

diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu (Sisdiknas, 2011:3). 
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Sinolungan dalam Hosnan (2016:41), mengungkapkan bahwa peserta 

didik dalam arti luas adalah setiap orang yang terkait dengan proses 

pendidikan sepanjang hayat, sedangkan dalam arti sempit adalah setiap 

siswa yang belajar di sekolah. 

 

2. Karakteristik Peserta Didik 

Berdasarkan beberapa definisi tentang peserta didik yang disebutkan 

di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik individu yang memiliki 

sejumlah karakteristik, di antaranya: 

a. Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi fisik dan psikis 

yang khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi-potensi 

khas yang dimilikinya ini perlu dikembangkan dan diaktualisasikan 

sehingga mampu mencapai taraf perkembangan yang optimal. 

b. Peserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya 

peserta didik tengah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya 

secara wajar, baik yang ditujukan kepada diri sendiri maupun yang 

diarahkan pada penyesuaian dengan lingkungannya. 

c. Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan 

individual dan perlakuan manusiawi. Sebagai individu yang sedang 

berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu 

mengacu pada tingkat perkembangannya. 

d. Peserta didik adalah individu yang memiliki kemampuan untuk 

mandiri. Dalam perkembangannya peserta didik memiliki kemampuan 

untuk berkembang ke arah kedewasaan. Di samping itu, dalam diri 

peserta didik juga terdapat kecenderungan untuk melepaskan diri dari 

kebergantungan pada pihak lain. Karena itu, setahap demi setahap 

orang tua atau pendidik perlu memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan 

kepribadiannya sendiri (Desmita, 2017:40). 

Dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, 

anak usia sekolah menengah (SMP) berada pada tahap perkembangan 
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pubertas (10-14 tahun). Terdapat sejumlah karakteristik yang menonjol 

pada anak usia SMP ini, yaitu: 

1) Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. 

2) Mulai timbulnya cirri-ciri seks sekunder. 

3) Kecenderungan ambivalensi, antara keinginan menyendiri dengan 

keinginan bergaul, serta keinginan untuk bebas dari dominasi dengan 

kebutuhan bimbingan dan bantuan dari orangtua. 

4) Senang membandingkan kaedah-kaedah, nilai-nilai etika atau norma 

dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. 

5) Mulai mempertanyakan secara skeptik mengenai eksistensi dan sifat 

kemurahan dan keadilan Tuhan. 

6) Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. 

7) Mulai mengembangkan standar dan harapan terhadap perilaku diri 

sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. 

8) Kecenderungan minat dan pilihan karir relatif sudah lebih jelas 

(Desmita, 2017:36). 

 

3. Hak dan Kewajiban Peserta Didik di Sekolah 

Peserta didik mempunyai kewajiban, di antaranya yaitu menurut 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003:  

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan 

proses dan keberhasilan pendidikan;  

b. ikut menanggung biaya pendidikan kecuali bagi yang dibebaskan dari 

kewajiban tersebut. 

1) Hak Seorang Pelajar  

Setiap warga  negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan. Setiap peserta didik pada suatu satuan 

pendidikan mempunyai hak-hak berikut: 

a) Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuannya. 
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b) Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar 

pendidikan. 

c) Berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri 

maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu 

yang telah dibekukan. 

d) Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain 

sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 

e) Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya 

lebih tinggi. 

f) Sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan 

pendidikan yang hendak dimasuki. 

g) Memperoleh penuaian hasil belajarnya. 

h) Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang 

ditentukan. 

i) Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat 

(Suwardi & Daryanto, 2017:4-5). 

2) Kewajiban Seorang Pelajar 

Peserta didik selain memiliki hak yang harus diterima, juga 

mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya. Setiap peserta didik 

berkewajiban untuk: 

a) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi 

peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; 

b) Mematuhi semua peraturan yang berlaku; 

c) Menghormati tenaga kependidikan; 

d) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban 

dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan (Suwardi & 

Daryanto, 2017:6). 
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G. Penelitian yang Relevan 

1. Peran Guru IPS dalam Pembentukan Perilaku Sosial Siswa Melalui 

Pembelajaran IPS Terpadu di MTs Islamiyah Kenanga Sumber Kabupaten 

Cirebon. Penelitian terdahulu ini dilakukan oleh Ahmad Subhan 

Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 

tahun 2016. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa proses 

pembelajaran IPS di MTs Islamiyah Kenanga Sumber Kabupaten Cirebon 

dilakukan dengan berbagai metode, strategi, pendekatan, dan model baik 

yang dilakukan di dalam proses pembelajaran maupun di luar kegiatan 

proses pembelajaran. Pendidik berusaha memberikan nasihat, keteladanan, 

dan kedisiplinan serta pembiasaan yang baik, seperti menjaga kebersihan, 

selalu tertib, dan patuh terhadap peraturan karena dengan pembiasaan itu 

langsung diterapkan dalam sehari-hari. Faktor pembentukan perilaku 

sosial siswa dalam pembelajaran dan kegiatan pembiasaan yang baik 

menunjukkan respon positif serta dapat menurunkan tata cara berbuat atau 

kebiasaan hidup kepada siswa dalam pemberian contoh dan teladan dalam 

kehidupan sehingga berperilaku baik. 

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti peran guru dan metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Perbedaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni 

penelitian ini mengenai peran guru IPS dalam pembentukan perilaku sosial 

siswa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni peran guru 

IPS dalam membangun karakter demokratis peserta didik. Pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah pada 2016 di Mts Islamiyah 

Kenanga Sumber Kabupaten Cirebon sedangkan peneliti melakukan 

penelitian pada 2017 di SMPN 1 Gempol. 

Kelebihan penelitian adalah penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih 

spesifik kepada pembentukan karakter demokratis peserta didik. 
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2. Optimalisasi Peran Guru IPS dalam Proses Belajar Mengajar Korelasinya 

dengan Prestasi Belajar Siswa di SLTP Negeri 1 Klangenan Kabupaten  

Cirebon.  Penelitian ini dilakukan oleh Tata Rudihartana mahasiswa 

jurusan IPS Fakultas Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

STAIN Cirebon tahun 2003. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa optimalisasi peran guru IPS dalam proses belajar mengajar untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa baik dari segi kedisiplinan dalam 

mengajar sampai pelaksanaan evaluasi hampir maksimal yang mencapai 

nilai 45,4% kategori baik. Kemudian keadaan prestasi belajar siswa 

meliputi kedisiplinan dalam belajar, tanggung jawab terhadap tugas 

belajar, keseriusan dalam mengikuti pelajaran, keaktifan dalam proses 

belajar mengajar dan etika serta nilai akhir ulangan berada yang mencapai 

(58,66%) dalam kategori baik. Dengan demikian peran guru IPS perlu 

memaksimalkan lagi peranannya.  

Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti peran guru IPS dalam 

proses belajar mengajar.  

Perbedaan penelitian adalah dalam sasaran penelitiannya. Jika penelitian 

yang dilakukan oleh Tata Rudihartana ini adalah peran guru IPS dalam 

pembelajaran hubungannya dengan hasil belajar siswa dengan 

menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti sendiri meneliti peran 

guru IPS dalam membangun karakter demokratis peserta didik dengan 

metode penelitian kualitatif deskriptif. Pelaksanaan dan lokasi penelitian 

dilakukan di tahun dan tempat yang berbeda. 

Kelebihan penelitian adalah penelitian yang dilakukan peneliti ini 

dilakukan pada 2017 yang bisa dijadikan referensi terbaru serta yang 

menjadi sasarannya adalah pada karakter peserta didik yakni karakter 

demokratis serta data yang disajikan berupa deskripsi. 

3. Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Demokrasi Siswa Pada Pembelajaran 

IPS Kelas VIII di SMPN  8 Kota Cirebon. Penelitian ini dilakukan oleh 

Muslikin mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati 
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Cirebon tahun 2015. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pendidikan berbasis demokrasi melalui mata pelajaran IPS 

dilakukan dengan berbagai strategi, metode, model dan pendekatan yang 

dilakukan secara terpadu. Penanaman nilai-nilai demokrasi juga dilakukan 

secara insentif baik dalam KBM maupun luar KBM seperti kegiatan 

pemberian keteladanan dan kegiatan ekstrakurikuler yang terprogram. 

Terdapat sikap demokrasi pada siswa dalam pelaksanaan pendidikan 

demokrasi pada mata pelajaran IPS melalui pembiasaan di antaranya 

kegiatan pemilihan ketua kelas, pembelajaran IPS dengan metode diskusi 

dan kesadaran diri peserta didik akan kebersamaan pada saat belajar. 

Adanya fakta-fakta penanaman nilai demokrasi, misalnya pada saat 

pembelajaran adanya sikap menghargai pendapat orang lain, toleransi dan 

kebebasan yang bertanggung jawab. 

Persamaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan yang menjadi 

sasaran penelitiannya pun hampir sama.  

Perbedaan penelitian adalah pada waktu pelaksanaan dan tempat 

penelitiannya berbeda. 

Kelebihan penelitian adalah penelitian yang dilakukan peneliti ini lebih 

terbaru karena dilakukan di pada tahun 2018 serta sasarannya kepada 

pembangunan karakter demokratis peserta didik. 
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H. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.2 

Sumber: diolah sendiri 

 

 

Pendidikan 

Nasional 

Peran Guru IPS 

Tugas guru: 

1. Mendidik 

2. Melatih 

3. Mengajar 

 

Peran guru: 

1. Teladan,  

2. Pendidik,  

3. Pengajar & Pembimbing, 

4. Mediator & Fasilitator,  

5. Administrator, 

6.  Evaluator 

Peserta didik yang 

berkarakter demokratis 

Nilai-nilai demokrasi: 

1. Toleransi 

2. Kebebasan mengemukakan 

pendapat 

3. Menghormati perbedaan 

pendapat 

4. Menyelesaikan persoalan 

dengan musyawarah 

5. Saling menghargai 

6. Hak untuk dipilih dan 

memilih 
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Pendidikan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang biasa 

disebut Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional sebagaimana dalam 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 (2) menjelaskan bahwa 

pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. Lebih lanjut disebutkan mengernai tujuan 

pendidikan nasional dalam Pasal 3 yakni, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis (Sisdiknas, 2011:3-7). 

Tercapainya tujuan pendidikan tidak lepas dari guru yang 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang guru. Usman dalam Musfah 

(2015:52-53), menjelaskan tugas guru sebagai berikut: 

a. Mendidik berarti menanamkan, meneruskan, dan mengembangkan nilai-

nilai hidup kepada anak didik (nilai-nilai agama dan budaya). 

b. Melatih berarti membekali anak didik agar memiliki keterampilan sebagai 

bekal dalam kehidupannya. 

c. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Tugas guru tersebut dapat dilaksanakan dengan menjalankan serangkaian 

peran. Peran guru dalam proses pendidikan merupakan ujung tombak (front 

line officer) bagi perwujudan kualitas pendidikan (Musfah, 2015:47). Menurut 

WF Connel dalam Mahmud (2012:113), membedakan peran guru, yaitu guru 

sebagai pendidik, guru sebagai model atau contoh, guru sebagai pembimbing 

dan pengajar dalam pengalaman belajar, guru sebagai pelajar, guru sebagai 

komunikator pembangun masyarakat, guru sebagai administrator, guru sebagai 

demonstrator, guru sebagai pengelola kelas, dan guru sebagai mediator dan 

fasilitator. 
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Penanaman karakter utama merupakan tugas guru dalam melaksanakan 

pembelajaran untuk mewujudkan manusia berkualitas baik (saleh) atau 

mewujudkan moral truth (Musfah, 2015:22). 

Karakter adalah hasil dari kebiasaan yang ditumbuh kembangkan. Untuk 

membangun karakter adalah dengan membentuk kebiasaan (habits forming) 

yang berarti harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. (Syarbaini, 

2003:231). 

Karakter demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak menilai 

sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Dalam hal ini adalah 

kebebasan mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, 

menghargai adanya perbedaan, memberikan suara dalam pemilihan di kelas 

dan di sekolah, dan saling mengingatkan dalam menyelesaikan tugas. 

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa guru IPS 

dalam komponen pendidikan sebagai seorang yang berinteraksi langsung 

dengan peserta didik di mana mempunyai peran yang utama dalam 

membangun karakter peserta didik baik di dalam kelas terutama pada saat 

proses belajar mengajar maupun di luar kelas saat di luar jam pelajaran karena 

guru selalu menjadi pusat perhatian peserta didik. Maka dari itu dalam 

berperilaku guru harus mencerminkan sikap-sikap nilai yang baik kapan pun 

dan di mana pun. 

Membangunan karakter demokratis peserta didik sangatlah penting 

karena merupakan bagian dari tujuan pendidikan untuk membentuk warga 

negara yang demokratis. Dalam hal ini guru IPS harus menjalankan perannya  

dengan memberikan pengalaman-pengalaman demokratis kepada peserta didik 

dengan mengintegrasikan pendidikan karakter baik di dalam kelas saat 

pembelajaran maupun di luar kelas sehingga peserta didik mampu 

mengamalkan nilai-nilai karakter demokratis dalam kehidupannya. 


