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PENDAHULUAN 

Etika dan moral merupakan dua istilah yang sejak dulu kala hingga sekarang terus 
diperbincangkan oleh para ahli, terutama di dunia filsafat dan pendidikan. Kedua istilah 
ini cukup menarik untuk dikaji mengingat keduanya berbicara tentang baik dan buruk, 
benar dan salah, atau yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya ditinggalkan. 
Etika dan moral selalu menghiasi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya. 

Pendidikan merupakan sebuah usaha yang ditempuh oleh manusia dalam rangka 
memperoleh ilmu yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk bersikap dan 
berperilaku yang dalam istilah lain untuk menjadikan manusia beretika dan bermoral. 
Dalam Undang-Undang No. 20 Th. 2003 ditegaskan bahwa pendidikan merupakan 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 
(Pasal 1 angka 1). Karena itu, pendidikan merupakan salah satu proses pembentukan 
manusia beragama, berilmu, dan beretika, bermoral, atau manusia berkarakter. Tentu 
yang dimaksudkan di sini adalah etika, moral, atau karakter yang bernilai positif (baik 
dan benar), bukan sebaliknya, yakni yang bernilai negatif (buruk dan salah). Pendidikan 
bisa juga dikatakan sebagai proses pemanusiaan manusia. Dalam keseluruhan proses 
yang dilakukan manusia terjadi proses pendidikan yang akan menghasilkan sikap dan 
perilaku yang akhirnya menjadi watak, kepribadian, atau karakternya. Untuk meraih 
derajat manusia seutuhnya sangatlah tidak mungkin tanpa melalui proses pendidikan.  

Pendidikan juga merupakan usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan 
generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih 
baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan karakter 
yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. Dalam proses pendidikan budaya dan 
karakter bangsa, secara aktif peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan 
proses internalisasi, dan penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian mereka dalam 
bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, 
serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat yang menjunjung tinggi 
nilai-nilai etika, moral, atau karakter mulia.  

Sejalan dengan laju perkembangan masyarakat, pendidikan menjadi sangat 
dinamis dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Kurikulum pendidikan bukan 
menjadi patokan yang baku dan statis, tetapi sangat dinamis dan harus menyesuaikan 
dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam rangka ini reformasi pendidikan menjadi 
urgen agar pendidikan tetap kondusif. Reformasi pendidikan harus terprogram dan 
sistemik. Reformasi terprogram menunjuk pada kurikulum atau program suatu institusi 
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pendidikan, misalnya dengan melakukan inovasi pendidikan. Inovasi dilakukan dengan 
memperkenalkan ide baru, metode baru, dan sarana prasarana baru agar terjadi 
perubahan yang mencolok dengan tujuan dan maksud tertentu. Adapun reformasi 
sistemik terkait dengan hubungan kewenangan dan distribusi serta alokasi sumber daya 
yang mengontrol sistem pendidikan secara keseluruhan. Hal ini sering terjadi di luar 
sekolah dan berada pada kekuatan sosial dan politik. Reformasi sistemik menyatukan 
inovasi-inovasi yang dilakukan di dalam sekolah dan di luar sekolah secara luas 
(Zainuddin, 2008: 33-34).  

Keluarnya beberapa aturan perundang-undangan tentang pendidikan mulai dari 
undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), hingga peraturan menteri pendidikan 
dan kebudayaan (permendikbud) lebih menegaskan bagaimana proses pendidikan dan 
pembelajaran di Indonesia seharusnya dilakukan dengan menyesuaikan situasi dan 
kondisi yang ada di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Melalui aturan-aturan 
tersebut diatur berbagai hal terkait dengan pendidikan dan pembelajaran di Indonesia 
sehingga dikenal adanya delapan standar pendidikan yang merupakan dasar atau standar 
yang harus dipenuhi dalam melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Delapan 
standar pendidikan dimaksud adalah (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, 
(3) Standar Pendidikan dan Tenaga Pendidikan, (4) Standar Penilaian, (5) Standar 
Sarana dan Prasarana, (6) Standar Proses, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar 
Pembiayaan. 

Proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas terkait dengan semua standar 
pendidikan di atas. Dalam tulisan ini proses pembelajaran akan dikaji terutama terkait 
dengan etika dan moral yang harus dipenuhi oleh pendidik dan peserta didik. Dalam 
standar pendidik dan tenaga kependidikan sebagian dari etika dan moral dalam 
pembelajaran sudah dijelaskan terutama yang etika dan moral pendidik dan tenaga 
kependidikan. Sedangkan etika dan moral peserta didik belum dijelaskan dalam aturan 
perundangan tersebut. 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, seperti ditegaskan dalam 
Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3, jelaslah bahwa pendidikan di Indonesia 
pada setiap jenjang, mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, harus dirancang 
dan diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan yang dirancang. Dalam 
rangka pembentukan karakter peserta didik sehingga beragama, beretika, bermoral, dan 
sopan santun dalam berinteraksi dengan masyarakat, maka pendidikan harus 
dipersiapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dengan baik dan harus mengintegrasikan 
pendidikan karakter dan didukung oleh para pendidik yang berkarakter sebagai model 
ideal (uswah hasanah) bagi para peserta didik guna mewujudkan insan-insan terdidik 
yang berkarakter mulia.  
 
KONSEP ETIKA, MORAL, DAN KARAKTER  

Sebenarnya ada beberapa istilah yang memiliki makna atau pengertian yang 
hampir sama dan identik. Beberapa istilah yang cukup populer ini adalah etika, moral, 
karakter, akhlak, nilai, budi pekerti, sopan santun, dan etiket. Istilah-istilah ini meskipun 
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memiliki beragam makna, tetapi memiliki efek dan konsekuensi yang hampir sama, 
yakni sikap dan perilaku yang bernilai positif atau negatif. Selanjutnya akan diuraikan 
secara singkat pengertian beberapa istilah tersebut, terutama etika, moral, dan karakter 
atau akhlak. 

 
1. Etika 

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos. Dalam bentuk tunggal kata 
ethos memiliki beberapa makna: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; 
kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Sedang bentuk jamak dari 
ethos, yaitu ta etha, berarti adat kebiasaan. Dalam arti terakhir inilah terbentuknya 
istilah “etika” yang oleh Aristoteles, seorang filsuf besar Yunani kuno (381-322 SM), 
dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Karena itu, dalam arti yang terbatas etika 
kemudian berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat 
kebiasaan (Bertens, 2002: 4). 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) kata etika diartikan dengan: (1) ilmu 
tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral; (2) 
kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) asas perilaku yang 
menjadi pedoman (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:402). Dari tiga definisi ini bisa 
dipahami bahwa etika merupakan ilmu atau pemahaman dan asas atau dasar terkait 
dengan sikap dan perilaku baik atau buruk. 

Satu kata yang hampir sama dengan etika dan sering dimaknai sama oleh sebagian 
orang adalah “etiket”. Meskipun dua kata ini hampir sama dari segi bentuk dan 
unsurnya, tetapi memiliki makna yang sangat berbeda. Jika etika berbicara tentang 
moral (baik dan buruk), etiket berbicara tentang sopan santun. Secara umum dua kata 
ini diakui memiliki beberapa persamaan sekaligus perbedaan. K. Bertens mencata 
beberapa persamaan dan perbedaa makna dari dua kata tersebut. Persamaannya adalah: 
(1) etika dan etiket menyangkut perilaku manusia, sehingga binatang tidak mengenal 
etika dan etiket; dan (2) baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara 
normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia sehingga ia tahu mana yang 
harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Adapun perbedaannya adalah: (1) 
etiket menyangkut cara suatu perbuatan harus dilakukan, sedang etika tidak terbatas 
pada cara dilakukannya suatu perbuatan. Etika menyangkut masalah apakah suatu 
perbuatan boleh dilakukan atau tidak; (2) etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedang 
etika selalu berlaku dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain; (3) etiket 
bersifat relatif, sedang etika bersifat lebih absolut; dan (4) etiket memandang manusia 
dari segi lahiriahnya saja, sedang etika memandang manusia secara lebih dalam 
(Bertens, 2002: 9-10). 

 
2. Moral 

Adapun kata “moral” berasal dari bahasa Latin, mores, jamak dari mos yang 
berarti kebiasaan, adat (Bertens, 2002: 4). Dalam Kamus Bahasa Indonesia moral 
diartikan sebagai: (1) (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai 
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perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila; dan (2) kondisi mental 
yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, bersedia 
berkorban, menderita, menghadapi bahaya, dsb; isi hati atau keadaan perasaan 
sebagaimana terungkap dalam perbuatan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 1041). Secara 
umum makna moral ini hampir sama dengan etika, namun jika dicermati ternyata 
makna moral lebih tertuju pada ajaran-ajaran dan kondisi mental seseorang yang 
membuatnya untuk bersikap dan berperilaku baik atau buruk. Jadi, makna moral lebih 
aplikatif jika dibandingkan dengan makna etika yang lebih normatif. Dalam pandangan 
umum dua kata etika dan moral ini memang sulit dipisahkan. Etika merupakan kajian 
atau filsafat tentang moral, dan moral merupakan perwujudan etika dalam sikap dan 
perilaku nyata sehari-hari. 

Kata moral selalu mengarah kepada baik buruknya perbuatan manusia. Inti 
pembicaraan tentang moral adalah menyangkut bidang kehidupan manusia dinilai dari 
baik atau buruk perbutaannya. Kata lain yang juga lekat dengan kata moral adalah 
moralitas, amoral, dan immoral. Kata moralitas (Inggris: morality) sebenarnya sama 
dengan moral (Inggris: moral), namun moralitas bernuansa abstrak. Moralitas bisa juga 
dipahami sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan 
baik dan buruk (Bertens, 2002: 7). Kata amoral dan immoral memiliki makna yang 
sama, yakni lawan dari kata moral. Amoral berarti tidak bermoral, tidak berakhlak 
(Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 53). Sedang kata immoral tidak termuat dalam Kamus 
Bahasa Indonesia. Kata ini adalah kata Inggris yang berarti tidak sopan, tunasusila, 
jahat, dan asusila (Echols & Shadily, 1995: 312). 

Dalam berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, etika dan moral sangat 
diperlukan agar tercipta tatanan masyarakat yang damai, rukun, dan tenteram (etis dan 
bermoral). Meskipun kedua kata ini secara mendalam berbeda, namun dalam praktik 
sehari-hari kedua kata ini hampir tidak dibedakan. Dalam kehidupan sehari-hari 
perbedaan konsep normatif tidaklah penting selama hasilnya sama, yakni bagaimana 
nilai-nilai positif (baik dan benar) dapat diwujudkan dan nilai-nilai negatif (buruk dan 
salah) dapat dihindarkan. 

 
3. Karakter 

Istilah “karakter” merupakan istilah baru yang digunakan dalam wacana Indonesia 
dalam beberapa tahun terakhir ini. Istilah ini sering dihubungkan dengan dua istilah 
sebelumnya, yakni etika dan moral, bahkan juga terkait dengan istilah akhlak dan nilai. 
Karakter juga sering dikaitkan dengan masalah kepribadian, atau paling tidak ada 
hubungan yang cukup erat antara karakter dan kepribadian seseorang. 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: character) berasal dari bahasa Yunani 
(Greek), yaitu charassein yang berarti “to engrave” (Ryan & Bohlin, 1999: 5). Kata “to 
engrave” bisa diterjemahkan mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan 
(Echols & Shadily, 1995: 214). Kata character (Inggris) berarti: watak, karakter, sifat; 
peran; dan huruf (Echols & Shadily, 1995: 107). Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata 
karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 
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membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, 
angka, ruang, simbul khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik 
(Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 682). Orang berkarakter berarti orang yang 
berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak.  

Dengan makna-makna seperti itu bisa dipahami bahwa karakter identik dengan 
kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas diri 
seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 
misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir (Doni Koesoema, 2007: 80). 
Seiring dengan pengertian ini, ada sekelompok orang yang berpendapat bahwa baik 
buruknya karakter manusia sudah menjadi bawaan dari lahir sehingga tidak akan 
mungkin merubah karakter orang yang sudah taken for granted. Sementara itu, 
sekelompok orang yang lain berpendapat berbeda, yakni bahwa karakter bisa dibentuk 
dan diupayakan sehingga pendidikan karakter menjadi bermakna untuk membawa 
manusia dapat berkarakter yang baik. 

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan oleh Thomas Lickona yang 
mendefinisikan karakter sebagai “A reliable inner disposition to respond to situations in 
a morally good way”, yakni suatu watak terdalam untuk merespons situasi dalam suatu 
cara yang baik dan bermoral. Selanjutnya, Lickona menambahkan, “Character so 
conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral 
behavior” (Lickona, 1991: 51). Karakter mulia (good character), dalam pandangan 
Lickona, meliputi pengetahuan tentang kebaikan (moral khowing), lalu menimbulkan 
komitmen (niat) terhadap kebaikan (moral feeling), dan akhirnya benar-benar 
melakukan kebaikan (moral behavior). Dengan kata lain, karakter mengacu kepada 
serangkaian pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), dan motivasi (motivations), 
serta perilaku (behaviors) dan keterampilan (skills). 

Secara mudah karakter dipahami sebagai nilai-nilai yang khas-baik (tahu nilai 
kebaikan, mau berbuat baik nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap 
lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Secara 
koheren, karakter memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa 
dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang 
atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan 
ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan (Pemerintah RI, 2010: 7). 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa karakter identik dengan akhlak, 
sehingga karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal yang meliputi 
seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhan, dengan diri 
sendiri, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan, yang terwujud dalam 
pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 
hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Menurut Ahmad Amin (1995: 62) bahwa 
kehendak (niat) merupakan awal terjadinya akhlak (karakter) pada diri seseorang, jika 
kehendak itu diwujudkan dalam bentuk pembiasaan sikap dan perilaku. Dari konsep 
karakter ini muncul konsep pendidikan karakter (character education). 
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Pendidikan karakter tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang 
salah kepada anak, tetapi lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan 
(habituation) tentang yang baik sehingga peserta didik paham, mampu merasakan, dan 
mau melakukan yang baik. Dengan demikian, pendidikan karakter membawa misi yang 
sama dengan pendidikan akhlak atau pendidikan moral. Melalui pendidikan karakter 
sekolah harus berpretensi untuk membawa peserta didik memiliki nilai-nilai karakter 
mulia seperti hormat dan peduli pada orang lain, tanggung jawab, jujur, memiliki 
integritas, dan disiplin. Di sisi lain pendidikan karakter juga harus mampu menjauhkan 
peserta didik dari sikap dan perilaku yang tercela dan dilarang. 

 
Adapun tiga kata terakhir, yakni nilai, budi pekerti, dan sopan santun akan 

dijelaskan secara singkat di sini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “nilai” dipahami 
dengan beberapa makna, yaitu: (1) harga (dalam arti taksiran harga); (2) harga uang 
(dibandingkan dengan harga uang yang lain); (3) angka kepandaian; biji; ponten; (4) 
banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; dan (5) sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau 
berguna bagi kemanusiaan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 1074). Secara terminologis 
nilai (Inggris: value) didefinisikan secara variatif. Salah satu definisi nilai dikemukakan 
oleh Kluckhohn yang menyatakan bahwa nilai merupakan konsepsi (tersirat atau 
tersurat yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang 
diinginkan yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir 
tindakan (Rohmat Mulyana, 2004: 10). Secara mudah nilai bisa dipahami sebagai 
rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Dengan pengertian seperti ini jelas 
nilai terkait erat dengan istilah-istilah sebelumnya dan sering disatukan, sehingga 
muncul istilah nilai etika, nilai moral, nilai akhlak, atau nilai karakter. Nilai mempunyai 
pengaruh yang sangat penting dalam setiap tingkah laku manusia untuk mencapai 
kebahagiaan. Nilai-nilai keadilan, kejujuran, keberhasilan, hormat pada orang tua, 
bekerja keras, cinta ilmu, dan sebagainya merupakan nilai-nilai universal yang berasal 
dari ajaran agama yang secara rasional dapat diakui manfaatnya bagi kehidupan 
manusia. Adapun istilah budi pekerti dan sopan santun memiliki makna yang lebih 
spesifik dibandingkan dengan makna etika, moral, dan karakter. Budi pekerti diartikan 
sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, atau watak (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 
226). Jadi, makna budi pekerti ini hampir sama dengan karakter atau akhlak.Istilah 
sopan santun juga dimaknai senada dengan budi pekerti, yakni budi pekerti yang baik, 
tata krama, peradaban, dan kesusilaan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 1493). Jika 
etika, moral, karakter, dan nilai bisa bernuansa positif atau negatif, maka budi pekerti 
dan sopan santun lebih tertuju pada perbuatan atau tingkah laku yang bernilai positif 
 
PROSES BELAJAR DAN PEMBELAJARAN 

1. Pengertian Belajar dan Pembelajaran 
Istilah belajar dan pembelajaran hampir identik dengan istilah pendidikan, atau 

minimal tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan. Belajar dan pembelajaran 
merupakan core atau inti dari proses pendidikan. Proses pendidikan dikatakan ada 
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ketika belajar dan pembelajaran juga ada. Dua istilah ini berasal dari kata dasar “ajar” 
yang dengan imbuhan yang berbeda kemudian muncul dua istilah tersebut. Dari kata 
ajar ini juga muncul banyak turunan kata yang lain termasuk mengajar.  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata ajar diartikan dengan: petunjuk yang 
diberikan kepada orang supaya diketahui (diturut). Belajar diartikan dengan berusaha 
mengetahui sesuatu; berusaha memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian, 
keterampilan). Adapun mengajar memiliki dua pengertian, yaitu: (1) memberikan serta 
menjelaskan kepada orang tentang suatu ilmu; memberi pelajaran; dan (2) melatih 
(Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 23). Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008) tidak 
dijumpai kata pembelajaran sebagai turunan dari kata ajar, sehingga tidak ada 
penjelasan tentang arti atau definisi pembelajaran. Dalam Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional dijelaskan makna pembelajaran, yakni proses interaksi peserta 
didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No. 20 
Th. 2003 Pasal 1 angka 20). Dari penjelasan UU ini dapat dipahami bahwa dalam 
proses pembelajaran terdapat interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber 
belajar. Sumber belajar tidak hanya didominasi oleh pendidik (guru), tetapi juga dari 
yang lain, seperti buku, modul, jurnal, laporan penelitian, koran, majalah, native 
speaker, dan internet. 

Jika beberapa waktu yang lalu sering digunakan istilah belajar-mengajar, maka 
sekarang ini istilah pembelajaran lebih banyak digunakan. Penggunaan istilah 
pembelajaran ini membawa paradigma baru dalam pendidikan di Indonesia, yakni 
bagaimana pendidikan ini dapat membuat peserta didik belajar aktif dengan interaksi 
dengan sumber belajar. Jika istilah belajar-mengajar mengesankan fungsi yang agak 
berbeda antara peserta didik, yakni belajar, dan pendidik, yakni mengajar, maka istilah 
pembelajaran mendudukkan peserta didik aktif dalam proses pendidikan, yakni belajar, 
dan fungsi pendidik adalah berupaya dan menyediakan fasilitas agar peserta didik 
belajar. 

Fungsi mengajar dalam paradigma pembelajaran tidak sekedar memberi atau 
menyampaikan pelajaran kepada peserta didik, tetapi juga terkandung makna adanya 
proses perubahan tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan yang direncanakan. 
Dalam pembelajaran terjadi proses pengaturan lingkungan agar peserta didik belajar. 
Karena itu, penguasaan materi pelajaran bukanlah akhir dari proses pembelajaran, tetapi 
merupakan tujuan antara untuk pembentukan tingkah laku (karakter) peserta didik yang 
lebih luas. Untuk mencapai tujuan ini, metode atau strategi yang digunakan dalam 
pembelajaran tidak hanya sekedar ceramah, tetapi juga metode-metode yang lain seperti 
diskusi, penugasan, sosiodrama, karyawisata, dan lain-lain.  

Posisi peserta didik dalam pembelajaran ini tidak sekedar menjadi objek atau 
sasaran guru dalam mengajar, akan tetapi peserta didik harus menjadi subjek yang aktif 
dan memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang. Dalam implementasinya, 
guru, dalam proses pembelajaran, tidak kehilanga perannya sebagai pengajar (teacher) 
atau melakukan tugas mengajar, sebab secara konseptual dalam istilah mengajar juga 
terkandung makna membelajarkan peserta didik. Dalam pembelajaran guru harus tetap 
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berperan optimal, begitu juga peserta didik. Atas dasar ini, Wina Sanjaya menegaskan 
bahwa istilah pembelajaran menunjuk pada usaha peserta didik mempelajari bahan ajar 
sebagai akibat perlakuan guru. Proses pembelajaran yang dilakukan peserta didik di sini 
tidak mungkin terjadi tanpa perlakuan guru. Yang berbeda dalam proses pembelajaran 
ini adalah peran keduanya (Wina Sanjaya, 2007: 102). 

Lebih jauh Wina Sanjaya memandang, proses pembelajaran harus diarahkan agar 
peserta didik mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang 
cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, yang meliputi 
kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan kompetensi 
temporal. Dengan proses ini peserta didik diharapkan menguasai sejumlah materi ajar 
sekaligus juga memiliki sejumlah kompetensi agar mampu mengahadapi rintangan yang 
muncul sesuai dengan perubahan pola kehidupan masyarakat (Wina Sanjaya, 2007: 
104). 

 
2. Standar Proses dalam Pembelajaran 

Pemerintah Indonesia berusaha untuk menentukan berbagai standar pendidikan 
yang menjadi acuan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Seperti dijelaskan di bagian 
awal tulisan ini, paling tidak ada delapan standar pendidikan yang sudah dibuat oleh 
pemerintah Indonesia. Secara formal pemerintah kemudian mengatur standar 
pendidikan ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Th. 2007 tentang 
Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan 
perundangan yang memerinci delapan standar yang disebut dalam Standar Nasional 
Pendidikan tersebut, di antaranya adalah standar proses pendidikan. Dalam Peraturan 
Pemerintah No. 19 Th. 2005 ini dijelaskan, standar proses adalah standar nasional 
pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan 
pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Pasal 1 angka 6). Untuk 
memperjelas standar proses pendidikan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Th. 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Meskipun lebih difokuskan untuk satuan pendidikan 
dasar dan menengah, namun peraturan ini juga bisa digunakan untuk satuan pendidikan 
tinggi atau perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya.  

Pada Pasal 1 ayat (1) Permendiknas tentang Standar Proses tersebut dinyatakan, 
standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan 
proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 
dan pengawasan proses pembelajaran. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa dalam 
proses pendidikan atau proses pembelajaran terdapat empat tahapan yang harus dilalui, 
yakni perencanaan proses, pelaksanaan proses, penilaian hasil, dan pengawasan proses. 
Tahapan-tahapan ini kemudian dijelaskan secara rinci dalam lampiran Permendiknas 
tersebut. Secara singkat empat tahapan ini akan dijelaskan di bawah. 
a. Tahap Perencanaan Proses 

Perencanaan proses pembelajaran adalah usaha merancang proses pembelajaran 
dengan membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pada prinsipnya 
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RPP memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar 
(KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi 
waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan 
sumber belajar. 

Agar bernuansa moral atau karakter, maka silabus dan RPP harus 
mengintegrasikan pendidikan karakter. Pada tahap perencanaan yang mula-mula 
dilakukan adalah analisis SK/KD, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP 
berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Analisis SK/KD dilakukan untuk 
mengidentifikasi nilai-nilai karakter yang secara substansi dapat diintegrasikan pada 
SK/KD yang bersangkutan. Perlu dicatat bahwa identifikasi nilai-nilai karakter ini tidak 
dimaksudkan untuk membatasi nilai-nilai yang dapat dikembangkan pada pembelajaran 
SK/KD yang bersangkutan. Guru dituntut lebih cermat dalam memunculkan nilai-nilai 
yang ditargetkan dalam proses pembelajaran. 

Secara praktis pengembangan silabus dapat dilakukan dengan merevisi silabus 
yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menambah komponen (kolom) karakter 
tepat di sebelah kanan komponen (kolom) Kompetensi Dasar atau di kolom silabus 
yang paling kanan. Pada kolom tersebut diisi nilai(-nilai) karakter yang hendak 
diintegrasikan dalam pembelajaran. Nilai-nilai yang diisikan tidak hanya terbatas pada 
nilai-nilai yang telah ditentukan melalui analisis SK/KD, tetapi dapat ditambah dengan 
nilai-nilai lainnya yang dapat dikembangkan melalui kegiatan pembelajaran (bukan 
lewat substansi pembelajaran). Setelah itu, kegiatan pembelajaran, indikator 
pencapaian, dan/atau teknik penilaian, diadaptasi atau dirumuskan ulang dengan 
penyesuaian terhadap karakter yang hendak dikembangkan. Metode menjadi sangat 
urgen di sini, karena akan menentukan nilai-nilai karakter apa yang akan ditargetkan 
dalam proses pembelajaran. 

 
b. Tahap Pelaksanaan Proses  

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup 
dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai karakter yang 
ditargetkan. Prinsip-prinsip Contextual Teaching and Learning disarankan diaplikasikan 
pada semua tahapan pembelajaran karena prinsip-prinsip pembelajaran tersebut 
sekaligus dapat memfasilitasi terinternalisasinya nilai-nilai karakter pada peserta didik. 
Selain itu, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus merupakan model 
pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik.  

Dalam pembelajaran ini guru harus merancang langkah-langkah pembelajaran 
yang memfasilitasi peserta didik aktif dalam proses mulai dari pendahuluan, inti, hingga 
penutup. Guru dituntut untuk menguasai berbagai metode, model, atau strategi 
pembelajaran aktif sehingga langkah-langkah pembelajaran dengan mudah disusun dan 
dapat dipraktikkan dengan baik dan benar. Dengan proses seperti ini guru juga bisa 
melakukan pengamatan sekaligus melakukan evaluasi (penilaian) terhadap proses yang 
terjadi, terutama terhadap karakter peserta didiknya. 
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c. Tahap Penilaian Hasil 
Penilaian atau evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dalam proses 

pendidikan. Penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya 
menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan 
psikomorotiknya. Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian afektif dan 
psikomotorik peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya. Agar hasil penilian 
yang dilakukan guru bisa benar dan objektif, guru harus memahami prinsip-prinsip 
penilaian yang benar sesuai dengan standar penilaian yang sudah ditetapkan oleh para 
ahli penilaian. Pemerintah (Kemdiknas/Kemdikbud) sudah menetapkan Standar 
Penilaian Pendidikan yang dapat dipedomani oleh guru dalam melakukan penilaian di 
sekolah, yakni Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian 
Pendidikan. Dalam standar ini banyak teknik dan bentuk penilaian yang ditawarkan 
untuk melakukan penilaian, termauk dalam penilaian karakter. Dalam penilaian 
karakter, guru hendaknya membuat instrumen penilaian yang dilengkapi dengan rubrik 
penilaian untuk menghindari penilaian yang subjektif, baik dalam bentuk instrumen 
penilaian pengamatan (lembar pengamatan) maupun instrumen penilaian skala sikap 
(misalnya skala Likert). 

 
d. Tahap Pengawasan Proses 

Tahap keempat ini merupakan tahap yang sangat penting dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran, meskipun tidak merupakan rangkaian langsung dalam pelaksanaan 
proses tersebut. Ada lima tahapan yang dilakukan dalam rangka pengawasan proses 
pembelajaran, yaitu pemantauan proses pembelajaran, supervisi proses pembelajaran, 
evaluasi proses pembelajaran, pelaporan hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan 
evaluasi proses pembelajaran, serta tindak lanjut dari hasil temuan yang dilaporkan. 
Dengan tahapan-tahapan ini proses pembelajaran dapat diketahui hasilnya oleh semua 
pihak yang berkepentingan (stake holder) dan dapat diambil keputusan yang benar 
untuk langkah-langkah selanjutnya. 
 
ETIKA DAN MORAL DALAM PEMBELAJARAN 

Berbicara tentang etika dan moral dalam pembelajaran adalah berbicara tentang 
proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral. Ada kalanya 
etika dan moral ini terkait dengan sikap dan perilaku guru atau dosen (pendidik) dan ada 
kalanya terkait dengan sikap dan perilaku siswa atau mahasiswa (peserta didik). Karena 
itu dalam tulisan ini akan diuraikan bagaimana etika dan moral yang harus dimiliki oleh 
peserta didik dan juga etika dan moral yang harus dimiliki oleh pendidik dalam proses 
pembelajaran baik di sekolah (kampus) maupun di luar sekolah (kampus). 

 
1. Etika dan Moral Peserta Didik 

Guru adalah orang yang memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kita, 
baik secara formal maupun informal, sedang siswa (peserta didik) adalah orang yang 
mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari seorang guru baik secara formal maupun 
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informal. Dalam proses pembelajaran terjadi interaksi antara siswa (peserta didik) 
dengan guru (pendidik) dan dengan bahan ajar. Dalam pembelajaran ini interaksi yang 
aktif dan komunikatif terjadi antara peserta didik dengan guru. Karena itu, peserta didik 
harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral ketika melakukan interaksi dengan 
gurunya.  

Ada beberapa alasan mengapa peserta didik harus menjunjung tinggi nilai-nilai 
etika (karakter) ketika berinteraksi dengan gurunya. Guru memiliki kedudukan yang 
istimewa bagi semua orang yang berada dalam proses pendidikan, di antaranya adalah:  
a. Guru adalah orang yang mulia, karena dia memiliki kepandaian (ilmu) dan 

mengajarkan serta mendidik manusia dengan kepandaiannya itu. 
b. Guru sangat besar jasanya kepada manusia, karena dialah yang memberikan ilmu. 

Dengan ilmu ini manusia menjadi terhormat dan beradab. Dengan ilmu juga manusia 
dapat menguasai alam semesta ini. Ilmulah yang dapat mengantarkan manusia 
menjadi makhluk yang paling berharga di dunia ini. 

c. Guru  biasanya lebih tua usianya dari siswanya, sehingga sudah sepatutnya siswa 
yang muda usianya menghormati gurunya. Seandainya usia guru lebih muda dari 
siswanya, maka tetap saja bagi siswa untuk menghormati gurunya, bukan karena 
usianya, tetapi karena ilmunya. 

Karena begitu besarnya jasa guru kepada manusia, maka sudah seharusnya 
manusia berbuat baik kepada gurunya dengan cara seperti berikut: 
a. Berperilaku sopan terhadap guru baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku.  
b. Memperhatikan pelajaran dan pendidikan yang diberikan guru baik di kelas maupun 

di luar kelas serta berusaha untuk menguasainya. 
c. Menaati dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh guru.  
d. Mengamalkan ilmu yang diajarkan guru. 
e. Jangan berperilaku tidak sopan kepada guru, apalagi berbuat kasar kepadanya. 
f. Jangan mempersulit guru dengan berbagai pertanyaan yang memang bukan bidang 

gurunya, apalagi dengan sengaja meremehkan dan merendahkan guru di hadapan 
orang lain.  

g. Jangan membicarakan kekurangan guru di hadapan orang lain (Marzuki, 2009: 227). 
 
Jika diperhatikan fenomena akhir-akhir ini terkait dengan sikap dan perilaku 

peserta didik terhadap gurunya memang cukup memprihatinkan. Betapa banyak siswa 
yang tidak menaruh hormat kepada gurunya, bahkan sebagian dari siswa ini tidak lagi 
perlu mengenal siapa sebenarnya gurunya. Guru diperhatikan dan dibutuhkan ketika 
memang ia memang memberikan sesuai yang diinginkan oleh siswanya. Ketika si siswa 
tidak lagi mendapatkan sesuatu yang diinginkan dari gurunya, maka serta merta di siswa 
tidak memedulikan lagi gurunya, sehingga ia tidak lagi harus menghormati dan 
memberikan perhatian yang khusus kepada gurunya. Inilah sebenarnya salah satu faktor 
yang mempengaruhi tingkat kemanfaatan ilmu yang dimiliki peserta didik sekarang ini.   
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2. Etika dan Moral Pendidik 
Guru (pendidik) merupakan salah satu komponen penting dalam proses 

pembelajaran, karena guru merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung 
dengan siswa sebagai subjek dan objek belajar. Sebaik apa pun kurikulum yang 
digunakan dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang lengkap, tanpa diimbangi 
dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan 
kurang bermakna. Di sinilah guru memiliki peran sentral dalam keberhasilan proses 
pembelajaran.  

Terkait dengan karakter siswa, guru juga menjadi figur sentral yang 
mempengaruhinya dalam melakukan proses pembelajaran yang berkarakter. Bahkan di 
sekolah atau lembaga pendidikan lain yang masih terbatas sarana dan prasarananya, 
gurulah yang menjadi ujung tombak keberhasilan proses pembelajaran. Guru berperan 
sebagai sumber ilmu atau sumber belajar bagi siswanya. Siswa akan belajar dari apa 
yang diberikan oleh gurunya. Di sinilah guru harus berhati-hati dalam bertutur kata dan 
berperilaku, sebab semuanya akan ditiru oleh siswanya. Karena itu, sudah seyogyanya 
guru memiliki etika dan moral yang baik dalam melakukan tugasnya sebagai punggawa 
dalam proses pembelajaran.  

Di samping peran di atas, masih banyak peran guru yang lain dan juga 
berpengaruh dalam suksesnya proses pembelajaran yang dilakukan. Wina Sanjaya 
(2007: 20-30) mencatat ada tujuh peran guru dalam proses pembelajaran, yaitu:  
a. Sebagai sumber belajar. Dalam hal ini guru harus memiliki penguasaan yang baik 

dan mendalam terhadap materi pembelajaran. 
b. Sebagai fasilitator. Melalui peran ini guru harus memberikan pelayanan yang 

memudahkan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 
c. Sebagai pengelola. Dengan peran ini guru harus mampu menciptakan iklim belajar 

yang memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara nyaman. 
sebagai pengelola (manajer) guru harus memiliki kemampuan yang baik untuk 
merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengawasi proses pembelajaran. 

d. Sebagai demonstrator. Yang dimaksud dengan peran demonstrator di sini adalah 
peran guru untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu dapat membuat 
siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan sekaligus 
menunjukkan sikap dan perilaku terpuji di hadapan siswa. 

e. Sebagai pembimbing. Guru, dengan peran ini, harus membimbing siswa agar dapat 
menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal hidupnya, 
membimbing siswa agar dapat mencapai dan melaksanakan tugas-tugas 
perkembangannya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia 
ideal. 

f. Sebagai motivator. Dengan peran ini guru dituntut agar dapat menumbuhka dan 
meningkatkan motivasi siswa agar belajar dan mengikuti proses pembelajaran 
dengan baik. 

g. Sebagai evaluator. Guru, di sini, berperan untuk mengumpulkan data atau informasi 
tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Peran guru ini di samping 
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untuk menentukan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, 
sekaligus juga untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh 
kegiatan yang diprogramkan. 

Untuk dapat memainkan peran-peran seperti yang dijelaskan di atas guru harus 
memiliki kualifikasi dan berbagai kompetensi khusus. Pasal 28 PP 19 Tahun 2005 
menegaskan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 
sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional (ayat 1). Selanjutnya dijelaskan bahwa semua 
pendidik pada semua jenjang pendidikan harus memiliki empat kompetensi khusus, 
yaitu (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi 
profesional, dan (4) kompetensi sosial (ayat 3). Selanjutnya kualifikasi dan kompetensi 
pendidik (guru) ini dijelaskan lebih rinci dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
(Permendiknas). 

 Dalam Permendiknas No. 16 Th. 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 
Kompetensi Guru ditegaskan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi 
akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional (Pasal 1 ayat 1). Standar 
kualifikasi akademik dan kompetensi guru ini kemudian dijelaskan secara rinci melalui 
lampiran permendiknas ini (Pasal 1 ayat 2). Di lampiran inilah diuraikan kualifikasi 
akademik dan standar kompetensi guru mulai dari guru Pendidikan Anak usia Dini 
(guru PAUD), guru Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (guru SD/MI), guru Sekolah 
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (guru SMP/MTs), hingga guru Sekolah 
Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (guru SMA/SMK/MA). 

Kualifikasi akademik guru yang penting untuk diungkap di sini adalah bahwa 
semua guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Diploma empat 
(D-IV) atau sarjana (S-1) yang diperoleh dari perguruan tinggi pada program studi yang 
terakreditasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Adapun standar kompetensi 
guru yang penting untuk diungkap di sini terutama adalah yang terkait dengan etika dan 
moral guru dalam pembelajaran. Agar lebih rinci tentang standar kompetensi guru ini, 
berikut uraiannya: 
a. Terkait dengan kompetensi akademik, guru harus: 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 
emosional, dan intelektual; 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 
3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu; 
4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik; 
5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; 
6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki; 
7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; 
8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar; 
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9) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; 
10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

b. Terkait dengan kompetensi kepribadian, guru harus: 
1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional 

Indonesia; 
2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat; 
3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa; 
4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, 

dan rasa percaya diri; 
5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru; 

c. Terkait dengan kompetensisosial, guru harus: 
1) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 
dan status sosial ekonomi; 

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, 
tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat; 

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang 
memiliki keragaman sosial budaya; 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 
dan tulisan atau bentuk lain; 

d. Terkait dengan kompetensi profesional, guru harus: 
1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung 

mata pelajaran yang diampu; 
2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang 

pengembangan yang diampu; 
3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; 
4) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan 

tindakan reflektif; 
5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan 

mengembangkan diri. 
Itulah dua puluh empat kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang guru 

yang dikelompokkan dalam empat kompetensi pokok guru. Jika dicermati secara 
mendalam, dalam semua kompetensi tersebut terkandung nilai-nilai etika dan moral 
atau karakter mulia yang harus dijunjung tinggi oleh setiap guru dalam melakukan 
proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik di jenjang pendidikan 
dasar, menengah, maupun tinggi.  

Dari kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki guru seperti di atas jelaslah 
bahwa tugas guru adalah tugas yang sangat berat namun sangat mulia. Tugas ini dinilai 
berat karena guru dituntut untuk membekali diri dengan berbagai kualifikasi akademik 
dan kompetensi-kompetensi yang kompleks agar mampu melaksanakan tugasnya 
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dengan lancar. Dalam berbagai referensi banyak pula ditemukan kajian tentang guru 
dan berbagai prasarat yang harus dimilikinya, terutama karakternya. Karena begitu 
beratnya tugas ini, maka guru harus memiliki komitmen yang tinggi, motivasi yang 
kuat, niat yang tulus dan ikhlas, serta keahlian dan profesionalitas yang baik. Sebagai 
umat beragama tentu guru juga dituntut untuk memiliki iman yang baik dan bertakwa 
kepada Allah Swt. serta memiliki akhlak atau karakter mulia. Inilah yang menjadi 
kelengkapan etika dan moral guru dalam melaksanakan tugas utama dalam proses 
pembelajaran. 

Etika dan moral guru merupakan kepribadian guru yang sekaligus menjadi modal 
utama dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai pendidik. Karena itu guru harus 
terus membiasakan diri dengan etika dan moral seperti di atas sehingga benar-benar 
menjadi kepribadiannya. Dengan upaya ini guru akan memiliki karakter yang 
semestinya. Karakter guru ini terlihat ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan 
orang lain, terutama dengan para peserta didiknya.  

 

SIMPULAN 
Setiap orang pasti memiliki tujuan dalam hidupnya, baik tujuan jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Tujuan yang dicanangkan dalam hidup ini menjadi 
arah dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan harus terjabarkan dalam komitmen 
profesi pekerjaan masing-masing, termasuk pekerjaan guru (pendidik). Sebagai guru 
sudah selayaknya memiliki komitmen profesional dan membekali diri dengan 
kualifikasi akademik yang cukup serta didukung oleh berbagai kompetensi yang 
dibutuhkan demi tercapainya tujuan pekerjaannya, terutama dalam proses pembelajaran 
yang dilakukan. 

Etika dan moral dalam pembelajaran yang sudah diuraikan di atas perlu dicermati 
dan diupayakan untuk bisa dipraktikkan dalam setiap proses pembelajaran, baik oleh 
pendidik (guru/dosen) maupun oleh peserta didik (siswa/mahasiswa). Di era yang penuh 
dengan kompleksitas problema dan tantangan seperti sekarang ini, terutama dengan 
majunya dunia teknologi, informasi, dan komunikasi, sendi-sendi etika dan moral 
seperti di atas harus dijaga dan terus diupayakan eksistensinya terutama dalam praktik 
pembelajaran formal di sekolah. Hanya manusia-manusia bermoral dan berkarakterlah 
yang mampu eksis dengan jati dirinya di tengah-tengah lingkungan sosial budaya yang 
serba tidak menentu seperti sekarang ini. Pendidikan merupakan salah satu garda depan 
yang harus dijaga demi terwujudnya tujuan negara yang sudah dirumuskan dalam 
Pembukaan UUD 1945. Pemerintah juga sudah berkomitmen untuk membangun bangsa 
dan negara yang berkarakter, sehingga guru yang beretika dan bermoral memiliki peran 
yang sangat penting untuk mewujudkan komitmen tersebut.  

Pengembangan etika, moral, dan karakter di sekolah juga sangat penting untuk 
diperhatikan setiap guru, mengingat di sinilah peserta didik mulai berkenalan dengan 
berbagai bidang kajian keilmuan. Pada masa ini pula peserta didik mulai sadar akan jati 
dirinya sebagai manusia yang mulai beranjak dewasa dengan berbagai problem yang 
menyertainya. Dengan berbekal nilai-nilai karakter mulia yang diperoleh melalui proses 
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pembelajaran di kelas dan di luar kelas, peserta didik diharapkan menjadi manusia yang 
berkarakter sekaligus memiliki ilmu pengetahuan yang siap dikembangkan pada jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 
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