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Abstrak 

 

Pendidikan karakter memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan moral. 

Pendidikan karakter martim merupakan sebuah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai 

kebaharian yang berdimensi agama, sosial, budaya, yang mampu diwujudkan dalam budi pekerti, 

baik dalam perbuatan maupun perkataan. Menyatunya lingkungan dengan laut sekaligus 

melibatkan adaptasi fisiologi dan psiko-sosio-budaya dengan memanfaatkan laut dan isinya 

bersama merupakan karakter umum dan mencolok dari masyarakat maritim. Pendidikan 

karakter maritim merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang mutlak harus 

dimiliki khususnya generasi muda Indonesia. 

Pendidikan kemaritiman difokuskan pada pembentukan karakter dan jiwa bahari, 

sehingga materi pembelajaran haruslah berorientasi pada proses pembentukan jiwa bahari. 

 

 

 

Kata kunci: Pendidikan Karakter,Jiwa Kemaritiman, Pelajar di Tingkat Satuan 

Pendidikan Yayasan Hang Tuah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan pembangunan di Indonesia dalam segala 

bidang berkembang pesat pula. Tidak terkecuali pembangunan dalam bidang pendidikan. Hal ini 

merupakan upaya yang sungguh-sungguh dari rakyat untuk mencapai kehidupan yang dicita-citakan, 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan yang 

dimaksut dengan pendidikan, tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berbunyi: 

“Pendidikan adalah 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”. 

 

 Amanat UU No 20 Tahun 2003 tersebut sangat jelas bahwa, pendidikan pada hakekatnya 

adalah mengembangkan potensi diri peserta didik dengan dilandasi oleh kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Dengan 

demikian, pendidikan mempunyai peran yang strategis dalam membangun karakter peserta didik. 

 Pendidikan karakter memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan moral. 

Pendidikan karakter martim merupakan sebuah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebaharian 

yang berdimensi agama, sosial, budaya, yang mampu diwujudkan dalam budi pekerti, baik dalam 

perbuatan maupun perkataan. Menyatunya lingkungan dengan laut sekaligus melibatkan adaptasi 

fisiologi dan psiko-sosio-budaya dengan memanfaatkan laut dan isinya bersama merupakan 

karakter umum dan mencolok dari masyarakat maritim. Pendidikan karakter maritim merupakan 

bagian penting dari kehidupan manusia yang mutlak harus dimiliki khususnya remaja. 

 Dalam rangka pengembangan kurikulum kebaharian di dalam lingkungan Yayasan Hang 

Tuah, pendidikan karakter maritim menjadi salah satu hal terpenting dalam upaya memperkuat jiwa 

kemaritiman di tingkat satuan pendidikan Yayasan Hang Tuah Cabang Surabaya. 

 

 

 



 

Pembahasan 

1. Definisi Pendidikan Maritim 

         Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991) Pendidikan diartikan sebagai proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Sugihartono dkk, 2007 : 3). Menurut UU No. 20 

Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengartikan Pendidikan adalah 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. Sedangkan definisi maritim yang sering diartikan sebagai suatu bagian dari 

kegiatan dilaut yang mengacu pada pelayaran/pengangkutan laut, perdagangan, dan kepelabuhan 

baik nasional dan internasional, kemaritiman itu sendiri adalah hal-hal yang menyangkut masalah 

maritim (Djuanda dkk, 2005:3) . Dapat disimpulkan bahwa Definisi Pendidikan Maritim adalah 

upaya sadar terencana dengan tujuan mengubah tingkah laku, mengembangkan kepribadian, 

pengendalian diri dan pengembangan keterampilan dengan kajian wilayah kelautan NKRI guna 

menjaga keutuhan wilayah maritim Republik Indonesia melalui pengajaran dan pelatihan. 

 Harapan dari terselenggaranya pendidikan maritim bagi peserta didik tingkat satuan 

pendidikan Yayasan Hang Tuah yaitu adanya sikap sadar bahwa wilayah maritim Indonesia adalah 

harga mati, terbentuknya budaya dan nilai-nilai luhur Nasionalisme yang rentan akan budaya dan 

nilai-nilai dari luar serta adanya penanaman watak kemaritiman dalam masyarakat.  Pendidikan 

menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan 

dengan pertumbuhan atau perkembangan Jiwa (mind), Watak (character) atau Kemampuan fisik 

(physical ability) individu. Dalam pendidikan terdapat transformasi warisan budaya, yaitu 

pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dari generasi ke generasi. 

 

 



 

a. Penanaman nilai kemaritiman melalui pendidikan maritim 

Salah satu manfaat pendidikan adalah melestarikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh 

masyarakat, bangsa dan Negara (Dwi Siswoyo dkk, 2008 : 20), salah satu nilai yang dapat dibawa 

dan diajarkan dalam pendidikan ini adalah nilai kemaritiman. Maksud dari penanaman nilai 

kemaritiman ini adalah membentuk watak penduduk daerah perbatasan sebagai penduduk yang ikut 

berperan aktif dalam upaya menjaga keutuhan NKRI, nilai-nilai kemaritiman yang ditanamkan pada 

pendidikan maritim adalah sebagai berikut : 

1) Cinta tanah air maritim 

2) Budaya Bahari 

3) Sejarah Bahari 

4) Ekosistem Laut 

5) Pemanfaatan Hasil laut, dll. 

Nilai-nilai ini ditanamkan secara bertahap pada sekolah-sekolah formal dan informal di daerah, 

artinya pendidikan maritim ini di masukkan dalam kurikulum sekolah agar tertanam secara 

mendasar dalam jiwa peserta didik. Harapan dari suksesnya penanaman nilai-nilai ini yaitu peran 

aktif dan sadar ikut menjaga keutuhan NKRI. 

 

2. Pendidikan Karakter 

             Pendidikan adalah 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 

ketrampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Karakter bisa disebut juga (Karakteristik). 

Untuk menunjukan eksistensi dirinya manusia pasti mempunyai ciri khas karakter sendiri-sendiri. 

             Adapun Pendidikan Karakter menurut sumber referensi dan para ahli sebagai berikut. 



 

                 A. Thomas Lickona 

Suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, 

memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 

     B. Suyanto 

Sebagai cara berpikir dan berprilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup 

dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. 

Maka dapat ditarik kesimpulan, Pendidikan Karakter adalah usaha sadar dan terncana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mengerti, menerapkan dan 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ciri khas yang dapat diterapkan dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. 

Fungsi pendidikan karakter yaitu menumbuh kembangkan kemampuan dasar peserta didik 

agar berpikir cerdas berprilaku yang ber-akhlak, bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik, yang 

bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

Menurut Dr. Martin Luther King. Yakni “Intelligence plus character …...That is the goal of 

true education (Kecerdasan yang berkarakter …... adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya) 

Tujuan pendidikan karakter secara umum adalah. 

a. Membangun dan mengembangkan karakter peserta didik pada setiap jalur, jenis dan 

jenjang pendidikan agar dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur menurut 

ajaran agama dan nilai-nilai luhur dari setiap butir sila pancasila. 

b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pencapaian pendidikan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan 

seimbang. 

         Pendidikan karakter didasarkan pada enam nilai-nilai etis bahwa setiap orang dapat 

menyetujui – nilai-nilai yang tidak mengandung politis, religius, atau bias budaya. Beberapa hal di 



 

bawah ini yang dapat kita jelaskan untuk membantu siswa memahami Enam Pilar Pendidikan 

Berkarakter, yaitu sebagai berikut : 

1. Trustworthiness (Kepercayaan) 

Jujur, jangan menipu, menjiplak atau mencuri, jadilah handal – melakukan apa yang anda katakan 

anda akan melakukannya, minta keberanian untuk melakukan hal yang benar, bangun reputasi yang 

baik, patuh – berdiri dengan keluarga, teman dan negara. 

2. Recpect (Respek) 

Bersikap toleran terhadap perbedaan, gunakan sopan santun, bukan bahasa yang buruk, 

pertimbangkan perasaan orang lain, jangan mengancam, memukul atau menyakiti orang lain, 

damailah dengan kemarahan, hinaan dan perselisihan. 

3. Responsibility (Tanggungjawab) 

Selalu lakukan yang terbaik, gunakan kontrol diri, disiplin, berpikirlah sebelum bertindak – 

mempertimbangkan konsekuensi, bertanggung jawab atas pilihan anda. 

4. Fairness (Keadilan) 

Bermain sesuai aturan, ambil seperlunya dan berbagi, berpikiran terbuka; mendengarkan orang lain, 

jangan mengambil keuntungan dari orang lain, jangan menyalahkan orang lain sembarangan. 

5. Caring (Peduli) 

Bersikaplah penuh kasih sayang dan menunjukkan anda peduli, ungkapkan rasa syukur, maafkan 

orang lain, membantu orang yang membutuhkan. 

 

6. Citizenship (Kewarganegaraan) 

Menjadikan sekolah dan masyarakat menjadi lebih baik, bekerja sama, melibatkan diri dalam 

urusan masyarakat, menjadi tetangga yang baik, mentaati hukum dan aturan, menghormati otoritas, 

melindungi lingkungan hidup. 



 

3. Penerapan Mata Pelajaran Pendidikan Kebaharian/Maritim di Sekolah 

        Mata pelajaran pendidikan kebaharian/maritim adalah mata pelajaran yang di dalamnya 

terdapat nilai-nilai kemaritiman yang tujuannya memupuk rasa kepedulian warga negara atau 

masyarakat atas wilayah kelautan dan batas-batasnya sebagai wilayah harga mati NKRI. Mata 

pelajaran pendidikan kebaharian/maritim dapat dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan formal 

maupun non formal sehingga nilai-nilai kemaritiman dapat ditransfer, diwariskan dan 

dibudidayakan kepada peserta didik. Mata pelajaran kebaharian/maritim juga dapat dijadikan 

sebagai penggugah semangat nasionalisme peserta didik agar tidak pudar. Berikut adalah langkah-

langkah mengimplementasikan pendidikan maritim dalam sekolah. 

1. Pendidik adalah sebagai fasilitator dan mediator yang membantu peserta didik dalam 

proses belajar mengajar sampai peserta didik mencapai aktualitas dirinya sesuai 

perkembangan dan pertumbuhannya sendiri. 

2. Pendidik memantapkan Tujuan Pendidikan Maritim, pendidikan maritim ini mempunyai 

tujuan pembelajaran sebagai berikut : 

a.  Memiliki kemampuan mempertahankan wilayah maritim dengan cara yang 

bijaksana. 

b. Ikut menjaga keamanan wilayah maritim dengan kekuatan nasionalisme, 

budaya bahari dan kearifan lokal lainnya. 

c. Berperan aktif bersama TNI dalam upaya memperkuat sendi-sendi pertahanan 

NKRI 

d. Menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan negatif yang dapat merugikan 

bangsa dan negara 

e. Mempertahankan warisan budaya secara sadar dan terencana. 

f. Ikut menjaga ekosistem laut dan iklim ekonomi di wilayah perbatasan pulau 



 

terluar. 

         Tujuan pendidikan tersebut telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 

2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar pasal 13 sehingga masyarakat dapat 

memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar dengan arif dan bijaksana. 

         Pelaksanaan pendidikan kebaharian/maritim dengan menggunakan beberapa pendekatan 

belajar antara lain : 

1. Pendekatan Kontekstual 

       Pembelajaran Kontekstual adalah konsep yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan 

dunia nyata.t pada keaktifan peserta didik. Belajar merupakan aktivitas penerapan pengetahuan 

bukan menghafal. Peserta didik “acting” guru mengarahkan. Pembelajaran ini mampu 

mengembangkan level kognitif tingkat tinggi. Pembelajaran ini melatih peserta didik untuk berfikir 

kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah. 

       Blachard, membandingkan pola pembelajaran tradisional dengan kontekstual sebagai berikut : 

PENGAJARAN TRADISIONAL PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL 

Menyadarkan Hafalan Menyandarkan pada memori spasial 

Berfokus pada satu bidang (disiplin) Mengintegrasikan berbagai bidang (disiplin) 

atau multidisiplin 

Nilai informasi bergantung pada guru Nilai informasi berdasarkan kebutuhan peserta 

didik 

Memberikan informasi pada peserta didik 

sampai pada saatnya dibutuhkan 

Menghubungkan informasi baru dengan 

pengerahuan yang telah dimiliki peserta didik 

Penilaian hanya untuk akademik formal berupa 

ujian 

Penilaian autentik melalui penerapan praktis 

pemecahan problem nyata 

 

        Komponen utama pembelajaran kontektual yang cocok untuk pendidikan ada 7 antara lain : 

a. Konstruktivisme 

Dalam konstuktivisme, pengetahuan dibangun sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas 

melalui  konteks yang terbatas dan tidak dengan tiba-tiba. Pendidik dalam kontruktivisme 



 

mempunyai tugas menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi pembelajaran dan 

memberi kesempatan pembelajaran menemukan dan menerapkan idenya sendiri, serta 

menyadarkan pembelajaran agar menerpakan serta menyadarkan pembelajaran agar 

menerapakan strategi mereka sendiri dalam belajar. Belajar dalam konstruktivisme 

menekankan pada pertanyaan “mengapa” 

     b. Inquiry 

Dalam pendekatan inquiry, berpandangan bahwa siswa sebagai subyek dan ojek dalam belajar. 

Mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai kemampuan yang 

dimilikinya. Proses pembelajaran harus di pandang sebagai stimulus yang dapat menantang 

siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Ada lima tahapan yang ditempuh dalam 

melaksanakan pendekatan inquiry yakni : 

a) perumusan masalah untuk dipecahkan siswa 

b) menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan hipotesis 

c) siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis 

d) menarik kesimpulan jawaban 

e) mengaplikasikan kesimpulan 

        Dalam pendidikan kebaharian/maritim menggunakan pendekatan inquiry sangatlah membantu 

karena dengan menggunakan pendekatan ini dapat merangsang siswa menjadi aktif menemukan 

cara-cara baru dan inovatif dalam menyelesaikan masalah. Sehingga terbentuklah watak manusia 

yang kreatif dan inovatif. Kata kunci pembelajaran kontekstual salah satunya adalah “penemuan”. 

Belajar pada penemuan menunjukkan pada proses dan hasil belajar. 

      c. Bertanya 

Pembelajaran kontekstual dibangun melalui dialog interaktif melalui tanya jawab oleh 

keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Kegiatan bertanya penting dalam 



 

menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan 

perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Bertanya adalah fondasi dari interaksi belajar 

mengajar. 

      d. Masyarakat Belajar 

Melalui interaksi dalam komunitas belajar proses dan hasil belajar menjadi lebih bermakna. 

Hasil proses belajar diperoleh dari berkolaborasi. 

      e. Pemodelan 

Pemodelan memusatkan pada arti penting pengetahuan prosedural. Melalui pemodelan 

peserta didik dapat meniru terhadap hal yang dimodelkan. Model bisa berupa mengoprasikan 

sesuatu, contoh karya tulis, melafalkan bahasa dan sebagainya 

      f. Refleksi 

Refleksi adalah upaya penting untuk melihat kembali, mengorganisir kembali, menganalisis 

kembali, mengklarifikasikan kembali, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. 

      g. Penilaian autentik 

Upaya pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar 

peserta didik. Data dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan peserta didik pada saat 

melakukan pembelajaran. 

 

       Sasaran dari pendidikan maritim pada peserta didik adalah Domain Kognitif, Psikomotor, dan 

Afektif sehingga nilai-nilai pendidikan dapat tertanamkan dengan kuat dalam setiap aspek pada diri 

pada peserta didik. Sasaran pendidikan maritim ini mengacu pada Taksonomi Bloom yaitu : 

    1. Domain Kognitif 

        a. Pengetahuan (Mengingat dan Menghafal) 

        b. Pemahaman (Menginterpretasikan) 



 

        c. Aplikasi (Menggunakan Konsep untuk memecahkan masalah) 

        d. Analisis (menjabarkan suatu konsep) 

        e. Sintesis (Menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh) 

        f. Evaluasi (Membandingkan nilai-nilai, ide, dan metode) 

2. Domain Psikomotorik 

a. Peniruan (Menirukan suatu pola) 

b. Penggunaan (Menggunakan konsep untuk melakukan pola) 

c. Ketepatan (Menggunakan pola dengan benar) 

d. Perangkaian (Melakukan beberapa pola sekaligus dengan benar) 

f. Naturalisasi (Melakukan pola secara wajar) 

3. Domain Afektif 

a. Pengenalan (Ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu) 

b. Merespon (Aktif berpartisipasi) 

c. Penghargaan (Menerima nilai-nilai, setia kepada nilai-nilai tertentu) 

d. Pengorgaanisasian (Menghubungkan niali-nilai yang dipercaya) 

e. Pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebagi bagian dari pola hidupnya) 

 

4. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam Pendidikan Kebaharian/maritim antara lain : 

a. UU Pendidikan pasal 1 ayat 1 No 20 Tahun 2003 

Pendidikan adalah usah 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 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

b. Undang-undang 1945 pasal 25 A tentang Wilayah Negara 

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Sebuah negara kepulauan yang bercirikan 

nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. 

c. Permendikbud No:65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses 

d. Undang-undang 1945 Pasal 27 Tentang Warga Negara Penduduk 

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara 

 

5. Nilai – nilai Kebaharian/Kemaritiman 

        Nilai merupakan sesuatu yang berharga, diyakini dan dipegang sedemikian rupa oleh 

seseorang sesuai dengan tuntutan hati nuraninya. Sehingga nilai kebaharian/kemaritiman bisa 

diartikan sebagai sifat dan karakteristik, dinamika dan kemampuan serta kegiatan yang berharga dan 

berkualitas, dimiliki oleh segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan diyakini kebenarannya 

dapat berfungsi, berperan dan bermanfaat bagi manusia. 

 

        Dengan meyakini bahwa laut sebagai sumber, media dan sarana yang dimiliki mampu 

memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Dapat 

dirumuskan bahwa nilai-nilai kebaharian/kemaritiman sebagai nilai kehidupan bangsa yang 

merupakan hubungan antara laut dengan manusia, dimana laut sebagai sumber kehidupan bangsa.              

Oleh karena itu nilai kebaharian/kemaritiman dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

 a. Nilai material kemaritiman 

Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap kepentingan jasmani 

manusia yang memiliki fungsi, peran dan manfaat yang sangat penting bagi manusia dalam 



 

memenuhi kebutuhan pokok. Dimana didalamnya terdapat nilai ekonomis, nilai geografis dan 

nilai kelestarian kebaharian. 

b. Nilai vital kemaritiman 

Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dengan fungsi, peran dan manfaat laut yang 

sangat penting, sangat diperlukan dan sangat berguna bagi manusia dalam mempertahankan dan 

meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Nilai vital kebaharian terdapat berbagai nilai salah 

satu diantaranya ialah nilai jiwa kebaharian/kemaritiman 

Nilai kebaharian/kemaritiman adalah segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dengan 

fungsi, peran dan manfaat laut dalam mempengaruhi dan menggugah pikiran serta semangat 

untuk membentuk karakter jiwa bahari bangsa dalam meningkatkan sikap dan prilaku serta 

wawasan kelautan bangsa. Dimana laut sebagai inspirator dan motivator dalam membentuk 

karakter dan jiwa bahari bangsa dapat diwujudkan dengan menumbuh kembangkan 

kesederhanaan, kejujuran dan integrasi hingga membangkitkan kemauan, ketekunan dan kerja 

keras dalam beraktivitas di laut. 

c. Nilai Kerokhanian Kemaritiaman 

Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap emosi dan kejiwaan, 

semangat dan perasaan yang diyakini memiliki kebaikan dan kebenaran yang sangat berguna 

bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan rokhani. 

 

6. Pendekatan Sosial-Kultur 

Pendidikan maritim, materi harus disampaikan menggunakan  pendekatan sosial-kultur 

sesuai dengan pendapat Lev Vygotsky bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar 

belakang sosial-budaya dan sejarahnya. Perkembangan kemampuan seseorang bersifat context 

dependent atau tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, dan sebagai bentuk fundamental dalam 

belajar adalah partisipasi dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, pendekatan secara sosial-kultural 



 

sangatlah penting sehingga nilai-nilai kearifan lokal daerah setempat dapat diwariskan dari generasi 

secara sadar dan terencana. Masyarakat terbentuk karena manusia menggunakan pikiran, perasaan 

dan keinginannya dalam memberikan reaksi terhadap lingkungannya. Hali ini terjadi karena 

manusia mempunyai dua keinginan pokok yaitu, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia 

lainya dan keinginan untuk menyatu dengan lingkungan alamnya. 

Segala sesuatu tentang laut yang berhubungan dan berpengaruh terhadap sikap dan prilaku 

manusia dalam masyarakat yang sangat berguna bagi manusia, dalam mewujudkan persatuan, 

kerukunan, persahabatan, persaudaraan, kesejahteraan dan persatuan bangsa. Dimana laut sebagai 

pemersatu dan media transportasi, sosialisasi serta komunikasi bangsa dapat mewujudkan 

kepentingan tersebut. Hal inilah yang menjadikan pentingnya peranan laut dalam rangka 

menumbuhkan jiwa kemaritiman pada peserta didik. 

 

 

 

 

C. Penutup 

1. Pendidikan karakter memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan pendidikan moral. 

Pendidikan karakter martim merupakan sebuah pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebaharian 

yang berdimensi agama, sosial, budaya, yang mampu diwujudkan dalam budi pekerti, baik dalam 

perbuatan maupun perkataan. 

2. Menumbuhkan jiwa bahari pada anak Indonesia bersifat mendesak mengingat lautan yang dimilki 

Indonesia luas, jika dapat dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan kontribusi 

kemakmuran bagi bangsa. Menumbuhkan jiwa kemaritiman kepada anak-anak perlu dilakukan 

sedini mungkin, dilakukan secara sistematis dan komprehensip, dengan melibatkan semua pihak 

terkait termasuk orang tua. 



 

3. Proses pendidikan bukan semata penguasaan pengetahuan, keterampilan teknikal saja, karena ini 

sekedar alat, atau perkakas. Tetapi proses pendidikan harus bertumpu pada anak itu sendiri, untuk 

dapat berkembang mencapai sempurnanya hidup. Karena buahnya pendidikan adalah matangnya 

jiwa anak, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang sempurna dan memberikan 

manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. 

4. Sebagai upaya mempertahankan dan membangun harkat, martabat dan jati diri bangsa, perlu 

digalakkan pendidikan karakter maritim yang salah satunya dapat ditempuh melalui pengembangan 

budaya sekolah yang berwawasan kemaritiman. 
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