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BAB III 

IMPLEMENTASI TUJUAN PENDIDIKAN KARAKTER 

A. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan menurut Socrates berpendapat bahwa tujuan 

paling mendasar dalam pendidikan yaitu untuk bisa membuat seseorang 

menjadi good dan smart. Dalam sejarah Islam, Rosulullah Muhammad 

SAW, dalam ajaran Islam juga menengaskan bahwa misi utamanya 

dalam mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan 

karakter yang baik (good charcter). Berikutnya, ribuan tahun setelah itu, 

rumusan tujuan utaman pendidikan tetap pada wilayah yang serupa, 

yakni pembentukan kepribadian manusia yang baik. Tokoh pendidikan 

Barat yakni yang mendunia seperti Klipatrick, Lickona, Brooks dan 

Goble seakan menggemakan kembali gaung yang disuarakan Socrates 

dan Muhammad SAW bahwa moral, akhlak atau karakter adalah tujuan 

yang tak terhindarkan dari dunia pendidikan. Begitu juga dengan Marthin 

Luther King menyetujui pemikiran tersebut dengan mengatakan, 

“intelligence plus character, that is the true aim of education”. 

Kecerdasan plus karakter, itulah tujua yang benar dari pendidikan.
28

 

Heri Gunawan membahas bahwa “tujuan pendidikan karakter 

pada intinya untuk membentuk bangsa yang tangguh kompetitif, 

berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa 

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa berdasarkan pancasila”.
29

 Pendidikan karakter memiliki 

tujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggara dan hasil pendidikan. 

Dengan hal itu yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter 

atau akhlak mulia. Yang mana ini berlaku untuk peserta didik secara 
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 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2005),hal.145 
29

 Abdul Majid dan Dian Andayani,Pendidikan Karakter Perspektif Islam,(Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya,2011),hal.30 
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utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui 

pendidikan karakter diharapkan peserta didik akan mampu secara mandiri 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya dengan baik, mengkaji 

dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari dalam 

berkehidupan masyarakat. Pendidikan karakter akan membuat anak 

menjadi cerdas secara emosional, kecerdasan ini akan menjadi penting 

dalam mempersiapkan masa depan anak menjadi lebih baik. Kecerdasan 

ini akan membuat peserta didik memiliki rasa tanggung jawab akan apa 

yang diambil, menghadapi tantangan dengan baik dan mandiri. 

Sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang terdapat 

pada UUSPN No.20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3. Pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
30

 

Sesuai dengan pemaparan di atas, dari segi pendidikan 

menjelaskan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk memiliki fokus 

pada pengembangan potensi peserta didik secara keseluruhan sehingga 

menjadi individu yang sudah siap dalam mengahadapi masa yang akan 

datang dengan survive. Perilaku terpuji dengan karakter yang termaktub 

dalam nilai-nilai yang baik akan membuat individu menjadi lebih mandiri 

dan siap menjadi anak bangsa yang mampu untuk diandalkan.
31
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B. Pondasi Pendidikan Karakter  

Membahas tentang pendidikan karakter maka tidaklah luput dari 

pondasi pendidikan karakter atau yang disebut landasan. Ada enam 

pondasi karakter pada diri manusia yang dapat digunakan untuk 

mengukur dan menilai watak dan perilakunya dalam hal-hal khusus. 

Kenenam karakter ini dapat dikatakan sebagai pondasi dari karakter 

manusia. Pondasi karakter yang bisa diketahui yaitu : Respect 

(penghormatan), Responsbility (tanggung jawab), Citizenship-Civic Duty 

(kesadaran berwarga-negara), Fairness (keadilan dan kejujuran), Caring 

(kepedulian dan kemauan berbagi), Trustworthiness (kepercayaan).
32

 

1. Respect (Penghormatan) 

  Penghormatan adalah sikap yang menunjukkan tentang 

bagaimana bersikap dengan serius dan khidmat terhadap orang lain dan 

juga diri sendiri. Melakukan prilaku baik dengan orang lain dengan 

hormat, berarti membiarkan mereka mengetahui bahwa mereka aman, 

bahagia, dan mereka penting karena posisi dan perannya sebagai 

manusia di hadapan kita. Yang sering terjadi kita tidak bisa 

menghormati orang tidak hormat dengan kita.  

  Respect bukanlah sesuatu hal yang diminta, melainkan dengan 

diberikan. Jangan mengharapkan rasa hormat dengan penuh paksaan, 

tapi kita bisa mendapatkan engan memulai diri menata sikap dan posisi 

agar bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain tanpa diminta. 

Terdapat beberapa perilaku yang menunjukkan rasa hormat/ respect 

sebagaimana berikut ini : 1). Tolarance (toleransi), Acceptance 

(penerimaan), Outonomy (otonomi), Privacy (privasi), Nonviolance 

(non-kekerasan), Courteous (rasa hormat), Polite (sopan), dan 

Concerned (perhatian).
33
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  Sikap penghormatan menjadi pondasi dalam pendidikan karakter 

karena semua orang yang menerapkan sikap ini akan saling 

menghormati. Pembelajaran yang berjalan di lembaga pendidikan juga 

akan bisa berjalan dengan baik apabila bisa saling menghormati satu 

sama lain. Begitu pula ketika di masyarakat pasti semua akan bisa 

berjalan dengan baik saling mengasihi dan menyayangi. 

2. Responbility (Tanggung Jawab) 

  Sikap bertanggung jawab menjadi sikap yang selalu diharapkan 

oleh setiap orang. Sikap ini akan memberikan banyak kebermanfaatan 

terhadap segala pekerjan yang dikerjakan. Karakter yang bertanggung 

jawab akan menghasilkan sikap timbal balik yaitu disukai oleh banyak 

orang. Memenuhi segala kebutuhan dalam kehidupan tentu akan 

membutuhkan sikap bertanggung jawab. Sehingga memiliki sikap ini 

begitu penting untuk setiap orang masing-masing. 

  Jika hal ini diterapkan dalam sekolah sama dengan peserta didik 

yang akan berani mengambil pilihannya dengan penuh pertimbangan.  

Penuh tanggung jawab  peserta didik akan memberikan sikap belajar 

dengan giat dan memahami pembelajaran dengan cermat. Begitu juga 

ketika di masyarakat akan menjadi masyarakat yang adil, jujur, dan 

menghargai sesama. 

3. Civic Duty-Citizenship (Kesadaran dan Sikap Berwarga Negara) 

  Kesadaran dan sikap berwarga negara menjadi nilai-nilai yang 

harus diajarkan dan diterapkan pada setiap orang. Nilai-nilai ini 

haruslah dijaga agar masyarakat dalam sebuah negara tidak terjadi 

tindakan yang melanggar hak-hak masyarakat lainnya. Karakter 

kesadaran dan sikap dalam berwarga negara haruslah diterapkan dengan 

baik sedari dini. Agar bisa menciptakan negara yang adil makmur dan 

diridhoi Allah SWT. Tidak mudah bercerai berai ketika berwarga 

negara, mejaga hak satu dengan yang lainnya. Tidak saling bermusuhan 
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ketika berbeda pendapat dan tidak mudah membesarkan masalah yang 

kecil. Hal tersebutlah yang akan menimbulkan perpecahan dari 

masyarakat sehingga menjadi permusuhan dan menghilangkan 

kesejahteraan. 

d. Fairness (Keadilan) 

  Sikap adil merupakan sikap yang harus ditanggung dalam 

menciptakan suasana hubungan orang satu dengan yang lain saling 

memahami dan bijaksana. Seorang yang sudah memiliki sifat adil sedari 

pemikiran akan menjadi orang yang mampu memahami dan 

mendengarkan pendapat orang lain. Tidak terburu-buru dalam 

mengklaim orang lain buruk hanya sebatas mengenal saja. Sebagaimana 

yang dijelaskan dalam novel Bumi Manusia karya Pramoedya Ananta 

Toer, “Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak 

dalam pikiran apalagi perbuatan”. Semua perilaku yang dilakukan 

sudah dengan pertimbangan yang matang. 

  Keadilan yang diterapkan oleh seseorang akan mendapatkan 

timbal balik yang baik. Kebermanfaat terhadap orang lain akan 

dirasakan dengan baik karena mampu menghargai dan memahami orang 

lain dengan baik. Keadilan yang diterapkan di sekolah juga akan 

membuat peserta didik lebih mandiri dalam belajar. Karena semua 

peserta didik diberlakukan adil, maka tidak aka nada yang namanya 

cemburu sosial dan perpecahan dalam kelas. Hal ini sangat perlu 

diterapkan di sekolah, masyarakat, dan lain sebagainnya. 

e. Caring (Peduli) 

Sikap peduli juga harus ditanamkan sedari dini. Apalagi bagi para 

peserta didik pasti memiliki sikap peduli menjadi hal yang bagus untuk 

sikap sosial. Peduli akan tercipta karena terbiasa berbuat baik terhadap 

sesama. Hal tersebut yang akan membuat seseorang sering perhatian 

dengan keadaan orang lain. Saling menyayangi dan mengasihi, 
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membantu apa yang menjadi permasalahan sesama dengan penuh 

keikhlasan.  

f. Trustworthiness (Kepercayaan) 

  Kepercayaan menyangkut beberapa elemen karakter, antara lain 

sebagai berikut:  

1). Integrasi, integrasi merupakan kepribadian dan sifat yang 

menyatukan antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Integrasi 

berarti keseluruhan (wholeness), bisa diprediksi, konsisten 

dalam pikiran, kata-kata, dan perbuatan, tidak “berwajah ganda” 

2). Kejujuran: apa yang dikatakan adalah benar sesuai 

kenyataannya, Orang yang jujur adalah orang yang bisa 

dipercaya, tidak bohong, dan tidak munafik. 

3). Menepati jani: apa yang pernah dikatakan untuk dilakukan, 

makan akan benar-benar dilakukan. 

4). Kesetiaan: sikap yang menjaga hubungan dengan tindakan-

tindakan untuk menujukkan baiknya hubungan, bukan hanya 

memberi, melainkan juga menerima hal-hal positif untuk 

terjalinnya hubungan.
34

 

 Kepercayaan akan dapat dipegang ketika seseorang bisa menjaga 

amanah dengan baik. Maka untuk bisa mencapai hal tersebut peserta 

didik juga harus diajarkan untuk berperilaku amanah. Sehingga bisa 

mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari ketika di sekolah, 

rumah dan juga kehidupan bermasyarakat. Tahap-Tahap 

perkembangan karakter berdasarkan Islam ke dalam: a. Tauhid (usia 

0-2 tahun) b. Adab (usia 5-6 tahun) c. Tanggung Jawab (7-8 tahun) d. 

Caring/Peduli (9-10 tahun) e. Kemandirian (11-12 tahun) f. 

Bermasyarakat (13 Tahun) Berdasarkan klasifikasi tersebut maka 

pendidikan karakter harus disesuaikan dengan tahap-tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak.  

a. Tauhid ( Usia 0 – 2 Tahun ) 
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  Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Abu Dza'bi dari Az Zuhriy dari Abu Salamah bin 

'Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi 

Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam 

keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan 

menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi 

sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak 

dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?"( H.R 

Bukhori) Maknaya dianugrahi potensi tauhid, yaitu meng-Esa-kan 

Allah dan berusaha terus untuk mencari ketauhidan tersebut.  

  Pada saat bayi lahir sangat penting untuk 

memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid ini dalam rangka tetap 

menjaga ketauhidan, sampai bayi menginjak usia 2 tahun sudah 

diberi kemampuan untuk berbicara, maka kata-kata yang akan 

keluar dari mulutnya adalah kata-kata tauhid/kalimat thayyibah 

sebagaimana yang sering diperdengarkan kepadanya. 

b. Adab ( Usia 5-6 Tahun )  

  Menurut Hidayatullah pada fase ini anak dididik budi 

pekerti, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter jujur 

(tidak berbohong), mengenal yang baik-buruk, benarsalah,yang 

diperintahkan-yang dilarang. Telah menceritakan kepada kami Abu 

Bakr bin Abu Syaibah dan Hannad Bin As Sari keduanya berkata; 

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Ahwash dari Manshur 

dari Abu Wail dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kejujuran itu 

adalah kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. 

Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, 

maka ia akan dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Dan 

sesungguhnya dusta itu adalah kejahatan. Dan sesungguhnya 

kedustaan itu akan menggiring ke neraka. Seseorang yang 
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memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai  Muhammad 

Fuad Abdul Baqi, “Hadits Shahih Bukhari Muslim”. Fathan Prima  

c. Tanggung Jawab ( 7-8 Tahun)  

  Berdasarkan hadits tentang perintah shalat pada usia tujuh 

tahun menggambarkan bahwa pada fase ini anak dididik untuk 

bertanggung jawab. Jika perintah shalat itu tidak dikerjakan maka 

akan mendapat sanski, dipukul (pada usia sepuluh tahun). Dari 

„Amar bin Syu‟aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: 

Rasulullah saw. Bersabda: “perintahlah anak-anakmu mengerjakan 

salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena 

meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah 

tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan)!. (HR.Abu Daud 

dalam kitab sholat)”  

e. Caring / Peduli ( 9-10 Tahun)  

  Setelah anak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan 

muncul sifat kepedulian, baik kepedulian terhadap lingkungan 

maupun kepedulian terhadap sesama. Bila bercermin kepada tarikh 

Rasulullah SAW bahwa pada usia 9 tahun Rasul menggembalakan 

kambing. Pekerjaan menggembala kambing merupakan wujud 

kepedulian rasul terhadap kondisi kehidupan ekonomi pamannya, 

yang pada saat itu mengurusnya setelah kematian kakeknya. 

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad telah menceritakan kepada 

kami (Musaddad bin Musarhad) telah menceritakan kepada kami 

(Yahya) dari (Ibnu Abu 'Arubah) dari (Qatadah) dari (Al Hasan) 

dari (Samurah) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 

bersabda: "Tangan bertanggung jawab atas apa yang ia ambil 

hingga ia menunaikannya, -kemudian Al Hasan lupa lanjutannya-. 

Lantas ia menyebutkan, "…. dia adalah orang yang engkau 

percayai, tidak ada tanggung jawab atasnya." 
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 e. Kemandirian ( 11-12 tahun)  

  Pada usia ini anak telah memiliki kemandirian. 

Kemandirian ini ditandai dengan siap menerima resiko jika tidak 

mentaati peraturan. Contoh kemandirian pada pribadi rasul adalah 

saat beliau mengikuti pamannya untuk berniaga ke negeri Syam. 

Pada saat itu Rasulullah telah memiliki kemandirian yang hebat, 

tidak cengeng, kokoh, sampai mau mengikuti perjalanan yang jauh 

dengan pamannya tersebut, hingga pada saat itu seorang pendeta 

Bukhaira menemukan tanda-tanda kenabian pada beliau.  

f. Bermasyarakat (13 Tahun )  

  Pada fase ini anak sudah mulai memiliki kemampuan 

untuk bermasyarakat dengan berbekal pengalaman-pengalaman 

yang didapat pada fase-fase sebelumnya. Kehidupan dalam 

masyarakat lebih kompleks dari kehidupan keluarga, anak anak 

mengenal banyak karakter manusia selain karakter orang-orang 

yang dia temui di dalam keluarganya. Enam tahap pendidikan 

karakter ini menjadi pondasi dalam menggali, melahirkan, 

mengasah serta mengembangkan bakat dan kemampuan unik anak 

didik. Hal ini menjadi penting untuk menghadapi tantangan 

globalisasi yang dasyat dan spektakuler saat ini. Moralitas yang 

luhur, tanggung jawab yang besar, kepedulian yang tinggi, 

kemandirian yang kuat, dan bermasyarakat yang luas menjadi kunci 

menggapai masa depan.
35

 

C. Problematika Pendidikan Karakter 

                                                             
35 Anggi Fitri,Pendidikan Karakter Perpektif Al-Qur’an dan Hadist,( Ta‟lim: Jurnal Studi 

Pendidikan Islam,2018),hal.53 
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Pendidikan karakter terkait dengan tiga mantra pendidikan, yaitu 

pendidikan individual, pendidikan sosial, dan pendidikan moral. 

Pendidikan individual terkait dengan kebebasan seseorang dalam 

mengekspresikan diri dan potensinya secara bertanggung jawab, sehingga 

ia memiliki kebebasan untuk melakukan pilihan-pilihan atas berbagai 

alternative yang kemudian menjadi pilihan moralnya. Pendidikan sosial 

terkait dengan kemamuan manusia dalam membangun hubungan dengan 

manusia dan lembaga lain secara harmonis dan fungsional yang 

selanjutnya menjadi cermin kebebasannya dalam mengorganisasi dirinya. 

Dengan demikian, ia menjadi manusia yang fungsional di tengah-tengah 

kehidupan masyarakatnya, tanpa kehilangan jati diri, kebebasan, dan 

kemandiriannya.
36

 

Pendidikan moral yang berkaitan dengan jiwa dan spirit  dalam 

menghidupi masyarakat hingga semakin membudaya dan bermartabat. 

Pendidikan moral akan membuat masyarakat semakin berkarakter baik 

dengan kemandirian, tanggung jawab, berani dalam mengambil 

keputusan dan memiliki jati diri. Dengan pendidikan individual, sosial 

dan moral akan memperkuat pendidikan karakter. Tiga pilar pendidikan 

terebutlah yanga akan saling berintegrasi dalam menciptakan karakter 

individu yang bermartabat. Pendidikan karakter yang ditopang oleh 

pendidikan moral, individu dan sosial akan membuat siswa menjadi 

tumbuh lebih matang, kaya dan mahluk sosial yang siap menerima segala 

tantangan di masa depan. 

Namun sayangnya tiga pilar pendidikan sebagai pendukung 

tersebut tidak berfungsi dengan baik dan efektif. Hal tersebut diakibatkan 

oleh kelemahan dalam bidang metodologi dan implementasinya. 

Pengajaran tentang moral, nilai, agama dan kewarganegaraan yang 

selama ini penting diajarkan kurang bisa mendapatkan perhatian khusus 

karena hanya diberikan kepada peserta didik secara kognitif. Keadaan 
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inilah yang membuat semakin lemah dan merosotnya pendidikan 

karakter. Sehingga akhlak dan moral bangsa ini semakin tidak terkendali 

dengan baik. Tiga pilar pendidikan karakter haruslah ditopang dengan 

pilar sekolah, rumah dan masyarakat. Sebagaimana hal tersebut polemik 

terjadi di tiga komponen sebagaimana berikut ini: 

1. Keluarga 

Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak dengan 

karakter yang terbaik. Orang tua yang mendidik dan membimbing 

anak haruslah mengetahui bagaimana arah gerak anak. 

Menanamkan karakter terbaik anak sejak dini haruslah digiatkan 

dengan berbagai macam nilai di dalamnya. Praktiknya, orang tua 

tidaklah memiliki banyak kemampuan dalam hal tersebut 

terkadang. Bahkan banyak ditemui orang tua yang masih kurang 

memiliki wawasan, pengalaman, keahlian dan pemahaman 

tentang pembelajaran.  

Peran-peran yang dijalankan orang tua sebagai pendidik 

terkadang kurang bisa mendatangkan nilai secara materi yang 

baik terhadap anak, dikarenakan anak terkadang masih susah 

menerima masukan dari orang tua dengan baik. Maka dengan hal 

inilah dalam pembentukan karakter melalui pendidikan karakter 

di rumah saja memang tidak cukup. Dibutuhkan kerja sama 

dengan pendidikan karakter di sekolahan. 

2. Sekolah 

Sekolahan dengan segala sarana dan pra-sarana dengan tugas 

utama mendidikan karakter bangsa, dengan sumber daya manusia 

yang cukup tentu haruslah mampu memberikan pendidikan 

karakter yang baik. Manajemen dan segala sistem yang ada di 

sekolahan haruslah dimaksimalkan dalam pengelolaannya agar 

mampu mendapatkan hasil yang sesuai untuk mendidik peserta 
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didik. Hal ini dikarenakan bahwa sekolahan tidak memiliki visi 

dan misi yang jelas dengan komitmen yang nyata dalam 

memperjuangkan pendidikan karakter. Budaya di sekolah yang 

kurang baik masih sering terjadi dari peserta didik sampai ke 

guru. 

Peserta didik masih sering ditemui perilaku yang tidak jujur, 

menyonteng, tidak disipilin dan sebagainya. Peserta didik dalam 

hal ini membuktikan belum memiliki karakter yang baik. Sering 

adanya tawuran di sekolah  membuat banyak terjadi perpecahan 

dan perselisihan yang mengakibatkan banyak masalah. 

Pendidikan karakter dalam hal ini harus dihadirkan dengan 

kaffah. Peserta didik harus mendapatkan pembelajaran 

pendidikan karakter bukan sebatas pemahaman kognitif. Tetapi 

juga disertai dengan pembelajaran nilai pendidikan karakter. 

Nilai-nilai yang diimplemnetasikan secara nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. 

3. Masyarakat 

Lingkungan masyarakat menjadi kehidupan yang sebenarnya 

untuk dihadapi oleh setiap individu. Lingkungan ini yang harus 

dihadapi setiap peserta didik setelah selesai dalam pembelajaran 

ketika pasca sekolah. Sehingga lingkungan yang baik dengan 

masyarakat yang saling menghargai akan membangun generasi 

bangsa dengan karakter yang dapat diandalkan. Pendidikan 

karakter disini juga sangat perlu ditanamkan kembali. Masyarakat 

yang bermartabat tentu akan menjadi jalur utama dalam 

melahirkan generasi selanjutnya yang memilii karakter untuk 

mempertanggung jawabkan masa depan bangsa. 

Lapisan masyarakat harus memiliki karakter yang baik dalam 

menjalankan kehidupan. Mulai dari masyarakat, pemerintah dan 
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sebagainnya harus saling bersengkuyung untuk mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Karakter di masyarakat dapat 

dibangun dengan cara saling peduli, bergotong royong, saling 

membantu, dan mencintai tanah air dengan bukti nyata. 

Sayangnya masih banyak ditemui masyarakat yang kurang 

memiliki ketertiban dan kejujuran dalam menjalankan peran 

masing-masing di masyarakat.
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