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ABSTRAK 

Mendidik merupakan upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam memberikan ilmu 

pengetahuan, utamanya untuk membentuk kepribadian yang baik pada diri seorang siswa. 

Pendidikan karakter adalah upaya seorang pendidik untuk menanamkan moral dan nilai-nilai 

karakter kepada siswanya yang dapat menjadi penentu kualitas kepribadian seseorang. Pada usia 

remaja, pendidikan karakter perlu dilakukan dengan cara yang lebih khusus dengan 

memperhatikan aspek-aspek perkembangan remaja sesuai dengan fitrahnya. Hal ini akan semakin 

memaksimalkan tujuan dari pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian siswa yang unggul. 

Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK) dapat menjadi metode yang efektif dalam 

membangun karakter siswa. Hal ini disebabkan oleh ketersambungannya aspek-aspek 

perkembangan secara erat dalam proses pendidikan, sehingga nilai-nilai karakter dapat terintegrasi 

secara menyeluruh dalam diri seorang siswa. Beberapa aspek perkembangan yang secara fitrah 

sedang berkembang pesat pada usia remaja adalah pada perkembangan fisik, otak (intelegensi) 

dan emosi. Langkah-langkah yang dapat diaplikasikan dalam teknis pengajaran karakter melalui 

tiga tahapan yaitu knowing, feeling dan acting. Dimana ketiganya harus terlaksana secara 

berurutan dan tersampaikan secara optimal.  

Kata Kunci: Pendidikan, Karakter, Perkembangan Remaja, Remaja dan PHBK  

 

PENDAHULUAN 

Membina seorang remaja adalah proses mendidik dan membentuk agar kepribadian 

seorang remaja dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Sehingga kelak ketika Ia 

dewasa, akan menjadi pribadi yang unggul dan mampu memberikan manfaat yang besar 

bagi lingkungannya. Masa remaja menurut para ahli berkisar antara 12 sampai dengan 18 

tahun. Didalam masa ini ada proses perkembangan yang perlu menjadi perhatian seorang 

pendidik. Karena pada fase ini otak remaja sedang berkembang menjadi lebih advance 

namun sangat rentan dengan neurotoxic. Selain itu, fisik dan emosi remaja sedang 

mengalami perkembangan. Sehingga jika tidak didampingi dan dibina dengan baik akan 

menyebabkan masalah saat ia dewasa.  

Pendidikan karakter merupakan hal yang perlu diusahakan dalam mendidik remaja. 

Karena pendidikan karakter memiliki pendekatan langsung pada peserta didik dengan tujuan 

untuk membangun moral. Selain itu, sesuai dengan pendapat Socrates sekitar dua setengah 

abad yang lalu yang mengatakan bahwa tujuan yang paling utama dari pendidikan adalah 

untuk membangun seseorang menjadi “baik dan cerdas”. Artinya seorang yang terdidik 

harusnya memiliki karakter baik yang dapat memberikan manfaat dari ilmu yang Ia miliki 

dan dapat hidup dengan bijak dalam berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan 

karakter pada usia remaja menjadi sangat penting dalam hal ini. Karena dengan pendidikan 

karakter ini, mampu mengusahakan dan mempersiapkan remaja menjadi orang dewasa 

yang mampu memberi manfaat dan hidup dengan bijak.  
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Menjadi dewasa tentunya tidak cukup jika hanya sekedar bermoral. Ada banyak 

potensi diri yang secara fitrah sudah ada dalam diri manusia yang juga perlu disentuh untuk 

sama-sama dikembangankan pada masa remaja. Seperti aspek spiritual, Fisik, kecerdasan, 

emosional dan sosio-cultural. Aspek-aspek ini dapat disentuh melalui sebuah model yang 

telah diterapkan oleh Sekolah Karakter yaitu model ‘Pendidikan Holistik Berbasis Karakter’ 

yang dikembangkan oleh IHF (Indonesia Heritage Fondation). Pada PHBK ini, Ia berusaha 

“menyentuh” semua aspek kebutuhan siswa, yang bertujuan untuk mengembangkan 

seluruh dimensi manusia. Perlu diketahui bahwa menurut Megawangi (2010), manusia 

berkarakter merupakan manusia yang berkembang seluruh sisi perkembangannya secara 

sempurna (holistik), yang mengakibatkan manusia tersebut dapat disebut holy (suci dan 

bijak). Akar kata holy, ialah whole (menyeluruh), maka arti holy man adalah manusia yang 

berkembang dengan utuh dan seimbang semua dimensinya.  

Menjadi manusia dewasa yang berkarakter serta berkembang secara sempurna dan 

seimbang tentu tidaklah mudah. Berbagai proses perkembangan pada masa remaja harus 

dilewati. Maka tinggal bagaimana caranya bagi seorang pendidik harus bisa mendampingi 

masa remaja ini dengan bimbingan terbaik.  

PEMBAHASAN 

Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter secara Bahasa terdiri dari dua kata yaitu pendidikan dan 

karakter, berdasarkan beberapa ahli, kata pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-

beda tergantung pada sudut pandang, paradigma, metodologi dan disiplin keilmuan yang 

digunakan, diantaranya: Menurut D. Marimba (1989), pendidikan adalah “Bimbingan atau 

pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan Jasmani dan Rohani anak 

didik menuju terbentuknya kepribadian yang utuh. Sejalan dengan itu, Ki Hadjar Dewantara 

menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, 

dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya.  

Secara terminologi, pengertian pendidikan banyak sekali dimunculkan oleh para 

pemerhati/tokoh pendidikan, di antaranya menurut Marimba, pendidikan adalah bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak 

didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.  

Mengacu pada berbagai pengertian dan definisi tentang pendidikan dan karakter, 

secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang (pendidik) untuk menginternalisasikan nilai-nilai 

karakter pada seseorang yang lain (peserta didik) sebagai pencerahan agar peserta didik 

mengetahui, berfikir dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. 

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan karakter, 

diantaranya Lickona yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-

sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli dan bertindak dengan landasan 

nilai-nilai etis. Pendidikan karakter menerut Lickona mengandung tiga unsure pokok, yaitu 

mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan 

melakukan kebaikan (doing the good).  
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Pendidikan Holistik Berbasis Karakter 

Hare dalam Ranjani Balaji Iyer (2015) menjelaskan, bahwa pendidikan holistik 

adalah konsep pendidikan yang memperluas dan memperdalam proses pendidikan. Hal ini 

tidak hanya membantu dalam mempromosikan sikap positif terhadap proses pembelajaran, 

tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menghadapi dunia 

modern dimana tempat kita tinggal. Selain itu, pendidikan juga harus mempertimbangkan 

tentang perubahan dan tantangan sosial budaya. Socrates (469 SM-399 SM) dalam Ismail, 

et. all. (2009), mendefinisikan bahwa ketika seseorang mengetahui diri mereka sendiri, 

maka hal itu sudah termasuk dalam bagian integral dari pemahaman pendidikan holistik. 

Karena “unsur potensi suatu individu adalah laten dan tersembunyi di dalam dan karenanya 

perlu dibawa ke permukaan” 

Model PHBK (Pendidikan Holistik Berbasis Karakter) merupakan sebuah filosofi 

pendidikan yang percaya bahwa setiap manusia dapat menjadi insan berkarakter, cerdas, 

kreatif, pembelajar sejati serta dapat menemukan identitas, makna dan tujuannya hidupnya. 

Menurut muslich (2011) Tujuan model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter adalah 

membentuk manusia secara utuh (holistik) yang berkarakter, yaitu mengembangkan aspek 

fisik, emosi, sosial, kreatifitas, spiritual, dan inteletual siswa secara optimal, serta 

membentuk manusia yang lifelong learners (pembelajar sejati).  

Dalam kaitannya dengan ramaja, PHBK menjadi alternatif model pendidikan yang 

mampu membangun kesiapan siswa menghadapi tantangan pada abad 21. Berbagai 

penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan keterampilan yang dibutuhkan pada abad 21. 

Dari berbagai penelitian, deskripsi, dan konsesus, dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut 

di bawah ini selalu dikaitkan dengan keterampilan abad 21.  

• Berpikir kritis, pemecahan masalah, analisis, mensintesis informasi.  

• Keterampilan meneliti, mengembangkan pertanyaanpertanyaan.  

• Kreatif, punya rasa ingin tahu, imajinasi, inovasi.  

• Pantang menyerah, disiplin, mengatur diri, mudah beradaptasi dan berinisiatif tinggi.  

• Berkomunikasi secara lisan dan tulisan.  

• Kepemimpinan, kerja sama dan kolaborasi.  

• Teknologi, komunikasi dan informasi.  

• Etika dan pengetahuan tentang keadilan sosial.  

• Pengetahuan ekonomi dan finansial serta kewirausahaan.  

• Pengetahuan global, keberagaman budaya dan kemanusiaan.  

• Metode saintifik.  

• Pemahaman tentang ekosistem, lingkungan dan pelestarian alam.  

• Kesehatan dan kebiasaan hidup yang baik.  

Untuk menguasai keterampilan-keterampilan ini, maka model pendidikan perlu 

dilakukan secara holistik (menyeluruh), sehingga remaja memiliki sebagian besar 
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keterampilan yang dibutuhkan di abad ini dan mereka akan mampu menjadi manusia utuh 

yang memberikan manfaat besar bagi sekitarnya.  

Tahap Perkembangan Remaja 

Fase perkembangan manusia sejak masa kanak-kanak sampai masa tua, 

dikemukakan oleh Havinghurst yang dikutip oleh Made Pidarta dalam Syarif (2019), yaitu 

Fase perkembangan masa kanak-kanak, fase perkembangan masa anak, fase 

perkembangan masa remaja, fase perkembangan masa dewasa awal, fase perkembangan 

masa setengah baya dan fase perkembangan masa tua.  

Menurut batubara (2010), Adolesen (remaja) merupakan masa transisi dari anak-

anak menjadi dewasa. Pada periode ini berbagai perubahan terjadi baik perubahan 

hormonal, fisik, psikologis maupun sosial. Perubahan ini terjadi dengan sangat cepat dan 

terkadang tanpa kita sadari. Perubahan fisik yang menonjol adalah perkembangan tanda-

tanda seks sekunder, terjadinya pacu tumbuh, serta perubahan perilaku dan hubungan 

sosial dengan lingkungannya.  

Ada banyak pendapat terkait pembagian fase perkembangan masa remaja. 

Sebagian besar menyimpulkan bahwa tahap perkembangan remaja terbagi menjadi tiga 

tahap, yaitu: tahap remaja awal (12-15 tahun), tahap remaja tengah (15-18 tahun) dan 

tahap remaja akhir (18-19 tahun). Pada masing-masing tahapan terdapat ciri khas 

perkembangan yang dominan. Sehingga akan muncul permasalahan-permasalahan yang 

berbeda pada setiap tahapan.  

Tahap remaja awal 

Perkembangan yang dominan pada tahapan ini adalah perkembangan fisik dan 

hormonal yang biasa disebut dengan pubertas. Menurut Batubara (2010), pada fase 

pubertas terjadi perubahan fisik sehingga pada akhirnya seorang anak akan memiliki 

kemampuan bereproduksi. Terdapat lima perubahan khusus yang terjadi pada pubertas, 

yaitu, pertambahan tinggi badan yang cepat (pacu tumbuh), perkembangan seks sekunder, 

perkembangan organ-organ reproduksi, perubahan komposisi tubuh serta perubahan sistem 

sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan dan stamina tubuh.  

Tahap remaja tengah 

Pada tahapan ini, perkembangan yang paling dominan adalah perkembangan emosi. 

Perkembangan emosi Menurut Chaplin dalam suatu Dictionary Psychology mendefinisikan 

Perkembangan emosi sebagai suatu keadaan yang terangsang dari organisme mencakup 

perubahan-perubahan yang disadari, yang mendalam sifatnya dari perubahan perilaku untuk 

mencapai kematangan emosi. Walgito (2003) menerangkan bahwa, masa remaja 

merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan 

fisik, terutama organ-organ seksual mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan-

perasaan dan dorongan-dorongan baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta, 

rindu, dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Terlihat bahwa pada 

usia ini yang notabenenya adalah usia anak SMA, dijumpai banyak kisah-kisah percintaan 

anak remaja dan terbentuknya solidaritas pertemanan yang cukup kuat. Hal ini disebabkan 

adanya perkembangan esmosi yang tinggi pada tahap remaja tengah.  
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Tahap remaja akhir 

Pada tahapan terakhir ini, remaja terlihat sudah lebih dewasa. Tahapan 

perkembangan pada usia ini lebih dominan kepada perkembangan kognitif. Bagian otak 

berfikirnya sudah berkembang dengan sangat pesat. Sehingga remaja pada usia ini sudah 

mampu berfikir logis, kritis dan mampu memberikan analisa yang baik dalam menghadapi 

permasalahan. Sehingga menjadi hal yang sangat tepat jika peraturan perundang-undangan 

memberikan hak KTP (Kartu Tanda Penduduk), SIM (Surat Izin Mengemudi) dan lain 

sebagainya saat seseorang sudah berusaia 17 tahun lebih. Karena pada usia ini, seseorang 

sudah mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.  

Lalu bagaimanakah pendidikan karakter berperan sesuai dengan fitrah 

perkembangan remaja ini? Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, 

pendidikan karakter yang holistik berupaya untuk menyentuh semua aspek perkembangan 

seorang manusia. Berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan remaja tersebut yang 

secara fitrah akan muncul dan berkembang sesuai tahapan-tahapan perkembangannya. 

Maka, kita mampu meramu pendidikan yang dapat menyesuaikan tahapan perkembangan 

supaya pendidikan lebih efektif dan memberikan dampak besar bagi perkembangan remaja.  

Misalkan pada tahapan remaja awal. Dominasi perkembangannya terletak pada 

perubahan fisik dan hormon. Bisa dibayangkan pada usia ini, seorang remaja mengalamai 

perubahan yang sebelumnya belum pernah Ia rasakan. Akan muncul gejolak emosi dalam 

upaya memahami diri sendiri. Sehingga Ia memerlukan panduan atau bimbingan dari orang 

tua atau orang dewasa disekitarnya untuk melewati masa ini dengan baik. Perhatian dari 

guru dan orangtua pada tahapan ini akan sangat membantu memaksimalkan dan menjaga 

perkembangannya. Perhatian tersebut akan mampu menumbuhkan kepercayaan remaja 

kepada kita, sehingga kedepannya remaja tersebut akan semakin mudah kita arahkan. 

Menurut Batubara (2010) yang merupakan seorang dokter anak, perubahan-perubahan fisik 

dan hormon pada anak atau remaja dapat mengakibatkan kelainan maupun penyakit 

tertentu bila tidak diperhatikan dengan seksama. Maka perhatian dan dukungan kita kepada 

remaja pada tahap ini sangatlah penting.  

Pada tahapan remaja tengah, perkembangan yang palling menonjol adalah 

perkembangan emosi. Sebagai seorang pendidik yang berupaya membangun karakter dan 

membantu perkembangan mereka, maka kita perlu ikut membaur dan menyelami kondisi 

emosi mereka. Sederhananya, kita dapat menjadi pengendali emosi mereka ketika kita 

dianggap sebagai bagian dari mereka. Menjadi sosok guru yang bersahabat dan tetap 

berwibawa adalah sosok ideal pada tahapan ini. Tindakan-tindakan yang dilakukan remaja 

dalam tahap ini akan dengan mudah kita pahami bahkan dapat memberikan solusi terbaik 

dari permasalahan mereka ketika kita bisa memahami alasan emosional dibalik tindakan 

tersebut. Memahami emosi ini mungkin menjadi salah satu hal yang kadangkala terabaikan 

oleh guru. Sehingga banyak permasalahan-permasalahan remaja yang tidak mampu 

dituntaskan dan berdampak pada masa depan mereka.  

Pada tahapan remaja akhir, sebetulnya tahapan ini kita sudah mulai menganggap 

mereka adalah orang dewasa. Kita hanya perlu banyak mendengar dan bertukar pikiran 

dengan mereka, sehingga apa yang mereka pikirkan dapat kita koreksi jika salah dan 

memberikan tambahan pengetahuan untuk kita saat mereka beropini. Ruang-ruang diskusi 



Pendidikan Karakter Sesuai Fitrah Perkembangan Remaja 
(Dika Rahmat Saepulloh) 

 

6 

 

yang nyaman akan semakin memberikan perkembangan yang optimal dalam daya pikir 

mereka.  

Dari pemaparan tersebut, tahapan perkembangan sebetulnya berjalan beriringan 

satu sama lain. Remaja berkembang dengan sangat dinamis dan tak terduga. Hanya saja 

penulis meramu kecendurangan perkembangan, yang relatif menonjol pada tiap tahapan 

usia remaja. Sehingga kita bisa memahami lebih mudah dan sesuai dengan kenyataan yang 

ada dilapangan.  

Cara Kerja Otak pada Remaja 

Dalam memahami cara kerja otak manusia, kita perlu mengkaji dalam neuroscience. 

Menurut Taufik (2012), Neurosains secara etimologi adalah ilmu neural (neural science) 

yang mempelajari sistim syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan 

pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neurosains merupakan bidang ilmu yang 

mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistim syaraf. Dengan dasar ini, neorosains 

juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang.  

Tujuan utama dari ilmu ini adalah mempelajari dasar-dasar biologis dari setiap 

perilaku. Artinya, tugas utama dari neurosains adalah menjelaskan perilaku manusia dari 

sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Penelitian mutakhir di bidang 

neurosains menemukan sejumlah bukti hubungan tidak terpisahkan antara otak dan perilaku 

(karakter) manusia.  

Dalam neurosains, otak dibagi menajadi tiga bagian utama, yaitu: otak depan 

(frontal), otak tengah (parietal), otak belakang (occipital). Otak depan berfungsi dalam 

proses berfikir (mulai dari menghafal, memahami, menganalisis, membandingkan dan lain-

lain). Bagian inilah yang mengolah informasi dan pengetahuan yang didapatkan manusia. 

Otak tengah disebut juga sebagai otak emosi. Karena bagian ini berperan dalam mengolah 

emosi manusia. Rasa bahagia, sedih, senang dan lain sebagainya diolah dalam otak bagian 

ini. Otak belakang adalah bagian otak yang disebut juga sebagai otak reptil. Karena bagian 

otak ini berperan dalam mengelola insting yang diperlukan dalam menlindungi diri. Misalnya 

saat seseorang terancam, maka otak reptil ini akan memberikan gerak reflek sebagai bentuk 

perlawanan dalam melindungi diri dari bahaya.  

Pada remaja, otak berkembang dari area belakang ke depan. Sehingga perilaku 

yang muncul pada remaja sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dipaparkan 

sebelumnya pada perkembangan remaja. Tahap awal perkembangan remaja, otak yang 

mulai berkembang adalah otak belakang. Ini mengakibatkan remaja cenderung agresif dan 

suka melawan. Hal ini dikarenakan otak reptil berkembang lebih dulu, sehingga apa yang 

dilihat dan dirasakan oleh remaja diterima sebagai suatu ancaman jika hal tersebut tidak 

sesuai dengan keinginannya. Pada tahapan selanjutnya, otak yang berkembang adalah otak 

emosi. Inilah alasan dibalik perilaku remaja yang mulai menyukai lawan jenis, sangat solid 

dalam pertemanan dan kadang memiliki emosi yang labil. Tahap terakhir adalah otak frontal 

(depan) yang berkembang. Sehingga intelegensi atau kecerdasan seseorang semakin 

matang pada tahap ini. sikap agresif dan emosional pada tahapan sebelumnya telah mampu 

diseimbangkan dengan daya pikir yang tinggi. Sehingga seorang remaja sudah mampu 

menentukan sikap yang bijak dalam menghadapi permasalahan.  
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Pada usia remaja ini, otak berkembang semakin canggih namun sangat rentan 

dengan neurotoxic (racun otak). Racun yang dimaksud dapat berupa zat yang dapat 

merusak sistem saraf (utamanya otak), seperti narkotika, rokok dan juga pornografi. Dalam 

pornografi, hal tersebut memang bukanlah zat yang dikonsumsi namun dapat memberikan 

dampak yang buruk bagi otak. Pornografi sering disebut juga sebagai Narkolema (narkoba 

lewat mata), karena kerusakan otak yang dihasilkan pornografi hampir sama dengan 

kerusakan akibat penggunaan narkoba.  

Oleh karena itu, peran pendidikan juga harus mampu menjaga perkembangan otak 

dengan mencegah remaja untuk menggunakan atau bahkan mendekati neurotoxic (racun 

otak) tersebut.  

Pengajaran Karakter kepada Remaja 

Karakter dikembangkan melalui tahap pengetahuan (knowing), penguatan emosi 

(feeling), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). Karakter tidak terbatas pada 

pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan belum tentu mampu 

bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk 

melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri.  

Dengan demikian diperlukan tiga komponen karakter yang baik (components of 

good character) yaitu moral knowing (pengetahuan tentang moral), moral feeling 

(penguatan emosi) tentang moral, dan moral action atau perbuatan bermoral.  

Hal ini diperlukan agar peserta didik dan atau warga sekolah lain yang terlibat dalam 

sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, dan 

mengamalkan nilai-nilai kebajikan (moral).  

Dimensi-dimensi yang termasuk dalam moral knowing yang akan mengisi ranah 

kognitif adalah kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai moral 

(knowing moral values), penentuan sudut pandang (perspective taking), logika moral (moral 

reasoning), keberanian mengambil sikap (decision making), dan pengenalan diri (self 

knowledge).  

Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi 

manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang harus 

dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (conscience), percaya diri (self 

esteem), kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty), cinta kebenaran (loving the good), 

pengendalian diri (self control), kerendahan hati (humility).  

Moral action merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil 

(outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong 

seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) maka harus dilihat tiga aspek lain dari 

karakter yaitu kompetensi (competence), keinginan (will), dan kebiasaan (habit).  

Dalam prakteknya, tiga tahapan di atas yang perlu kita berikan kepada remaja, agar 

pendidikan karakter dapat tersampaikan dengan baik kepada mereka. Pada tahapan 

pertama, guru memberikan pengetahuan dasar (Knowing) terkait nilai-nilai moral yang akan 

diajarkan. Dalam hal ini, karena remaja telah memiliki daya pikir yang lebih tinggi dari anak-

anak, maka metode diskusi menjadi cara yang lebih efektif untuk memberikan pemahaman 

konsep karakter yang diajarkan.  
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Tahapan kedua (feeling), kita mencoba untuk menguatkan emosi siswa terkait 

karakter yang sedang dipelajari. Dalam hal ini, berikan contoh-contoh keseharian yang 

mampu menyentuh sisi emosi mereka. Seperti menceritakan kisah orang sukses dengan 

sikapnya yang baik, menonton video atau melalui perenungan.  

Tahapan terakhir adalah acting, kita akan memandu siswa untuk melakukan suatu 

hal yang berkaitan dengan karakter yang sedang dipelajari. Untuk usia remaja, acting ini 

jangan hanya sekedar formalitas (setingan). Namun harus benar-benar terwujud dari niatan 

mereka untuk berbuat baik. Kegiatan yang bisa dilakukan seperti membantu korban 

bencana, menggalang dana, ngobrol dengan pemulung dan lain sebagainya. Harapanya, 

dengan hal tersebut mampu memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi 

mereka.  

Setelah ketiga tahapan dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah konsistensi. Kita 

perlu terus menerus mengingatkan jika mereka lupa dan berupaya mengintegrasikan setiap 

pemahman karakter dalam kehidupan sehari-hari supaya menjadi sebuah kebiasaan (habit) 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Pendidikan karakter adalah upaya sadar kita untuk menginternalisasikan nilai-nilai 

karakter pada peserta didik. Pendidikan karakter menjadi salahsatu cara untuk memperbaiki 

moral bangsa dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik.  

Ada banyak potensi diri yang secara fitrah sudah ada dalam diri manusia yang juga 

perlu disentuh untuk sama-sama dikembangankan pada masa remaja. Aspek-aspek tersebut 

dapat disentuh melalui sebuah model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter. Sebuah model 

yang berupaya membangun manusia berkarakter yang berkembang seluruh dimensinya 

secara utuh (holistik) dan seimbang seluruh dimensinya, sehingga manusia tersebut bisa 

disebut holy (suci dan bijak).  

Dalam diri seorang remaja, proses perkembangan yang perlu menjadi perhatian 

seorang pendidik. Karena pada fase ini remaja mengalami proses perkembangan yang 

sangat dinamis, otak remaja sedang berkembang menjadi lebih advance namun sangat 

rentan dengan neurotoxic. Sehingga kita perlu menjaga dari kerentanannya dan membina 

mereka supaya mampu berkembang dengan baik.  

Dalam proses pembinaan remaja, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: 

Keluarga, sekolah dan lingkungan. Ketiga faktor ini perlu saling mendukung satu sama lain, 

supaya proses perkembangan remaja mampu berjalan dengan baik. Adapun sebagai 

sekolah, ada banyak metode pengajaran karakter yang dapat diterapkan kepada mereka. 

Sekolah berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan mendorong mereka untuk 

konsisten dalam berperilaku yang baik. Sehingga di masa yang akan datang, akan tercipta 

generasi yang bukan sekedar baik dan bermoral, namun juga mampu memberi kontribusi 

positif untuk bangsa ini.  

Saran 

Berdasar pemaparan penulis terkait pendidikan karakter pada usia remaja ini, kita 

tahu bahwa usia yang bertambah adalah sebuah kepastian, namun menjadi dewasa perlu 

adanya proses yang tidak mudah. Harapannya, sebagai pendidik kita mampu menjadi 



ARYA SATYA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran 
Vol. 1, No. 1, Juni 2021 

 

9 

 

pembimbing para peserta didik supaya dapat mengoptimalkan perkembangan pada masa 

remaja mereka. Pendekatan dan model pendidikan yang telah dipaparkan dalam makalah ini 

adalah salahsatu alternatif dari banyak pilihan dalam mendidik. Dalam prakteknya, proses 

pembimbingan tidak semudah teori yang dipaparkan. Namun dengan kesungguhan yang 

kita tunjukan saat membimbing mereka pasti akan membuahkan hasil.  

Proses pendidikan sejatinya adalah kerja sama antara guru di sekolah dan orangtua 

dirumah serta kondisi lingkungan peserta didik yang mendukung. Dalam hal ini, minimal 

orangtua dan guru mampu berjalan beriringan dan saling mendukung satu sama lain 

sehingga terbangun kerja sama yang baik dalam mendidik peserta didik pada usia remaja 

ini.  
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