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ABSTRAK 

Pendidikan karakter menjadi tantangan nyata yang dialami oleh para guru pada masa pandemi. 

Interaksi langsung antara pendidik dengan siswa sangat terbatas. Hal ini menuntut pendidik untuk 

melakukan terobosan, diantaranya adalah dengan menerapkan buku kendali karakter. Dengan 

penggunaan buku kendali karakter tersebut diharapkan dapat memaksimalkan peran orang tua dan 

lingkungan sehingga nilai-nilai karakter yang sudah tertanam pada siswa bisa terjaga. Kerja sama 

yang baik antara sekolah, orang tua, dan lingkungan sangat penting dalam menentukan nilai 

karakter siswa.  

Kata Kunci: Pendidikan karakter, buku kendali karakter   

ABSTRACT 

Character education is a real challenge experienced by teachers during the pandemic. Direct 

interaction between educators and students is very limited. This requires educators to make 

breakthroughs, including by implementing character control books. With the use of the character 

control book, it is expected to maximize the role of parents and the environment so that the 

character values that have been embedded in students can be maintained. Good cooperation 

between schools, parents, and the environment is very important in determining the character 

values of students  

Keywords: Character Buliding, Character Control Book 

  

PENDAHULUAN  

Akhir 2019, dunia sedang diguncang dengan mewabahnya virus corona. 

Mewabahnya virus corona yang semakin menghawatirkan membuat pemerintah berupaya 

membatasi kegiatan di masyarakat. Bahkan dibeberapa wilayah menerapkan system 

lockdown yang secara otomatis membatasi aktivitas diberbagai bidang, termasuk bidang 

pendidikan.  

Hal ini merupakan tantangan yang nyata yang harus dihadapi oleh para pendidik. 

Dengan diterapkannya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sangat membatasi interaksi antara guru 

dengan siswa. Meskipun dengan keterbatasan tersebut, guru dituntut tetap menjalankan 

profesinya secara professional.  

Memanfaatkan media sosial merupakan salah satu cara yang ditempuh guru untuk 

tetap menjalankan profesinya. Meskipun banyak kendala yang harus dihadapi, namun 

seorang guru harus bisa memberikan pelayanan kepada siswanya. Layanan yang diberikan 

berupa bimbingan belajar, bimbingan sosial, maupun bimbingan karakter. 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada 

pasal 3 dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
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kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik supaya 

menjadi manusia yang beriman memiliki kekuatan religius, kepribadian, pengendalian diri, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan baik dalam kehidupan 

bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara.  

Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan 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 serta bertanggung jawab.  

Salah satu tantangan yang dihadapi pendidik adalah menjaga nilai-nilai karakter 

anak. Hal ini menjadi penting, karena karakter anak yang sudah terbentuk diharapkan akan 

tetap terjaga walaupun kurangnya interaksi dengan guru. Untuk mengatasi tantangan 

tersebut, perlu adanya kerja sama yang baik antara guru, orang tua, dan siswa.  

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter 

bertujuan untuk menumbuhkan karakter pribadi bangsa yang berbudaya melalui penguatan 

nilai-nilai karakter yang bersumber dari nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Merupakan 

salah satu upaya pemerintah dalam melakukan penguatan pendidikan karakter dengan 

melibatkan satuan pendidikan, sekolah, masyarakat, dan keluarga.  

Helmawati (2017) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dapat dipercaya mampu 

mengarahkan individu kearah yang lebih baik menuju keberhasilan dan kemajuan bagi 

bangsa maupun negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu kerja sama yang baik 

antara pihak sekolah, orang tua, siswa, maupun lingkungan. Faktor lingkungan dan pola 

asuh merupakan factor paling penting dalam menentukan karakter anak.  

Asikin (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa orang tua merupakan pondasi 

utama dalam penanaman pendidikan karakter bagi anak, orang tua sebagai pendidik dalam 

lembaga pendidikan keluarga perlu melakukan pengajaran, pembiasaan, peneladanan, 

pemotivasian, dan melalui penegakan aturan untuk mengembangkan dan membentuk 

karakteranak. Lebih lanjut dikatakan bahwa pendidikan karakter harus terus dilaksanakan 

dengan baik secara disiplin dan berkelanjutan sehingga lembaga lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat sama-sama memiliki peran dan tanggung jawab. Untuk itu,perlu 

melakukan kerja sama yang baik agar dapat membentuk anak berkarakter akhlak mulia 

dalam menjalani kehidupan.  

Salah satu cara yang ditempuh oleh guru untuk tetap menjaga nilai-nilai karakter 

siswa dimasa pandemi ini adalah dengan menerapkan penggunaaan buku kendali. 

Digunakannya buku kendali ini bertujuan untuk:  

1. Melatih siswa bertanggung jawab dengan kegiatan sehari-hari;  

2. Memantau kegiatan yang dilakukan siswa selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ);  

3. Meningkatkan peran orang tua dalam menjaga nilai-nilai karakter siswa selama di rumah;  

4. Melatih kedisiplinan siswa;  

5. Sebagai acuan guru dalam memberikan bimbingan kepada siswa.  
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PEMBAHASAN  

Pengertian Pendidikan Karakter  

Hendriana & Jacobus (2016) menjelaskan bahwa character berasal dari bahasa 

Yunani yaitu charassein yang berarti melukis, menggambar, memahat batu atau metal, 

berangkat dari pengertian tersebut charakter diartikan sebagai sebuah tanda atau ciri khas, 

sejalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) karakter memiliki arti akhlak, budi 

pekerti, sifat yang menjadi ciri khas masing-masing individu. Agboola & Tsai (2012) 

mendefinisikan pendidikan karakter sebagai disiplin ilmu yang dikembangkan untuk 

mengoptimalkan perilaku karakter etis siswa. Sedangkan Lickona (2003) mendefinisikan 

bahwa karakter terdiri dari 3 landasan yaitu merupakan perasaan moral, pengetahuan 

moral, dan tindakan moral yang saling berhubungan. Dari penjelasan tersebut karakter 

dapat diidentikan dengan akhlak yang merupakan nilai-nilai perilaku secara universal dan 

diartikan sebagai ciri khas perilaku moral individu baik bertutur kata maupun dalam bentuk 

tindakan yang berhubungan dengan dirinya, sesama manusia, dan lingkungan alam serta 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta.  

Helmawati (2017) adapun yang menjadi tujuan dari pendidikan karakter yaitu untuk 

menyempurnakan akhlak. Dapat menjadikan manusia yang berakhlak mulia, manusia yang 

beradab dan bermartabat dengan melalui olah perasaan, akal dan raganya secara 

bersamaan. Ketiga hal inilah yang harus dipenuhi seseorang dalam mewujudkan nilai-nilai 

karakter. 

Dari uraian di atas, pendidikan karakter adalah proses membentuk perilaku moral 

pada individu yang dilandasi nilai-nilai religius, budaya, dan lingkungan alam yang dapat 

menjadikan manusia berakhlak mulia, beradab, dan bermartabat melalui olah rasa, olah 

pikir, dan olahraga.  

Tujuan Pendidikan Karakter  

Dalam Peraturan Presiden no 87 tahun 2017, tujuan pendidikan karakter 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi emas Indonesia Tahun 2045 

dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika 

perubahan di masa depan; 

2. mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter 

sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik dengan 

dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, 

dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan 

3. merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, 

Peserta Didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK.  

Pendidikan karakter bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga 

negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan,dan 

menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai warga negara. Budaya sebagai 

suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak disadari 

oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan 

dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi 
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antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam pendidikan 

budaya dan karakter bangsa.  

Buku Kendali Kegiatan Siswa  

Untuk memastikan pembiasaan karakter siswa, perlu adanya pengawasan dari guru, 

orang tua, dan masyarakat yang terlibat dalam program penguatan karakter. Pengawasan 

yang dimaksud adalah untuk mengetahui pembiasaan di lingkungan sekolah, keluarga, dan 

masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk buku kendali.  

Buku kendali dibuat oleh sekolah dengan melibatkan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan. Usman (2014) yang diadopsi Elva (2018: hlm 2) menyatakan bahwa 

“Manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efesien”. Hal ini menuntut guru dan sekolah untuk 

mampu merancang suatu instrument model pengendalian pembiasaan karakter yang tepat 

sehingga penanaman karakter bagi siswa dapat tercapai.  

Untuk mencapai tujuan tersebut,, perlu adanya kerja sama yang baik dan saling 

mendukung penggunaan buku kendali, terutama antara guru dengn orang tua. Secara rutin 

orang tua memberikan paraf/tanda tangan untuk setiap kegiatan yang dilakukan siswa, 

kemudian dilaporkan kepada guru. Adapun teknis pelaporannya adalah dengan cara difoto, 

kemudian dikirim melalui media Whatsapp atau yang lainnya. Contoh foto-foto laporan buku 

kendali karakter dapat dilihat pada lampiran artikel.  

Adapun contoh instrument yang bisa digunakan sebagai buku kendali 

pengembangan karakter adalah sebagai berikut:  

BUKU KENDALI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER 

SD NEGERI KALISARI 

Nama   :  

Kelas   :  

Nomor urut  :  

Hari/tanggal  :  

Petunjuk!  

1. Berilah tanda (√) pada kolom keterlaksanaan kegiatan!  

2. Mintalah tanda tangan orang tua setiap kali selesai melaksanakan kegiatan!  

3. Buku kendali dilaporkan kepada Bapak/Ibu Guru setiap hari dengan cara difoto kemudian 

dikirim melalui media Whatsapp!  

 No Uraian Kegiatan 
Keterlaksanaan Tanda 

Tangan 
Orang Tua 

Catatan 
Ya Tidak 

1  A. Kegiatan Ibadah Wajib  
1. Sholat Isya  

2. Sholat Shubuh  
3. Sholat Dzuhur/Jumat  
4. Shalat Ashar  
5. Shalat Maghrib  

  

        

2  B. Kegiatan Keagamaan Lainnya          
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1. …………………..  

2. …………………..  

3. …………………..  

       

3  C. Kegiatan Pembiasaan  

1. Merapikan tempat tidur  
2. Kegiatan kebersihan diri  
3. Membantu orang tua  
  

        

4  D. Kegiatan di masyarakat  

1. …………………… 2. …………………..  
3. …………………...  
  

        

5  E. Kegiatan Literasi  
1. Membaca 20 menit sebelum tidur  
2. Membentuk grup membaca  

  

        

  

SIMPULAN DAN SARAN  

Simpulan yang bisa diambil dari uraian di atas adalah untuk melaksanakan program 

pendidikan karakter dimasa pandemi ini sangat membutuhkan kerja sama yang baik antara 

pihak sekolah, orang tua, dan lingkungan. Pembentukan karakter siswa bukan hanya 

tanggung jawab sekolah, namun peran orang tua merupakan faktor yang paling dominan 

karena orang tua merupakan ujung tombak pembentukan karakter anak. Salah satu wujud 

kerja sama pihak sekolah dengan orang tua adalah dengan memberikan buku kendali 

kegiatan siswa. Dengan menerapkan buku kendali kegiatan siswa, diharapkan nilai-nilai 

karakter siswa tetap terjaga dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam 

menanamkan nilai-nilai karakter.  
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