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Abstrak 
Kertas ini bertujuan untuk membincangkan model pembentukan nilai yang boleh dilaksanakan 
melalui penerapan beberapa pendekatan pendidikan nilai untuk memperkembangkan sahsiah 
individu, khususnya bagi menangani cabaran pada abad ledakan informasi ini. Walaupun setiap 
pendekatan dibincangkan secara berasingan, tetapi adalah ditegaskan bahawa tiada satu 
pendekatan yang sempuma. Penggabungjalinan beberapa pendekatan adalah disarankan bagi 
membantu para pendidik, ibu bapak dan anggota masyarakat membentuk satu model pendidikan 
nilai untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek: emosi, jasmani dan rohani. Dalam 
konteks pendidikan di Malaysia model insan seimbang ini adalah selaras dengan hasrat Falsafah 
Pendidikan Negara. 
 
 
 

Abstrak 
Values Development Model in Developing an lndividual’s Personality 

 
 

This paper aims to discuss values development model which can be carried out through 
incorporates of a few approaches to develop an individual’s personality in facing the challenges 
of the 2lSt century. It also affirms that no single approach is perfect and integration of few 
approaches can assist teachers, parents and society to produce individuals who are intellectually, 
emotionally, physically and spiritually balanced in accordance to the National Philosophy of 
Education. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Model Pembentukan Nilai Dalam Perkembangan Sahsiah Individu 
 
 

Pengenalan 
 

Salah satu tujuan pendidikan ialah memberikan pengetahuan, kemahiran, nilai dan 
aktiviti yang sesuai mengikut kebolehan kanak-kanak supaya mereka dapat memperkembangkan 
sepenuhnya potensi diri dari segi mental, fizikal dan emosi. Selain itu, tujuan pendidikan adalah 
juga umuk mencapai objektif negara dari segi modenisasi, kerohanian dan perpaduan untuk 
melahirkan kemahiran tenaga pekerja di samping mencapai satu budaya yang sama yang boleh 
diterima  oleh semua lapisan masyarakat (Wan Hasmah, 2002). Mahathir (2002) pernah memberi 
kenyataan bahawa ibu bapa, guru-guru, masyarakat dan negara harus menghadapi cabaran 
bagaimana mendidik para remaja bukan sahaja untuk menimbaba berbagai jenis pengetahuan 
tetapi pada waktu yang sama membentuk sahsiah yang baik. lbu bapa dan para pendidik 
khususnya mempunyai tanggungjawab yang berat untuk membentuk keperibadian yang mulia di 
kalangan kanak-kanak di samping diberi mandat yang besar untuk menyampaikan ilmu 
pengetahuan. 
 

Keperibadian yang dimaksudkan adalah merangkumi tiga komponen yaitu kognitif, 
afektif dan tingkah laku yang merupakan tiga dimensi dalam Pendidikan Moral, satu mata 
pelajaran yang teras dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pada masa kini, para ibu bapa, 
sekolah dan masyarakat menghadapi berbagai cabaran untuk mendidik para remaja khasnya dari 
segi perwatakana walau bagaimanapun, ada pihak yang mempertikaikan bahawa pembentukan 
perwatakan adalah tidak bermakna lagi (Pamental, 2010) disebabkan pelbagai masalah kronik 
yang melanda remaja. Jestru model pembentukan nilai yang merangkumi beberapa pendekatan 
harus diberikan penekanan  dan diteroka agar dapat membantu pembentukan sahsiah sescerang 
individu. 
 
Pendekatan Pemupukan Nilai 
 

Pendekatan   disarankan untuk dipraktikkan pada peringkat awal perkembangan kanak-
kanak. Sekolah dan institusi keluarga memainkan peranan yang sangat panting untuk membentuk 
keperibadian kanak-kanak di mana kanak-kanak lebih mudah menerima apa yang disemai oleh 
ibu bapa dan guru. Dalam konteks Pendidikan. Nilai, pembentukan sahsiah kanak-kanak yang 
melibatkan pembentukan sikap, perwatakan dan ciri-ciri karakter yang baik boleh diperoleh 
melalui penerapan pengetahuan dan amalan set-set nilai murni yang telah dikenalpasti dalam 
sesuatu budaya. Dalam mencapai perwatakan yang sempuma, set nilai ini boleh diterapkan 
dalam diri kanak-kanak melalui teknik bercerita sama ada di dalam kelas atau di rumah. Set nilai 
ini juga dipupuk melalui amalan dalam kehidupan seharian. Ini kerana perkembangan kognitif 
kanak-kanak pada tahap umur ini belum diperkembangkan dengan sepenuhnya. Oleh itu, 
pemupukan nilai perlu diamalkan secara tekal supaya nilai-nilai murni akan menjadi amalan 
biasa atau habit pada kanak-kanak. Walaupun terdapat segelintir para akademik yang berasa 
khuatir untuk memujakan pemupukan nilai di dalam kelas kerana mungkin menggangapnya 
sebagai indoktrinasi (Fraenkel, 1977), tetapi kemanafaatannya adalah jelas. Sebagai contoh, di 
sekolah para guru boleh menekankan nilai -nilai tertentu melalui perbincangan atau membuat 
refleksi apabila murid-murid telah membaca cerita-cerita menarik tentang keperibadian mulia 



seseorang (Edgington, 2002). Smith, I973 (dalam Marantz, 1975) percaya bahawa indoktrinasi 
tidak diamalkan di kalangan murid-murid jika nilai-nilai universal diajar kepada mereka seperti 
nilaikejujuran. Menurut beliau, nilai adalah salah jika mencuri boleh dipupuk dalam diri kanak-
kanak kerana mereka berada di tahap umur yang tidak boleh merasionalkan sesuatu nilai. Malah, 
Kristjannson (2006) menekankan bahawa kanak-kanak harus diajar nilai positif dannegatif secara 
langsung jika semua pendekatan lain telah gagal. Pemupukan nilai perlu diiaksanakan untuk 
membentuk sahsiah yang baik dalam diji remaja sebelum keruntuhan akhlak mengambil tempat 
di kalangan masyarakat (Mithra, 2000). 
 

Dalam melaksanakan pendekatan pemupukan nilai ini, Simon, Howe dan Kirschenbaum 
(1972) berpandangan bahawa pendekatan ini tidak efektif melainkan terdapat iketekalan dalam 
nilai yang dipraktikkan. Ironinya ibu bapa, rakan sebaya, institusilkeagamaan, media dan model-
model lain seperti sekolah, guru-guru dan ahlizahli politik akan menyokong sesuatu set nilai 
tetapi mempraktikkan yang sebaliknya. Ini akan mengelirukan seseorang kanak-kanak atau 
remaja dan perkara sebegini perlu diberikan perhatian serious. 

 
Pendekatan Perkembangan Penaakulan Kognitif 
 
Pendekatan Perkembangan Penaakulan Kognitif yang dipelopori oleh Kohlberg merupakan satu 
lanjutan dari teori Piaget mengenai perkembangan kognitif kanak-kanak (Fraekel, 1977). Dalam 
pendekatan ini, Kohlberg telah menjelaskan teori ini yang dikategorikan kepada tiga tahap yang 
melibatkan enam peringkat yaitu: 
 
Tuhap Prukonvensional : 
 
Peringkat l : Orientasi dendaan dan kepatuhan (kesan-kesan fizikal menentukan apa yang baik 
atau jahat) 
Peringkat 2 : Orientasi instrumental relativis (apa yang momuaskan keperluan diri sendiri adalah 
baik. 
 
Tahap Konvensional: 
 
Peringkat 3 : Orientasi persetujuan antara individu atau good boy-nice girl (apa yang 
menyenangkan atau membantu orang Iain adalah baik). 
Peringkat 4 : Orientasi undang-undang dan peraturan (memelihara  sosial order, melaksanakan 
tugas atau tanggungjawab adalah baik). 
 
Tahap Pascakanvensional: 
 
Peringkat 5: Orientasi contract-legalistik sosial ( nilai yang dipcrsctujui masyarakat, termasuklah 
hak-hak individu dan peraturan untuk mencapai persetujuan, menentukan apa yang benar). 
Peringkat 6: Orientasi prinsip crika sejagat (apa yang benar ialah soal suara batin yang 
harmoni dengan prinsip sejagat, ialtu koaclilan). 

(Sumber; Wanllasmah, 2000) 
 



Para pendidik disaran untuk menyampaikan dilema moral atau konflik moral kepadal 
kakak-kanak di mana mereka dapat mombincangkan isu-isu yang berkaitan déngan penyelesaian 
masalah yang dihadapi oleh watak dalam konflik tersebut. Mereka kemudiannya diminta untuk 
menyatakan apa yang harus dilakukan oleh watak tersebut. Kanak-kanak akan menyelesaikan 
sesuatu konflik moral dengan mombuat pertimbangan dan keputusan berlandaskan peringkat 
perkembangan moral mereka (Kohlberg, 198). Namun begitu, dalam prosks perbincangan 
tersebut, tahap perkembangan kognitf kanak-kanak boleh dipertingkatkan dari satu peringkat 
moral ke peringkat moral yang lebih tinggi (Higgins, 1995). lni adalah berasaskan andaian 
bahwa peringkat yang lebih tinggi adalah lebih ‘baik’ daripada peringkat yang rendah (Abdul 
Rahman, 2008). Walau bagaimanapun, pada zaman sekarang, kanak-kanak khususnya remaja 
lebih berkecenderungan untuk membincangkan dilema moral berkaitan dengan kehidupan 
sebenar (real-life moral dilemmas) dibandingkan dengan dilema moral hipotetikal. Ini karena 
kesannya atau impaknya adalah lebih ketara kerana isu yang dibincangkan berkait rapat dengan 
jiwa kanak-kanak atau pelajar (Snarey dan Samuelson, 2008). 

 
Namun begitu terdapat kritikan terhadap pendekatan ini kerana kebolehan menakul oleh 

individu pada peringkat yang lebih tinggi tidak bermakna kesanggupan mereka mengamalkan 
tingkah laku moral (Crittenden, 1978; Abdul Rahman, 2008). Sebagai contoh, jika seseorang 
individu menyatakan sesuam penyelesaian jatuh pada peringkat 5, tidak semestinya individu 
tersebut akan melakukan tindakan yang baik dan bemioral dalam kehidupan sehaiiannya. 
Sebaliknya, individu yang menaakul pada peringkat yang rendah seperti peringkat 2, 
berkemungkinan akan menunjukkan tingkah laku yang baik dalam amalan kehidupannya. 
Seperkara lagi ialah, prinsip penyayang atau kepedulian tidak dititikberatkan dalam pendekatan 
ini. Kohlberg mengutamakan prinsip keadilan yang dianggap sebagai sejagat. 
 
Pendekatan Penjelasan Nilai 
 
Pendekatan penjelasan nilai telah diperkenalkan oleh Raths, Hannin dan Simon (1966) sebagai 
pendekatan alternatif dalam pengajaran nilai kepada kanak-kanak kerana konsep nilai telah 
menjadi rumii pada tahun 1950an dan 60an. Konilik nilai terjadi apabila masyarakat menjadii 
lebih progresif. Pengalaman seseorang berbeda dengan seseorang yang lain dari segi geograii 
dan budaya. Maka timbulnya nilai yang berbeda di mana Rathsr et al. (l966) memperkenalkan 
tiga keperluani utama yang menerangkan proses nilai sebelum seseorang mengambil keputusan 
tentang sesuam nilai. Proses penjelasan nilai digubal untuk mempromosikan pilihan-pilihan nilai 
yang bijak melalui proses pemilihan (choosing), penghargaan (prizing) dan tindakan (behaving), 
Model ini merupakan sam percubaan untuk menolong individu mengurangkan kekeliruan nilai 
dan menggalakkan satu set nilai yang konsisten melalui proses menilai. Menurut Simon et al. 
(1972), pelbagai cara boleh dignmakan untuk menyedarkan kanak-kanak tentang kepercayaan 
yang mereka hargai dan menggalakkan mereka melihat pelbagai altematif dalam menyelesaikan 
sesuatu isu. Kanak-kanak dibantu untuk mcmikirkan kebaikan, kcbumkan dan menilai akibat 
setiap alternatif yang telah mereka fikirkan. Dari situ, para pendidik atau ibu bapa boleh 
membantu kanak-kanak untuk membuat  penimbangan dan memilih nilai dari alternatif-alternatif 
tersebut. 
 

Walau bagaimanapun, Pendekatan penjelasan nilai tidak memberi penekanan kepada 
jawapan yang betul atau salah. la hanya menyedarkan kanak-kanak tentang nilai-nilai mereka 



dan tidak terdapat satu nilai yang lebih baik daripada njlai yang lain (Fracnkcl, 1977). 
Pendekatan ini tidak membantu kanak-kanak menilai nilai-nilai secara kiitikal, sebaliknya 
nicnggalakkan kanak-kanak menerima nilai secara terbuka. Higgins (1995) juga mengkritik 
model ini karena semua nilai dianggap relatif. Justru susah untuk menarapkan sesuatu set nilai 
tertentu karena individu bcrpcluang untuk menentukan pilihan nilai mereka berdasarkan 
penjelasan dan penghargaan mereka kepada nilai yang dipercayai. 

 
Pendekatan Analisis Nilai 
 
Pendekatan analisis nilai merupakan pendekatan yang diperkenalkan oleh Coombs, Mcux dan 
Chadwick ( dalam Hersh et al., 1980). Analisis nilai menggunakan rasional untuk menyelesaikan 
konilik dan melibatkan cara-cara untuk menolong kanak-kanak menangani isu-isu yang 
melibatkan nilai. Dalam perkataan lain, mempenimbangkan fakta-fakta merupakan proses utama 
apabiia membuat pertimbangan dalam membuat keputusan. Rasional dan pendekatan logik 
mernpakan kunci utama dalam analisis nilai (Edgington) 2002). Prosedur analisis nilai mengikut 
pendekatan Coombs melibatkan enam peringkat yaitu: 
a. Mengenal pasti dan menjelaskan nilai yang dipersoal. 
b. Mengurupul apa yang didakwa sebagai fakta. 
c. Mengukur kebenaran fakta itu. 
d. Mc-znjclaskan sama ada fakta berkenaan relevan atau tidak. 
c. Mencapai sesuatu keputusan yang tidak lagi muktamad tentang nilai yang dipersoal. 
f. Menguji prinsip moral yang dibayangkan oleh keputusan nilai yang dibuat. 
 

Menumt Fraenkel (1977), konilik nilai merupakan satu hakikat dalam kehidupan. Maka, 
pendidik haruslah membantu kanak-kanak menyedari konflik nilai dalam diri setiap individu. 
Salah satu cara untuk menangani isu tersebut ialah menyampaikan dilema nilai/moral kepada 
pelajar-pelajar. Dilema boleh diambil dari situasi kontemporari atau satu perdebatan di mana 
seseorang mempunyai pilihan di antara dna atau lebih alternatif yang berkonflik. Guru 
membantu pelajar dengan membincangkan altematif atau langkah yang boleh diambil untuk 
menyelesaikan isu di samping membincangkan kesan-esan setiap altematif yang dipilih. Dalam 
analisis nilai, tumpuan utama adalah menganalisis setiap altematif tetapi kurang penekanan 
terhadap kesan-kesannya. Seseorang individu harus mempertimbangkan fakta sebelum 
mengambil keputusan yang boleh mempertingkatkan pemahaman dari semua pihak serta nilai 
hormat. Hersh et al. (1980) mempercayai proses yang melibatkan setiap langkah akan 
membuatkan seseorang individu mengambil keputusan secara rasional kerana ia melibatkan 
banyak fakta dan kesannya. 

 
Namun begitu, terdapat kekangan dalam strategi ini. Dimensi emosi dan tingkah laku 

moral tidak diben perhatian (Abdul Rahman, 2008; Hersh et al,, 1980). Coombs dikritik kerana 
tidak melibatkan perasaan individu apabila menilai sesuatu situasi dan hanya menumpukan 
terhadap perkembangan kognitif. Tambahan pula, banyak masa diperlukan untuk pendekatan ini 
sekiranya digunakan dalam konteks bilik darjah kerana ia memerlukan individu menilai fakta-
fakta sebelum membuat kepumsan. Bagaimana pun pendekatan ini dilihat dapat memberi 
peluang skepada individu untuk menganalisis sesuatu isu atau masalah yang berkaitan dengan 
pegangan nilai individu. 

 



 
Pendekatan ‘Caring’ atau Penyayang 
 
Pendekaian ‘Caring` atau Etika Penyayang dalam Pendidikan Moral merupakan pendekatan yang 
diperkenalkan oleh Noddings (1984, 2003) pada tiga puluh tahun yang lalu. Beliau percaya 
Pendidikan Moral haruslah berdasarkan konsep komuniti yang melibatkan perhubungan baik di 
antara mereka yang memben kasih sayang dan mereka yang menenma kasih sayang. Selain 
mengiktiraf kepentingan keupayaan intelek dalam pembelajaran, tujuan utama dalam instimsi 
pendidikan adalah berdasarkan konsep penyayang kerana Noddings menekankan kanak-kanak 
boleh meningkatkan tahap penguasaan dalam sam-sam rnata pelajaran jika guru penyayang 
terhadapnya. Maka, Noddings telah mernperkenalkan empat komponen yang meliputi 
pendekatan ‘Caring’ iaitu modeling, dialog, latihandan pengesahan. 
 

Dalam modeling, guru atau orang dewasa harus menunjukkan contoh tingkah laku yang 
mengambil berat terhadap diri kanak-kanak (Noddings, 2002). Aspek modeling ini penting 
supaya kanak-kanak belajar memberi respon kepada guru yang menunjukkan kepedulian. Chen 
(2009) memberi gambaran yang ‘rule-modeling’ guru yang baik boleh mencetuskan identiti 
positif terhadap diri kanak-kanak. Guru harus menjadi teladan dalam menunjukkan ‘mode1 
caring’ untuk mengilhamkan tingkah laku yang altmistik terhadap pelajar. Manakala, dan segi 
dialog, ia merupakan perbualan yang bertemsan diantara guru dan pelajar untnk guru lebih 
memahami pelajar. Dialog merupakan satu pencarian untuk pemahaman, empati atau 
penghargaan (Noddings, 2003; Owens & Ennis, 2005). Ia membenarkan guru dan pelajar 
mendapat peluang untuk menyoal supaya ia membantu mereka mencapai satu keputusan yang 
balk. Selain itu, latihan diperlukan dalam pendekatan ini supaya tingkah laku yang dingini boleh 
dibentuk. Suasana persekolahan yang menggalakkan komuniti kebajikan merupakan satu 
landasan yang baik untuk para pelajar kerana ia merupakan satu latihan yang penting yang boleh 
menyediakan pelajar ke alam dunia yang nyata supaya kemahiran sosial, kemahiran intelek sena 
kernahiran emosi dapat diasah ( Swick, 1999; Wentzel, 1998). Dari segi pengesahan pula, guru 
harus mengetahui sikap pelajar yang sebenar sebelum membuat sebarang pengesahan tentang 
tindak tanduk mereka. Kesinambungan dalam menunjukkan amalan. penyayang adalah penting 
dan guru yang mengesahkan perlakuan pelajar yang penyayang akan menggalakkan 
perkembangan sosial pelajanpelajar (Noblit, 1993). Pendekatan. ini boleh diaplikasikan dalam 
konteks didikan nilai dalain keluarga. Ibu bapa perlu menjadi ‘role_model’ kepada anak-anak, 
sentiasa berdailog, melatih·anak-anak dan memberi pengilctirafanl seperti pujian sekiranya anak-
anak dapat menunjukkan sahsiah yang baikdalarn tindakan dan perlakuan. Bagaiimana pun Kohn 
(2003) berpandangan terlalu kerap memberia pujian kepada pelajar mungkm tidak bermakna 
bagi seseorang pelajar yang hanya ingin memuaskan hati guru. 
 
Pendekatan Tindakan Sosial 
 
Pendekatan ini lahir dan pembelajaran sosial yang dipelopori oleh Miller dan Dollard tetapi 
Bandura dan Walter (1963) telah mendalami kajian ini (Tam, 2006). Pendekatan ini menegaskan 
bahawa pembelajaran individu adalah berdasarkan cara memerhati tingkah laku dan gerak balas 
orang Iain supaya individu tersebut meniru perlakuan dan seterusnya melakukan tindakan yang 
diamalkan oleh orang tersebut. Model tindakan sosial dalam Pendidikan Moral diperkembangkan 



oleh Fred Newmann yang menitikberatkan penglibatan warga negara untnk membawa perubahan 
kepada komuniti (Hersh et al., 1980). 
 

Pendekatan ini boleh disatuakan dengan pendekatan komuniti yang diperkenalkan oleh 
Kohlberg (1975) yang melibatkan perbincangan isn-isu moral secara bebas supaya kanak-kanak 
mencapai kata sepakat tentang isu yang berkaitan dengan keadilan. Pendekatan ini 
menggalakkan kanak-kanak melibatkan diri dalam hal yang berkaitan dengan kebajikan sosial 
dalam environment sekolah kerana sekolah merupakan tempat sosialisasi yang mempunyai 
pengaruh yang kuat terhadap kehjdupan pelajar (Elias, Bruene-utler, Blum & Schuyler, 1997). 
Penglibatan kanak-kanak bersatua orang dewasa dalam aktiviti kebajikan sosial merupakan satu 
pengajaran yang efektif yang memerlukan tingkah laku positif dan ini secara tidak langsung 
memperkembangkan pembelajaran emosi pelajar (Russel & Hutzel, 2007). 

 
Pendekatan tindakan sosial membenarkan pelajar mempelajari kemahiran untuk hidup 

dan berhubung dalam satu-satu komuniti di satuping menimba pengalaman dan pengetahuan 
orang lain yang secara tidak langsung pembelajaran kolaboratif diaplikasikan. Dengan cara ini, 
kanak-kanak belajar untuk menghormati orang lain, bertoleransi sena bersikap altruistik 
terhadaja orang lain. Peningkatan tahap prososial ini akan membolehkan kanak-kanak membina 
empat terhadap golongan yang serba kekurangan atau yang memerlukan bantuan. Latihan 
kemalairan sosial sebegini yang dilaksanakan dalam persekitaran sekolah atau dalam komuniti 
alran mempromosikan nemahaman Ientang njlal-nilai demokratik, menghormati pendapat orang 
lain dan melaksanakan tanggungj awab sosial. 
 
Penggabungjalinan Pendekatan Dalam Membentuk Sahsiah Individu 
 
Penekanan kepadasomua pendekatan yang dibincangkan di atas adalah model torbaik dalam 
usaha untuk memperkembangkan sahsiah individu. Walaupun pendokatan yang dibincangkan 
lebih menjurus kepada pembcntukan sahsiah di sekolah, tetapi setiap pendekatan ini boleh 
diaplikasikan dan disesuaikan dalam pendidikan nilai di rumah dan masyarakat secara general. 
Malah menurut Locwood (1997), Pendidikan Moral dan pembontukan karakter atau sahsiah 
adalah meliputi semua program yang dilaksanakan disekolah dengan kerjasama semua institusi 
masyarakat. 
 

Dalam kontek sistem pendidikan di Malaysia, hasrat Falsafah Pendidikan Negara yang 
memberi penekanan  kepada melahirkan insan yang seimbang dari segi pengetahuan, emosi, 
jasmani dan rohani adalah selaras dengan aspirasi Wawasan 2020 untuk membangunkan negara 
menurut acuan sendiri (Wan Hasmah, 2000). Untuk mencapai aspirasi ini, sckurang·kurangnya 
scmbilan cabaran mcsti ditangani dan satu dari padanya adalah cabaran untuk membcntuk 
sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan ctikanya. Setiap warganya mostilah 
mcmpunyai nilai koagamaan dan kerohanian yang utuh, dan ditunjangi oleh budi pokerti yang 
luhur (Mahathir Mohamad, 1991), Sekolah sobagai sobuah institusi sosial merupakan agen untuk 
menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia, diterima dan diingini olh masyarakat. Peranan 
ini menjadi lebih mencabar akibat arus globalisasi dan rovolusi toknologi maklumat yang telah 
memutuskan berbagai masalah disiplin dan masalah sosial di kalangan remaja di soluruh dunia 
termasuklah di Malaysia. 

 



Pengenalan kepada mata pelajaran Pendidikan Moral sebagai sam mata pelajaran teras 
dalam kurikulum persekolahan merupakan sam langkah ke arah pencapaian hasrat dan aspirasi 
negara. Tumpuan diborikan kepadalpombcntukan sahsiah yang meliputi tiga dimensi moral yaitu 
kognitif moral, emosi moral dan perlakuan moral. Maka, pombentukan sahsiah bukan ihanya 
boleh diterapkan mélaluil satu pendekatan tetapi melalui penggabungjalinan beberapa 
pendekatan yang telah. dinyatakan di atas. Jika pendidik atau guru hanya menggunakan satu 
pendekatan, misalnya hanya analisis nilai, membentukan sahsiah individu adalah tidak sempurna 
karena aspek afektif seperti empati, simpati dan rasa bersalah tidak disentuh langsung. Jika guru 
menggunakan kreativitinya dongan menerapkan beberapa pendokatan, maka secara tidak 
langsung para pelajar didedahkan dengan kepelbagaian pendekatan yang boleh membawa 
pengalaman yang sungguh kaya. Sobagai contoh, sosoorang guru akan menggunakan pendekatan 
‘Caring’ untuk merapatkan hubungannya dengan pelajar, di samping mengadakan perbincangan 
diloma moral (pendekatan ponaakulan moral) untuk membantu pelajar mencapai ke tahap yang 
lebih tinggi. Di samping itu, guru tersebut juga boleh menggunakan pemupukan nilai dalam 
waktu yang sama supaya pelajar memahami nilai-nilai  yang diamalkan dan haruslah 
berdasarkan konteks masyakarat Malaysia yang majmuk bagi melahirkan insan atau individu 
yang bermoral. Individu yang berkepayaan untuk menggabungjalinkan ketiga-tiga dimensi moral 
dalam setiap perlakuan, porasaan dan tingkah laku moral dalam setiap perlakuan, tindakan dan 
keputusan yang diambil. 
 

Selain itu, penggabungjalinan eondekatan akan menggalakkan pembelajaran kooporatif 
dan kolaboratif di kalangan kanak-kanak. Penggabungan pendekatan tindakan sosial, pendekatan 
‘caring’, pendekatan penaakulan moral serta pendekatan penjelasan nilai membenarkan pelajar 
berinteraksi dan saling bantu-membantu aktiviti pembelajaran untuk mencapai prostasi akadomik 
yang cemerlang di samping memporkukuhkan pembelajaran sosial-emosi. Ini penting supaya 
kanak-kanak bijak menguruskan konflik yang diperlukan untuk kehidupan sebenar pada masa 
hadapan (Mok Soon Sang, 2008). Penggabungjalinan pelbagai pendekatan dapat menyediakan 
ruang dan memberi peluang untuk meggalakkan pembentukan komuniti dalam sekolah, lndividu 
yang mempunyai semangat komuniti yang kuat akan cemerlang dalam bidang akademik serta 
dapat memperkembangkan keupayaan sosial dan omosi, di samping bertingkah laku secara etika 
dan altruistik yakni senantiasa mempertimbangkan porasaan dan keperluan orang lain dalam apa 
jua tindakan. 
 
Penutup 

 
Warganegara Malaysia dalam abad ke-2l bukan sahaja harus berusaha ke arah mencapai 

hasrat dan aspirasil negara untuk menjadi negara maju, tetapi juga perlu menangani pelbagai 
cabaran yang dibawa oleh arus globalisasi serta ledakan pengetahuan melalui toknologi 
maklumat ( Abu Bakar Nordin dan Ikhsan Othman, 2008). Maka, sahsiah individu harus 
dibontuk dengan satu model pembentukan nilai yang melibatkan polbagai pendekatan. Modol 
pombonmkan nilai ini akan hanya torlaksana jika semua golongan yang terlibat dalam mendidik 
generasi muda termasuklah guru, ibu bapa, keluarga, anggota masyarakat, ahli politik dan pihaki 
kerajaan mempunyai usaha dan minat untuk membentuk keperibadian anak muda yang dapat 
mengekalkan nilai mumi serta semangat jati diri yang kental. Sokengan dan galakan dari semua 
pihak ini amat diperlukan agar model pembentukan nilai ini menjadi kenyataan. 
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PENDIDIKAN KARAKTER DI JEPANG 
 

Fadlil Yani Ainusyamsi 
 

A. Apa itu Pendidikan Karakter 
 
1. Dari Knowing Mcnuju Doing 
 

Pendidikan karakter bergerak dan knowing menuju doing atau acting. William Kilpatrick 
menyebutkan salah satu penyebab ketidakmampuan seseorang berlaku baik meskipun ia telah 
memiliki pengetahuan tentang kebaikan itu (moral knowing) adalah karena ia tidak terlatih untuk 
melakukan kebaikan (moral doing). Berangkat dan pemikiran ini maka kesuksesan pendidikan 
karakter sangat bergantung pada ada tidaknya knowing, loving, dan doing atau acting dalam 
penyelenggaraan pendidikan karakter. 

 
Moral Knowing sebagai aspek pertama memiliki enam unsur, yaitn kesadaran moral 

(moral awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral values), penentuan 
sudut pandang (perspective taking), logika moral (moral reasoning), keberanian mengambil 
menentukan sikap (decision making), dan pengenalan diri (self knowledge). Keenam unsur 
adalah kompon-komponen yang harus diajarkan kepada siswa untuk mengisi ranah kognitif 
mereka. 

Selanjutnya Moral Loving atau Moral Feeling merupakan penguatan aspek emosi siswa 
untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang 
harus dirasakan oleh siswa, yaitu kesadaran akan jati diri, percaya diri (self esteem), kepekaan 
terhadap derita orang lain (emphaty), cinta kebenaran (loving the good), pengendalian diri (self 
control), kerendahan hati (humility). 

  
Setelah dua aspek tadi terwujud, maka Moral Acting sebagai out come akan dengan 

mudah muncul dari para siswa. Namun, memluk kepada tesis Ratna Megawangi bahwa karakter 
adalah "tabiat yang langsung disetir dari otak”, maka ketiga tahapan tadi perlu disuguhkan 
kepada siswa melalui cara-cara yang logis, rasional dan demokratis. Sehingga perilaku yang 
muncul benar-benar sebuah karakter bukan topeng. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan 
pendidikan karakter di Amerika Serikat telah sampai pada ikhtiar ini. Dalam sebuah situs 
nasional karakter pendidikan di Amerika bahkan disiarkan lesson plan untuk tiap bentuk karakter 
yang telah dirumuskan mulai sekolah dasari sampai sekolah menengah. 
 
2. Identifikasi Karakter 
 

Pendidikan karakter tanpa identifikasi karakter hanya akan menjadi sebuah perjalanan 
tanpa akhir, petualangan tanpa peta. Organisasi manapun di dunia ini yang menaruh perhatian 
besar terhadap pendidikan karakter selain dan seharusnya mampu mengidentifikasi karakter-
karakter dasar yang akan menjadi pilar petilaku individu. Indonesia Heritage Foundation 
merumuskan sembilan karakter dasar yang menjadi tujuan pendidikan karakter. Kesembilan 
karakter tersebut adalah; l) cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya, 2) tanggung jawab, 
disiplin dan mandiri, 3) jujur, 4) hormat dan santun, 5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama, 6) 



percaya diri, kreatif kerja keras dan pantang menyerah, 7) keadilan dan kepemimpinan, baik dan 
rendah hati, dan 9) toleransi, cinta damai dan persatuan. 

 
Sementara Character Counts di Amerika mengidentifikasikan bahwa karakter-karakter 

yang menjadi pilar adalah; I) dapat dipercaya (trustworthiness), 2) rasa hormat dan perhatian 
(respect), 3) tanggung jawab (responsibility), 4) jujur (fairness), 5) peduli (caring), 6) 
kewarganegaraan (citizenshp), 7) ketulusan (honesty), berani (courage), 9) tekun (diligence) dan 
10) integritas. 

 
Kemudian Ari Ginanjar Agustian dengan teori ESQ menyodorkan pemikiran bahwa setiap 
karakter positif sesungguhnya akan merujuk kepada sifat-sifat mulia Allah, yaitu al-Asma al-
Husna. Sifat-sifat dan nama-nama mulia Tuhan inilah sumber inspirasi setiap karakter positif 
yang dirumuskan oleh siapapun. Dari sekian banyak karakter yang bisa diteladani dari nama-
nama Allah itu, Ari merangkumnya dalam 7 karakter dasar, yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, 
visioner, adil, peduli, dan kerja sama. 
 
3. Sebelas Prinsip Pendidikan Karakter 
 
Character Education Quality Standards merekomendasikan l l prinsip untuk mewujudkan 
pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut: 

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter 
2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan 

dan perilaku 
3. Menggunakan Pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter 
4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian 
5. Memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang baik 
6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai 

semua siswa, membangun karakter mereka dan membantu mereka untuk sukses 
7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dah para siswa  
8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung 

jawab untuk pendidikan karakter dan setia kepada nilai dasar yang sama 
9. Adanya pembagian kepamimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif 

pendidikan karakter 
10. memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun 

karakter 
11. Mengevaluasika karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter, dan 

manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa  
 

Dewasa ini pendidikan karakter dan budaya bangsa mutlak harus diberikan pada anak 
sejak usia dini dari lingkungan sekolah dan sosial scperti di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) atau sama dengan tingkatan pra TK. Menurut Prof Komamddin Hidayat, pendidikan 
karakter tidak hanya diberikan pada para guru dan murid tetapi seluruh lingkungan sekolah dan 
sosial mereka. Pendidikan karakter dan budaya bangsa sangat diperlukan Indonesia yang 
belakangan ini masyarakatnya semakin banyak yang meninggalkan ajaran luhur bangsa 
Indonesia yang dengan susah payah ditanamkan dan dicontohkan para pejuang, tokoh, dan 
pendiri bangsa Indonesia. “Indonesia bagaikan sebuah perahu besar dengan penampang sangat 



beragam yang dalam dekade terakhir tampak limbung, bocor sana sini sehingga jalannya oleng 
karena masyarakat banyak meninggalkan ajaran budaya bangsa dan pendidikan karakter yang 
secara verbal dirumuskan dalam Pancasila," paparnya Dia menjelaskan reformasi belum bisa 
mengembalikan bangsa Indonesia memegang teguh karakternya. 

 
Sementara itu Prof Miyake Masao memberi gambaran pendidikan karakter di Jepang 

yang dilakukan guru pada murid di antaranya dengan memperlakukan semua murid sama, 
kerjasama bagus antara murid dan guru pada semua kegiatan, memberi perhatian penuh guru 
pada murid bahkan sampai mendatangi rumah orang tua murid mendiskusikan perkembangan 
murid dan cara-cara lain dalam pendidikan karakter. 
 
B. Pendidikan Karakter di Jepang Tingkat YOUCHIEN (Taman Kanak-kanak) 
 

Youchien adalah taman kanak-kanak mirip TK di Indonesia, umumnya menerima murid 
dan usia tiga sampai lima tahun, ada juga yang membolehkan adiknya ikut walaupun masih 
berusia dua tahun. Biaya masuk Youchien cukup mahal. Untuk Uang muka biasanya sebesar 
120.000 yen (12-15 juta rupiah), adapun SPP nya perbulan sekitar 20.000-30.000 yen (2-3 juta 
rupiah). 

 
Anak-anak sejak dini sudah dilatih tentang Ketelitian, dan Kehati-hatian misalnya Kepala 

sekolah Yauchien, menegaskan jika ada orang yang tidak dikenal datang ke sekolah mau 
menjemput anak-anak TK tersebut, mereka dilarang mengikutinya, karena sekolah punya bis 
antar jemput  jikalau ada yang tiba-tiba menjemput dianggap "melanggar aturan". Kecuali orang 
tua/wali murid saja yang bisa menjemput ke sekolah. 

 
Dalam hal pengamanan sekolah, setiap orang tua/wali murid diberi kode khusus untuk 

bisa masuk membukakan pintu gerbang sekolah, dan ada surat perjanjian yang tidak boleh 
diberikan kode tersebut kepada sembarang orang kecuali yang ditunjuk orang tuanya.  

 
Penanaman karakter pada TK tersebut di antaranya, sangat sederhana namun bermakna 

dari segi pembentukan karakter anak; bermain tanah dengan menggunakan baju kumel yang 
sudah dipersiapkan orang tuanya dari rumah, disini si anak harus bisa menempatkan sesuatu 
sesuai peruntukkannya. Lalu ada kegiatan menangkap zarigani atau kepiting udang, atau ikan 
kecil di sungai (melatih katangkasan). Lalu ada kegiatan mencabut ubi dan kentang, jika sudah 
dapat banyak akan diberikan kepada orang tuanya masing-masing; (melatih berusaha keras dulu, 
lalu berbagi dengan orang tua yang sudah membina mendidik dan membiayai mereka). Selain itu 
ada juga festival olahraga yang disebut dengan Undoukai, kegiatan ini dilaksanakan di setiap 
jajaran atau instansi atau sekolah di Jepang, lucunya festival tersebut tidak hanya anak-anaknya 
saja tapi antar orang tua murid juga terlibat menjadi pesertanya. (Untuk menumbuhkan 
kebersamaan, dan saling menjalin keakraban di antara sesama orang tua murid). 

lsi acara undoukai antara lain; lomba lari, lomba memasukan bola ke keranjang, lomba 
membersekan bola, lomba mengoper bola raksasa, ada tarian resmi modern Jepang yang 
menuntut keterampilan fisik, ada lari estafet, juga ada lomba khusus orang tua misalnya orang 
tua menggendong anak masing-masing yang dibelakangnya dipasangi tali atau pita seperti ekor. 
Yang bertanding mesti saling tarik ekor ini. Lalu yang paling banyak mengurupulkan ekor 
lawan, itulah pemenangnya. Selain itu ada juga lomba tarik tambang. Dan lain-lain. 



Kegiatan yang lain pasti ada di Youchien menyanyi dan menari, yang biasanya 
dipentaskan setahun sekali, biasanya dalam acara natal atau upacara perpisahan akhir tahun. 
Kemudian ada latiah membuat prakarya dan membuat vas bunga, bila sudah selesai nanti 
diberikan kepada orang tuanya, sebagai hadiah (melatih Bangsa Jepang agar hunnat kepada 
kedua orang tuanya). 

Mengajar di Youchien tanpa target dan paksaan, seperti tidak adanya pelajaran khusus 
membaca dan berhitung, tapi secara halus guru menyisipkan latihan pembiasaan (reinforcement) 
murid-murid terhadap hitungan dan bacaan. Misalnya setiap hari di kelas, guru menulis nama 
hari itu dan membaca sambil menunjuk satu-persatu hurufnya yang ditulis dalam hiragana yaitu 
alfabet dasar bahasa Jepang, secara berulang-ulang hingga kedengaran makin fasih. Namun sang 
guru tidak akan menunjuk apalagi menguji murid-muridnya. Kalau melatih berhitung jika 
kebetulan ada naik tangga, sambil berjalan tangganya tersebut dihitung oleh sang guru lalu anak-
anak pun mengulangnya. 
 

Bentuk karakter yang dididikan di Jepang yang saya temukan bahwa masyarakat Jepang 
dengan segala kelebihannya mereka dibentuk dan dididik antara lain menjadi: 

a. Pekerja Keras 
b. Gerak Cepat 
c. Tepat Waktu 
d. Jujur 
e. Menghargai orang lain 
f. Mendahulukan kepentingan orang lain 
g. Menghormat tamu dengan penuh kehangatan 
h. Memelihara kebersihan dan mencintai keindahan 
i. Setiap masyarakat sudah sadar diri dengan setiap peraturan 
j. Ketertiban di jalan raya 

 
 
C. Dari Manakah Kedisiplinan Bangsa Jepang dibangun? 
 

Menjawab pertanyaan ini tidaklah gampang jika hanya didasarkan pada analisis peraturan 
hukum, dan tidak pada sekedar dilihat sebagai wacana sosial politik. Secara teoritis dan empiris, 
dapat dikatakan, bahwa kedisiplinan di Jepang erat kaitanya dengan pendidikan. Bagaimana 
sekolah-sekolah di Jepang mengajarkan kedisplinan dapat kita cermati melalui pendidikan 
moralnya. Norma masyarakat Jepang sangat terkait dengan ajaran Shinto dan Budha. Tetapi yang 
menarik perhatian ke dua agama ini tidak diajarkan di sekolah dalam bentuk pelajaran wajib 
seperti halnya pelajaran agama di Indonesia. Namun nilai-nilai agama itu diwujudkan dalam 
kehidupan sehari-hari di sekolah. 
 
Pendidikan moral dalam bahasa Jepang disebut "doutokukyouiku" kata "doutoku" berarti moral 
dan "kyouiku" beraiti pendidikan. Adapun kata doutoku terdiri dari dua kata "dou” yang berarti 
jalan dan "toku" yang berarti 'virtue’ atau kebaikan. 
Penggunaan kata "dou" dalam terminologi Jepang banyak sekali,misalnya: joudou, Kendou, 
akidou (olahraga tradisional Jepang),sadou (tradisi minum teh seremonial), yang dalam 
pemahaman orang Jepang memerlukan ketekunan untuk menemukan "jalan" mencapainya. 
 



Pendidikan moral di Jepang tidak berupa pelajaran khusus, namun diintegrasikan dalam 
semua mata pelajaran. 

Guru dan murid semua ikut memecahkan setiap persoalan di kelas. Ada pelajaran seperti 
sikatsuka   (pendididikan kehidupan sehari-hari) misalnya siswa SD diajari tentang menyebrang 
jalan, adab di kendaraan, atau kereta api dengan guru-gurunya. 

 
Kalau di tingkat SMA, pembekalan diajarkan tentang prinsip dasar hidup yang kuat, 

maka di masa pendidikan di tingkat SD yang membuat kedisplinan dan keteraturan dalam 
masyarakat Japang 

 
C. Kesimpulan 
 

Kemendalaman perilaku seseorang yang membentuk sebuah karakter bermula dari 
keteguhan sang pendidik baik di rumah tangga, sekolah maupun masyakarat sekitar dan 
didukung oleh perilaku para pemimpinnya, yang memberikan keteladanan kepada rakyatnya, di 
Jepang bila seorang Perdana Menteri, Menteri ataupun Pejabat Negara yang melakukan 
kesalahan publik, maka dia dengan secara sukarela segera mengundurkan diri tanpa harus 
diperintah, apalagi dipecat/pemakzulan (impeachment) itu salah satu contoh pembentukan 
karakter dari para Pemimpinnya yang harus ditiru oleh seluruh komponen Bangsa kita, 
Arigato..Semoga. Hasbunallah wani ’mal wakiel.. 
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Strategi Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi 
 

Oleh: Prof. Dr. H.Sofyan Sauri, M.Pd 
A. Pendahuluan 

 
Sebagai bahan kajian awal, penulis ingin mengutip apa yang yang diungkapkan oleh 

Thomas Lickona (1992) yang mengatakan bahwa terdapat sepuluh karakteristik jaman yang 
harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada, maka itu berani bahwa sebuah bangsa 
sedang menuju jurang kehancuran. Kesepuluh karakteristik tersebut adalah (1) meningkatnya 



kekerasan di kalagan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk (3) pengaruh 
peer group yang kuat dalam tindakan kekerasan (4) meningkatnya prilaku merusak diri, seperti 
penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan 
buruk, (6) semakin menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua 
dan guru, (8) semakin rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) 
membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian diantara 
sesama. 

 
Jika kita potret kondisi bangsa Indonesia dewasa ini, tampaknya tidak berlebihan jika 

penulis berasumsi bahwa Indonesia kini merupakan bangsa yang didalamnya melekat 
karakteristik sebagaimana disebutkan Lickona di atas. Berbagai fenomena seperti praktik sopan 
santun remaja yang kini sudah mulai memudar. Bahasa yang kerap digunakan tidak lagi menjadi 
cirin dari sebuah bangsa yang menjunjung tinggi etika dan kelemahlembutan. Berdasarkan kajian 
bahasa di kalangan siswa yang dilakukan oleh Sauri (2002) umumnya mereka menggunakan 
kosa kata bahasa yang kurang santun dilihat dari segi gramatik. Yudibrata (2001) menyatakan 
bahwa seorang siswa SMA berbicara dalam bahasa Sunda kepada orang lain tanpa 
mempedulikan perbedaan umur, kedudukan sosial, waktu, dan tempat. Kata-kata yang digunakan 
remaja usia sekolah bebas tanpa didasari oleh pertimbangan-pertimbangan moral, nilai, ataupun 
agama, Akibatnya, lahir berbagai pertentangan dan perselisihan masyarakat. Dahlan (2001) 
mensinyalir betapa banyak orang yang tersinggung oleh kata-kata yang tajam, apalagi dengan 
sikap agresivitasnya. Berbahasa tidak santun dapat melahirkan kesenjangan komunikasi sehingga 
menimbulkan situasi yang buruk dalam berbagai lingkungan baik keluarga, sekolah, maupun 
masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hawari (1999) bahwa tawuran, penyalahgunaan 
obat terlarang, dan tindakan nominal di kalangan remaja, disebabkan oleh tidak adanya 
komunikasi yang lebih baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

 
Mebudayanya ketidakjujuran yang tercermin dalam tingkat KKN yang tinggi, kasus-

kasus narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa sudah menjadi konsumsi pemberitaan sehari-
hari, demikian halnya dengan kasus kekerasan, geng motor, pornografi, meningkatnya kebencian 
antarsama, peristiwa bentrok antarwarga yang marak terjadi setelah melaksanakan shalat tarawih 
di bulan Ramadhan tahun ini menjadi salah satu indikatornya. Maraknya peristiwa perampokan 
yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini juga menjadi fenomena yang mengancam eksistensi 
bangsa Indonesia dan menjadi tanda melepuhnya karakter bangsa (baca: krisis karakter bangsa). 
 

Terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, apa yang diungkapkan oleh Francis 
Fukuyama (1995) tentang konsep modal sosial (social capitol) masih relevan untuk monjadi 
kajian, menurutnya bahwa persaingan yang terjadi sekarang ini bukan persaingan antar sistem 
ideologi, melainkan persaingan antar negara yang memiliki social capital tinggi (hight trust 
society) dan negara yang memiliki modal sosial rendah (low trust society). Negara yang 
memiliki modal sosial tinggi adalah masyarakat yang mcmpunyai rasa kebersamaan tinggi, rasa 
saling percaya (baik vertikal maupun horizontal), serta rendahanya tingkat konflik. Jika konsep 
Fukuyama dihubungkan dengan fenomena kekinian bangsa Indonesia sebagaimana disebutkan di 
atas, tampaknya bangsa kita termasuk kelompok low trust society, hal tersebut didasari oleh 
serangkaian fenomena yang kontra dengan karakter negara yang memiliki modal sosial tinggi. 
Fakta lain yang cukup mcnank untuk menjadi rcnungan pcngantar dalam makalah ini adalah 
adanya distorsil antara cita-cita pcndldikan nasional dengan karakter bangsa. UU No 20 tahun 



2003 bab ll pasal 3 menyebutkan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab". 

 
Karakter sumber daya manusia Indonesia yang diharapkan terlahir melalui praktik 

pendidikan nasional di atas teramat mulia, secara yuridis formal, tujuan pendidikan nasional 
Indonesia sudah sesuai dengan apa yang diungapkan Socreter 2400 tahun yang lalu tentang 
hakikat tujuan pendidikan, yakni untuk membentuk seseorang menjadi good and smart, manusia 
yang cerdas dan bijak, manusia-manusia yang memiliki karakter akhlak mulia sebagaimana yang 
dicita-citakan dari pendidikan berbasis karakter. Namun demikian, jika dilihat berbagai 
fenomena yang terjadi, produk dan pendidikan nasional belum menggambarkan citaa-cita luhur 
yang tersurat dalam tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional baru bisa 
melahirkan orang-orang yang cerdas otaknya, tetapi tidak cerdas emosi dan spiritualnya sehingga 
berdampak negatif terhadap kualitas SDM secara keseluruhan. 
 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa Indonesia belum 
memiliki pendidikan karakter yang efektif untuk menjadikan bangsa Indonesia berkarakter, hal 
tersebut terbukti dengan masih adanya distorsi antara tnjuan pendidikan nasional dengan 
berbagai fenomena dan modal sosial yang kini dimiliki bangsa Indonesia, Padahal dimulai dari 
jenjang dasar hingga perguruan tinggi terdapat mata pelajaran yang berisikan pesan pesan moral, 
seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pertanyaanya, strategi seperti apa 
yang efektif agar pendidikan berbasis karakter yang menjadi cita-cita nasional dapat 
terejawantahkan dengan baik? Ketika Mentri pendidikan nasional menjadikan pendidikan 
karakter sebagai tema sentral dalam peringatan Hardiknas 2010, seperti apa sesungguhnya 
implementasinya di lingkungan pendidikan? Dalam makalah ini penulis ingin memberikan 
sumbangan pemikiran tentang strategi implementasi pendidikan karakter di lingkungan 
perguruan tinggi. 

 
B.) Perguruan Tinggi sebagai Entitas Strategis dalam Implementasi Pendidikan Karakter 
 

Wahjoetomo (1993:12) mengemukakan tentang masalah-masalah yang seringkali 
dihadapi oleh perguruan tinggi (PT) sebagai berikut: 
 

1. Masalah dosen dan mekanisme pasar. Dunia pendidikan merupakan salah satu lapangan 
pekerjaan. Ketertarikan seseorang untuk bekerja di dunia pendidikan tentu berdasarkan 
penawaran dan permintaan pasar tenaga kerja. Profesi dosen di Indonesia belum dapat 
menjanjikan kesejahteraan yang baik, akhirnya banyak sumber daya yang berkualitas 
cenderung memilih pekerjaan di luar dunia pendidikan. 

2. Masalah kualifikasi yang terhambat oleh daya tampung pendidikan pasca yang terbatas. 
Dosen yang mengajar pada program Sl seharusnya minimal berpendidikan S2. Dalam 
kenyataan banyak perguruan tinggi mengalami kesulitan untuk mengirimkan dosen-
dosennya ke program pasca (S2 dan S3) karena daya tampung program pasca di dalam 



negeri sangat terbatas atau mungkin karena alasan intemal organsiasi lainnya misalanya 
kurangnya pendanaan. 

3. Masalah sarana, laboratonum, perpustakaan. Sarana pendidikan yang tersedia belum 
memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu. 

4. Proses belajar mengajar. Para dosen di Perguruan Tinggi (kecuali universitas dengan 
program pendidikan) bukanlah orang yang disipakan secara formal untuk menjadi dosen. 
Mereka tidak dibekali dengan ilmu pendidikan yang sangat diperlukan untuk 
melaksnakan tugas pokoknya. 

5. Sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Karena kurangnya pemahaman dosen tentang ilmu 
kependidikan maka proses belajar mengajar dengan sistem SKS kurang sempurna. 

6. Masalah ilmu-i1mu Dasar. Seperti dikemukakan oleh Abdus Salam (Wahjoetomo, 
1993:29-30) ada empat faktor yang menjerat Negara-negara berkembang, sehingga 
mereka tidak dewasa dalam bidang sains yang diperlukan untuk maju dan menguasai 
ilmu pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), yaitu a). tidak atau belum memiliki komitmen 
terhadap sains, baik yang terapan, maupun yang mumi, b). tidak atau belum memilih 
hasrat yang kuat untuk mengusahakan terciptanya kemandiri. e). tidak atau belum 
membangun kerangka institusional yang legal dan cukup untuk mendukung 
perkembangan sains. d). menerapkan cara yang tidak tepat dalam menjalankan 
manajemen kegiatan di bidang sains. 

7. Masalah Penguasaan Bahasa Asing. Dalam era infonnasi dan era globalisasi peran bahasa 
asing menjadi sangat penting, terutama bahsa ayang digunakan oleh bangsa-bangsa yang 
menguasai IPTEK dan ekonomi. Dalam kaitannya dengan itu, maka penguasaan beberapa 
bahasa asing seperti Inggris, Jepang, Jerman, dan China nuenjadi sangat penting. 

8. Masalah Dana, Masalah dana merupakan faktor yang dominan yang kita hadapi dalam 
pengembangan mutu pendidikan. Utuk mengatasi ini, masyarakat harus turut 
berpartisipasi dalam pengadaan dana. 

9. Masalah Budaya. Masalah ini menyangkut bagaimana tercipta suasana budaya yang 
kondusif untuk mendukung berkembangnya ilmu pengetahuan. 

10. Masalah peningkatan peran agama. Perlunya pemahaman bahwa manusia akan berhasil 
bila dalam kehidupannya mampu menghayati dan mengamalkan agama, Agama akan 
membimbing manusia agar dapat hidup seimbang di dunia dan akhirat. 

11. Masalah relevansi pendidikan. Kondisi pendidikan di Indonesia belum relevan dengan 
kebutuhan pembangunan nasional, sehingga terasa kurang bisa menunjang pembangunan 
nasional. 

12. Peran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang 
komplementer. PTN dan PTS kedua-duanya merupakan sub sistem dan Sistem 
Pendidikan Nasional dengan misi yang sama yaim mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kedua belah pihak harus menyadari akan keberadaanya sebagai wahana untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan kewajiban bersama menyiapkan tenaga-
tenaga pembangunan dan tenaga-tenaga ini yang handal untuk penguasaan IPTEK. 

13. Rasio Dosen dan Mahasiswa. Rasio dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh 
Pemerintah melalui Dirjen Dikri Depdiknas dalam pelaksanaanya tidak efektif dan 
efisien. Perguruan tinggi yang bersangkutan harus mengadakan dosen dalam jumlah yang 
relative besar, tetapi penggunaanya tidak maksimal. 



14. Perampingan organisasi. Sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 
maka untuk pembinaan dan pengembangan PTN dan PTS akan digunakan satu pola 
(tidak ada perbedaan). Ditinjau dari hal ini maka keberadaan Kopertis perlu disesuaikan. 

15. Perampingan jumlah perguruan tinggi di Indonesia. Perkembangan jumlah perguruan 
tinggi yang cukup pesat belakangan ini tidak diimbangi dengan kualitas yang baik, 
akibatnya dapat dilihat banyak perguruan tinggi yang terancam keberlangsungan 
hidupanya karena tidak mendapatan mahasiswa baru. Langkah yang bisa ditempuh 
anatara lain dengan melakukan penggabungan (merger). 

16. Peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan perguruan tinggi haruslah ditujukan 
untuk mendorong agar perguruan tinggi dapat berkembang secara mandiri dan 
professional. 

17. Peningkatan Koordinasi Lembaga-Lembaga Penelitian. Banyaknya lembaga penelitian di 
Indonesia dirasakan masih kurang manfaatnya bagi masyarakat, antara lain kurang 
adanya koordinasi secara terpadu. 

18. Crash Porgram untuk mengejar ketertinggalan di Bidang IPTEK. Perlunya langkah 
strategis dari pemerintah untuk mengrimkan sumber daya masnuia yang berkualitas dan 
mempunyai intetelekmal tinggi untuk sekolah di luar negeri dengan beasiswa.  

 
Masalah-masalah yang diungkapkan oleh Wahjoetomo di atas, jika tidak segera 

dipecahkan akan berakibat kepada semakin bertambahnya atau bahkan menjadi sangat kompleks 
dan sukar dipecahkan. Perubahan situasi global yang sangat cepat disertai dengan tuntutan 
penggunaan sumber daya manusia yang bermutu sebagai produk lulusan perguruan tinggi yang 
semakin tinggi, mengakibatkan perguruan tinggi harus segera menyusun ulang terhadap 
produksi/jasa yang ditawarkan kepada masyarakat agar bisa relevan dengan pasar dan disertai 
oleh mutu lulusan yang memiliki karakter manusia unggul serta bisa bersaing secara global.  

 
Menurut hemat penulis, selain permasalahan-pennasalahan di atas, terdapat serangkaian 

tantangan bagi perguruan tinggi sekarang ini, diantaranya ia harus mampu menghasilkan lulusan 
yang bukan hanya mumpuni dari segi kualifikasi kompetensi keilmuan/akademik, melainkan ia 
harus memiliki kemampuan untuk memberikan peran lebih atas krisis karakter bangsa yang kini 
sedang bergelinding. Menjadi bagian dari solusi atas dekadensi moral yang mengancam 
kelangsungan peradaban bangsa dewasa ini harus terintegrasi pada misi setiap lulusan. Untuk 
menjawab tantangan tersebut, diperlukan racikan kurikulum yang kontekstual dan berbasis 
pendidikan karkter, diperlukan pula dosen-dosen yang memiliki komitmen dan kualifikasi dalam 
bidang pendidikan karakter. ltulah tantangan perguruan tinggi sekarang dalam konteks tridarma 
perguruan tinggi yang pertama (Baca: pendidikan). 

 
Dalam konteks tridama perguruan tinggi yang kedua (penelitian), maka tantangan 

perguruan tinggi dewasa ini adalah ia harus mampu menghasilkan produk-produk penelitian 
yang dapat menjadi solusi atas kriris karakter bangsa yang sedang bergulir. Model-mode 
implementasi pendidikan karakter yang dapat menjadi rujukan lembaga pendidikan, baik formal, 
informal maupun non formal menjadi agenda yang harus segera diselesaikan. Terkait dengan hal 
ini, PT diharapkan bukan hanya sekedar berperan pada ranah pemikiran/pengkajian, melainkan 
perlu turun langsung ke lapangan untuk menjalankan program aksi dalam penyelesaikan 
masalah-masalah bangsa yang sedang mencuat, tentunya sinergis dengan stakeholder terkait 
melalui pembagian peran dan fungsi masing-masing secara proporsional. 



Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, PT selayaknya menjadi agen perubahan 
di masyarakat, ia jangan berjalan eklusif melainkan harus inklusif menyatu dengan masyarakat 
dalam menyelesaikan problematika bangsa, khususnya fenomena dekadensi moral yang 
mengancam kelansungan peradaban bangsa. 

Pengalaman negara-negara maju menunjukan bahwa kemajuan mereka bukan ditopang 
oleh kekayaan sumber daya alam, melainkan karena karakter sumber daya manusianya yang 
mendukung, dalam bahasa Rama Megawangi (2004) disebut dengan Self Denial atau refresif 
yakni karakter yang mampu menahan diri, hemat, gemar menabung, etos kerja tinggi, mau 
berusaha dahulu untuk membangun istana masa depan, karakter demikian sangat mendukung 
bagi terbentuknya masyarakat produsen (producer society), bukan consumer society yang hanya 
ingin mendapatkan kesenangan sekarang dengan  mengorbankan masa depan. 
 

PT sebagai entitas strategis memiliki peluang untuk mernberikan peran lebih dalam 
menyelesaikan permasalahan krisis karakter bangsa, dengan tridarma perguruan tinggi yang 
diembannya, ia sangat memungkinkan untuk bergerak lebih agresif dalam meramu "obat 
penawar” krisis bangsa. Kekayaan intelektual berupa sekelompok dosen dengan kompetensi dan 
keragaman latar belakang keilmuan sangat mungkin untuk membangun kekuatan dalam menjaga 
kelangsungan peradaban bangsa yang bermartabat. 

 
Demikian halnya dengan sejumlah mahasiswa yang memiliki kokuatan ideologi dan 

energi untuk bergerak, menjadi "amunisi” bagi PT untuk mengambil peran lebih dalam 
menyelesaikan krisis karakter bangsa dewasa ini. Dengan peran, fungsi dan kedudukannya yang 
sangat strategis, maka cita-cita melaksanakan model pendidikan berbasis karakter sangat 
memungkinkan untuk dilakukan oleh PT. 

 
C. Hakikat Pendidikan Karakter 
 

Menumt Wynne (1991), istilah karakter diambil dari bahsas Yunani "Charassian" yang 
berarti to mark (menandai atau mengukit). Secara istilah terdapat dua pengertian, pertama 
karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku, apabila seseorang berprilaku tidak 
jujur, kejam, atau rukun, maka orang tersebut memanifulasikan karakter jelek, sebaliknya apabila 
seseorang berprilaku jujur, suka menolong, maka orang tersebut memanifhlasikan karakter 
mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. Seseroang disebut orang 
berkarakter kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. 

 
Sementara Thomas Lickona (1992) mengemukakan bahwa karakter terdiri atas tiga 

bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan moral 
(moral feeling), dan perilaku bermoral (moral behavior), karakter yang baik terdiri atas 
mengetahui kebaikan, mencintai atau menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan. Cara 
membentuk karakter yang efektif adalah dengan melibatkan ketiga aspek tersebut. 

 
Moral knowing adalah hal yang penting untuk diajarkan yang terdiri atas enam hal, yaitu: 

moral awareness (kesadaran moral), 2) knowing moral values (mengetahui nilai-nilai moral), 3) 
perspective taking, 4) moral reasoning, 5) decision making, dan 6) self knowledge. Sedangkan 
moral feeling adalah aspek yang lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik dan 
merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. 



Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk 
menjadi manusia berkarakter, yaitu 1) conscience (nurani), 2) self esteem (percaya diri), 3) 
empathy, 4) loving the good (mencintai kebenaran), 5) self control (mampu mengontrol diri), 6) 
humanity (kerendah hatian). Adapun moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan 
moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata, Perbuatan moral ini merupakan hasil dari dua 
komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan 
yang baik maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu 1) kompetensi (commpetence), 
2) keinginan (will), 3) kebiasaan (habit). 

 
Pendidikan karakter adalah sebuah usaha sadar untuk mendidik peserta didik agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, 
sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Nilai-nilai 
karakter yang perlu ditanamkan adalah nilai-nilai universal yang didukung oleh seluruh agama, 
tradisi dan budaya. Pendidikan karater di satuan pendidikan sangat tergantung dan komitmen 
pimpinan satuan pendidikan tersebut yang memiliki visi ingin membentuk karakter peserta didik 
di satuan pendidikannya. Visi tersebut selanjutnya harus disadari oleh sejumlah warga satuan 
pendidikan, yang semaunya tergantung kepada kemampuan pimpinan satuan pendidikan untuk 
mensosialisasikan visinya. Selain itu, visi tersebut dtuangkan dalam misi yang jelas, dan strategi 
apa yang dapat digunakan untuk mencapai visi tersebut. Pendidikan karakter yang dianggap 
efektif adalah dengan menggunakan kurikulum pendidikan karakter formal, atau kurikulum yang 
secara ekplisit mempunyai tujuan pembentukkan karakter peserta didik. 

 
Lickona (1992) berpandangan bahwa terdapat 11 faktor yang dapat menentukkan 

keberhasilan pendidikan karakter di satuan pendidikan, yaitu: 
1. Pendidikan karakter harus mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk good 

character. 
2. Karakter haraus didefinisikan secara menyeluruh yang termasuk aspek thinking, feeling, 

dan action. 
3. Pendiikan karakter yang efektif memerlukan Pendekatan komprehenshif dan terfokus 

kepada guru sebagai role model. 
4. Sekolah harus menjadi model masyarakat yang damai dan harmonis. 
5. Sekolah harus memberikan kesempatan kepadaa para siswa untuk mempraktekkan 

prilaku moral. 
6. Pendidikan karakter yang efektif harus mengikutsertakan materi kurikulum yang. berarti 

bagi kehidupan anak, atau berbasis kompetensi 
7. Pendidikan karakter harus membangkitkan motivasi internal dari diri anak 
8. Sejumlah staf sekolah harus terlibat dalam pendidikan karakter. 
9. Pendidikan karakter di sekolah memerlukan kepemimpinan moral dari berbagai pihak; 

pimpinan, staf dan para guru. 
10. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitamya. 
11. Harus ada evaluasi berkala mengenai keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. 

 
D. Strategi Implementasi Pendidikan Karakter di Peguruan Tinggi 
 

Implementasi pendidikan karakter di Perguruan Tinggi dapat dilakukan melalui hal-hal 
sebagai berikut: 



1. Racikan Kurikulum 
Kurikulum merupakan ruh sckaligus guide dalam praktik pendidikan di lingkungan 
satuan pendidikan, termasuk bagi perguruan tinggi. Gambaran kualifikasi yang 
diharapkan melekat pada setiap lulusan akan tercermin dalam racikan kurikulum yang 
dirancang pengelola perguruantinggi bersangkutan. Kuiikulum yang dirancang harus. 
berisi tentang grand design pendidikan karakter, baik berupa kurikulurn formal maupun 
hidden curriculum. Kurikulum yang dirancang harus mencerminkan visi dan misi 
kampus yang berkomitmen terhadap pendidikan karakter. Doni Koesoema (2007) 
mengungkapkan bahwa harus ada serangkian nilai yang terintegrasi dalam kurikulum 
yang berbasis pendidikan karakter, yaitu nilai keutamaan, nilai keindahan, nilai kerja, 
nilai cinta tanah air, nilai demokrasi, nilai kesatuan, nilai morla, dan nilai kemanusiaan. 
Sementara Ratna Megawangi (2004) merumuskan terdapat 9 pilar nilai dalam pendidikan 
karakter, yaitu cinta.Tuhan dan Segenap Ciptaan-Nya, Kemandirian dan Tanggung 
Jawab, Kejujuran/Amanah, Bijaksana, Hormat dan Santun, Dermawan, Suka Menolong 
dan Gotong Royong, Percaya Diri, kreatii dan Pekerja Keras, Kepemimpian dan 
Keadilan, Baik dan Rendah Hati, Toleransi, Kedamaian dan Kesatuan. 
 

2. Budaya Kampus 
 
Secara harfiah pengertian kultur atau budaya mendekati arti-arti sebagai berikut: 

Iatar (setting), lingkungan (milieu), suasana (atmosphere), rasa (feeb), sifat, keadaan (tone), iklim 
(climite). Kultur dapat diartikan sebagai kualitas internal yang ada pada latar, lingkungan, 
suasana, rasa, sifat, keadaan dan iklim yang dirasakan oleh seluruh orang yang ada di dalamnya, 
bahkan terpancar menjadi sebuah indcntitas yang membcdakannya dengan lingkungan lainnya. 
Kultur kampus merupakan kultur organisasi dalam konteks Iingkungan kampus. Kultur kampus 
dapat dimaknai juga sebagai kualitas kehidupan sebuah kampus yang rumbuh dan berkembang 
berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut kampus tersebut. Kualitas kehidupan 
kampus ditampilkan dalam kerja pimpinan kampus, dosen, dan tenaga kependidikan, serta 
hubungan di antara mereka tcnnasuk para mahasiswanya. Kultur kampus sangat berpengaruh 
terhadap pembentukan seluruh perilaku mahasiswa, yaitu perilaku mahasiswa dalam dimensi 
luas meliputi sikap, minat, persepsi, motivasi, pemikiran (intangible behavior), keterampilan 
(tangible behavior) dan kepribadiamaya. Perilaku mahasiswa yang balk akan menjadi kultur 
kampus dan kelompok yang baik pula. Pentingnya membangun budaya organisasi di kampus 
terutama berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pendidikan kampus dan peningkatan 
kinerja kampus. Stolp (1994) mengungkapkan bahwa budaya organisasi di satuan pendidikan 
berkorelasi dengan peningkatan motivasi dan prestasi belajar peserta didik serta kepuasan kerja 
dan produktivitas pendidik. Penataan suasana kampus dimaksudkan sebagai sebuah upaya yang 
terprogram dan terpola melalui pengadaan fasilitas, rencana kegiatan intra dan ekstra kurikuler, 
serta keteladanan yang memungkinkan nilai-nilai moral dan agama teraplikasikan. 
 
3. SDM yang Dikondisikan untuk Memiliki Komitmen dan Kualiiikasi bidang Pendidikan 
Karakter. 
 

Racikan kurikulum yang secara ekplisit merencanakan pendidikan karakter dan budaya 
kampus yang kondusif bagi pelaksanaan pendidikan karakter tidak cukup jika tidak didukung 
oleh ketersediaan SDM yang memiliki komitmen dan kualifikasi dalam bidang pendidikan 



karakter. SDM pcrtama yang harus memiliki kualiiikasi tersebut adalah pimpinan kampus, 
karana ia akan sangat berperan dalam penentuan kebijakan strategis dan memiliki otoritas dalam 
menentukan arah pengernbangan pendidikan yang dilaksanakan. Selain pimpinan kampus, dosen 
dan tenaga kependidikan diharapkan memiliki komitmen dan kompetensi dalam bidang 
pendidikan karakter, merekalah yang secara praktis akan menentukan keberhasilan pendidikan 
karakter di lingkungan kampus. Sarana dan Parasarana yeng Mendukung Pelaksanaan 
Pendidikan Karakter Sarana dan prasarana yang tcrscdia harus mendukung pelaksanaan 
kurikulum terpadu berbasis karakter. Oleh karena itu, perencanaan dan pemanfaatannya harus 
secara integral dipadukan dengan racikan kurikulum dan program-program pengembangan 
kampus yang berbasis pendidikan karakter. 
 
5. Pembiayaan yang berpihak kepada pelaksanaan Pendidikan Karakter 
 

Faktor pcmbiayaan sangat panting dalam konteks praktik pendidikan karakter, 
perancangan kurikulum, penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung serta proses 
panyiapan SDM yang memiliki komitmen dan kualifikasi pendidikan karakter memerlukan 
anggaran. Oleh karena itu, perancangan anggaran harus terpadu dengan visi, misi dan rencana 
program pendidikan karakter. 

 
6. Penelitian-Penelitian Prihal Pendidikan Karakter 
 

Penelitian sebagai salah satu tridarma perguruan tinggi mempakan bagian strategis yang 
perlu menjadi ‘tools` implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi. Penelitian harus 
diarahkan kepada upaya penemuan sejumlah alternatif solusi atas krisis karakter bangsa yang 
terjadi, sehingga eksistensi PT sebagai agen perubahan bisa terwujud.  
 
7. Pérancangan Progran Aksi melalui Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat 
 
PT danat menjalin kerjasama dengan lembaga keagamaan atau lembaga swadaya masyarakat 
lainnya dalam melakukan perannya sebagai agen perubahan peradaban bangsa. Sebagai salah 
satu tripusat pendidikan (dcmikian kata Ki Hajar Dewantara), lingkungan masyarakat harus 
dioptimalkan peran serta dalam mendukung misi pendidikan karakter, PT dalam hal ini harus 
membuat  serangkaian program yang terencana dan berkelanjutan dalam membangun sinergis 
dengan masyarakat agar krisis karakter bangsa bisa segera di atasi. Prinsip relevansi pendidikan 
bukan hanya sekedar terserapnya lulusan di DUDI, melainkan sejauh mana lulusan yang 
dihasilkan dapat menjadi bagian dari solusi problematika bangsa. 
 

Singkatnya, berdasarkan ketujuh sasaran implementasi pendidikan karakter di atas dapat 
ditarik benang merahnya bahwa setidaknya terdapat empat tataran implementasi pendidikan 
karakter, yaitu tataran konseptual, institusional, operasiunal, dan arsitektural. Dalam tataran 
konseptual, strategi pendidikan akhlak dapat diwujudkan melalui perumusan rencana strategis 
atau rencana pengembangan kampus (visi, misi, tujuan, strategi-strategi, dan program kampus), 
adapun secara institusional, integrasi dapat diwujudkan melalui pembentukan institution 
culture/budaya kampus yang mencerrninkan adanya misi pendidikan karakter, sedangkan dalam 
tataran operasional, racikan kurikulum (kurikulum formal dan hidden curiculum) harus diramu 



sedemikian rupa sehingga nilai-nilai kebajikan universal dan kajian ilmiah prihal pendidikan 
karakter terpadu secara koheren. Sementara secara arsitektural, intemalisasi dapat diwujudkan 
melalui pembentukan lingkungan fisik (sarana dan prasaran) yang berbasis pendidikan karakter, 
seperti sarana ibadah yang lengkap, sarana laboratorium yang memadai, serta perpustakaan yang 
menyediakan buku-buku prihal pendidikan karakter. 
 
E. Pendekatan-Pendekatan Pendidikan Berbasis Karakter 
 

Terkait dengan pendidikan bérbasis karakter, Koesoema (2010) mengemukakan bahwa: 
“Pendidikan karaktér hanya akan menjadi sekadar wacana jika tidak dipahami secara lebih utuh 
dan menyeluruh dalam konteks pendidikan nasional kita. Bahkan, pendidikan karakter yang 
dipahami secara parsial dan tidak tepat sasaran justru malah bersifat kontraproduktif bagi 
pembentukan karakter anak didik. Pendekatan parsial yang tidak didasari pendekatan pedagogi 
yang kokoh alih-alih menanamkan nilai-nilai keutamaan dalam diri anak, malah menjerumuskan 
mereka pada perilaku kurang bermoral”. 
 

Pendidikan karakter seharusnya terarah pada pengembangan kultur edukatif yang 
mengarahkan anak didik untuk menjadi pribadi yang integral. Adanya bantuan sosial untuk 
mengembangkan keutamaan merupakan ciri sebuah lembaga pendidikan Kegagalan kantin 
kejujuran adalah sebuah indikasi bahwa para pendidik memiliki kesalahan pemahaman tentang 
makna kejujuran dalam konteks pendidikan. Mereka tidak mampu melihat persoalan yang lebih 
mendalam yang meggerogoti sendi pendidikan nasional. Padahal, di depan mata, nilai-nilai 
kejujuran  dalam konteks pendidikan telah diinjak-injak, seperti mencontek, menjiplak karya 
orang lain, melakukan sabotase, vandalisme halaman buku yang disimpan di perpustakaan, dan 
simulasi, yaitu mengaku telah mongurupulkan dan mengerjakan tugas, padahal sebenarnya tidak. 

 
Lebih lanjut, Doni Koesoema (2010) memberikan formula bahwa pendidikan karakter 

jika ingin efektif dan utuh harus mengenakan tiga basis desain dalam pemogramannya. 
l. Desain pendidikan karakter berbasis kelas, Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai 
pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas, Konteks pondidikan karakter adalah 
proses relasional komunitas kelas dalam konteks pembelajaran, Relasi guru-pembelajar bukan 
monolog, melainkan dialog dengan banyak arah sebab komunitas kelas terdiri dan guru dan 
siswa yang satua-satua berinteraksi dengan materi. Memberikan pemahaman dan pengenian akan 
keutamaan yang benar terjadi dalam kontezks pengajaran ini, termasuk di dalarmnya pula adalah 
ranah noninstruksional, scpcni manajcmcn kelas konsensus kelas, dan lain-lain, yang membantu 
torciptanya suasana belajar yang nyaman. 
2. Desain pendidikan karaktor berbasis kultur sekolah. Desain ini mencoba membangun kultur 
sekolah yang mampu mernbentuk karakter anak didik dengan bantuan pranata sosial sekolah 
agar nilai tertentu terbentuk dan terbatinkan dalam diri siswa. Untuk menanamkan nilai kejujuran  
tidakgcukup hanya dengan memberikan pesan-pesan moral kepada anak didik. Pésan moral ini 
mesri diperkuat dengan penciptaan kultur kejujuran melalui pembuatan tata peraturan sekolah 
yang tegas dan konsisten terhadap setiap perilaku ketidak jujuran. 
3. Desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, komunitas sekolah tidak 
berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, 
dan negara, juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter 
dalam konteks kehidupan mereka. Ketika lembaga negara lemah dalam penegakan hukum, 



ketika mereka yang bersalah tidak pernah mendapatkan sanksi yang setimpal, negara telah 
mendidik masyarakamya untuk menjadi manusia yang tidak menghargai makna tatanan sosial 
bersatua. 
 

Dalam kesempatan Iain Koesoema (2007) memberikan konsepnya tentang lingkaran 
dinamis dialektis yang senantiasa berputar dalam praktek pendidikan karakter, lingkaran tersebut 
sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Konsep Ibn Miskawaih Prioritas ideologi dalam melakukan pendidikan akhlak juga dapat 

menjadi rujukan dalam mempraktikan pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi, 
sebagai berikut: 

1. Perubahan Akhlak: Untuk mengetahui konsep Ibn Miswaih tentang metode perbaikan 
akhlak, sebelumnya perlu di ketahui pendapatnya tentang perubahan akhlak. Menurutnya 
bahwa akhlak itu ada dua macam, yakni 1) ada yang thabi’i atau alami dibawa sejak 
lahir, dan 2) ada yang dihasilkan melalui latihan dan kebiasaan. thabi’i diartikan sebagai 
tidak dapat mengalami perubahan atau tidak dapat di ubah, Karena itu, Miskawaih lebih 
berpendapat bahwa akhlak dapat diubah. Akhlak mempakan urusan manusia sendiri. 
Artinya, baik buruk, terpuji atau tercelanya akblak seseorang tergantung kepada 
seseorang itu sendiri. Dari sisi lain, dapat juga dikatakan bahwa Ibn Miskawaih tidak 
mengakui adanya pengaruh keturunan dalam akhlak manusia, akhlak seseorang 
menerima perubahan karena ia merupalgan masalah yang di usahakan. Perubahan akhlak 
manusia ada yang cepat dan ada pula yang lambat. 

2. Perbaikan Akhlak: Metode perbaikan akhlak dapat diberi dua pengertian pertama 
metode mencapai akhlak yang baik, kedua metode memperbaiki akhlak yang buruk. 
Walaupun demikjan, pembahasarmya disatukan karena antara satu dengan lainya saling 
melengkapi dan tidak dapat dipisahkan, 

 
Dalam konteks pendidikan nilai, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan 

agar pendidikan dapat membentuk dan menguatkan karakter anak bangsa, Pendekatan tersebut 
adalah sebagai berikut: 

 
1. Pendekatan Penanaman Nilai 

 
Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu pendekatan yang 

memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa. Tujuan pendidikan nilai 

Mengajarkan 

Refleksi 

Peraksis Prioritas 

Memberikan Teladan 

Menentukan Prioritas 



menurut Pendekatan ini adalah: Pertama, diterima nya nilai-nilai sosial tetentu oleh siswa; 
Kedua, berubahnya nilai-nilai siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. 
Adapun metoda yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain; 
keteladanan, penguatan positif dan negatif simulasi, permainan peranan, dan lain-Iain. 

 
Para penganut agama memiliki kecenderungan yang kuat untuk menggunakan 

pendekatan ini dalam pelaksanaan program-program pendidikan agama. Bagi penganut-
penganutnya, agama merupakan ajaran yang memuat nilai-nilai ideal yang bersifat global dan 
kebenarannya bersifat mutlak. Nilai-nilai itu harus diterima dan dipercayai. Oleh karena itu, 
proses pendidikannya harus bentuk tolak dari ajaran atau nilai-nilai tersebut. Seperti dipahami 
bahwa dalam banyak hal batas-batas kebenaran dalam ajaran agama sudah jelas, pasti, dan harus 
diimani. Ajaran agama tentang berbagai aspek kehidupan harus diajarkan, diterima , dan diyakini 
kebenarannya oleh pemeluk-pemeluknya. Keimanan merupakan dasar penting dalam pendidikan 
agama. 

 
2. Pendekatan Perkembangan Kognitif 
 

Pendekatan ini dikatakan pendekatan perkembangan kognitif karena karakteristiknya 
memberikan penekanan pada aspekg kognitif, dan perkembangannya. Pendekatan ini mendorong 
siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan-
kepetusan moral. Perkembangan moral menumt pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan 
tingkat berpiklr dalam membuat  pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah 
menuju suatu tingkat yang lebih tinggi. 

 
Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama. Pertama, 

membantu siswa dalam membuat  pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada 
nilai yang lebih tinggi. Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika 
memilih nllai dan posisinya dalam suatu masalah moral, Proses pengajaran nilai menurut 
pendekatan ini didasarkan pada dilema moral, dengan menggunakan metoda diskusi kelompok. 
Diskusi im dilaksanakan dengan memberi pcrhatian kepada tiga kondisi panting. Pertama, 
mendorong siswa menuju tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi, Kedua, adanya dilema, 
baik dilema hipotetikal maupun dilema faktual berhubungan dengan nilai dalam kehidupan 
keseharian. Ketiga, suasana yang dapat mendukung bagi berlangsungnya diskusi dengan baik. 
Proses diskusi dimulai dengan penyajian cerita yang mengandung dilema. Dalam diskusi 
tersebut, siswa didorong untuk menentukan posisi apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang 
yang terlibat, apa alasan-alasannya. Siswa diminta mendiskusikan tentang alasan-alasan itu 
dengan teman-temannya. 

 
3. Pendekatan Analisis Nilai 
 
Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan penekanan  pada 
perkembangan komampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang 
berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan 
kognitif, salah satu perbedaan panting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih 
menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial. Adapun 



pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat 
perseorangan. 
 

Terdapat dua tujuan utama pendidikan moral menurut pendekatan ini. Pertama, 
membantu siswa untuk menggunakan kemampuan berpikir logis dan penemuan ilmiah dalam 
menganalisis masalah-masalah sosial, yang berhubungan dengan nilai moral tertentu. Kedua, 
membantu siswa untuk menggunakan proses berpikir rasional dan analitik, dalam menghubung-
hubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-nilai mereka. Selanjutnya, metoda-metoda 
pengajaranyang sering digunakan adalah: pembelajaran secara individu atau kolompok tentang 
masalah-masalala sosial yang memuat nilai moral, penyelidikan kepustakaan, penyelidikan 
lapangan, dan diskusi kelas berdasarkan kepada pemikiran rasional. 
 
4. Pendekatan Klarifikasi Nilai 
 

Pendekatan klarifikasi nilai (values claryication approach) memberi penekanan  pada 
usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan 
kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri. 

 
Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini ada tiga, Pertama, membantu siswa 

untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain; 
Kedua, membantuu siswa, supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur 
dengan orang lain, berhubungan dengan nilai-nilainya sendiri. Ketiga, membantu siswa, supaya 
mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran 
emosional, untuk memahami perasaan, nilai-nilai, dan pola tingkah laku mereka sendiri. Dalam 
proses pengajarannya, pendekatan ini menggunakan metoda; dialog, menulis, diskusi dalam 
kelompok besar atau kecil, dan lain-lain. 

 
5. Pendekatan Pembelajaran Berbuat 
 

Pendekatan pembelajara berbuat (action learning approach) memberi penekanan pada 
usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik 
secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. 

 
Terdapat dua tujuan utama pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini. 

Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara 
perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri; Kedua, 
mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam 
pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga 
dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi. 

 
Metoda-metoda pengajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai dan 

klarifikasi nilai digunakan juga dalam pendekaian ini. Metoda-metoda lain yang digunakan juga 
adalah projek-projek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, dan an praktek 
keterampilan dalam berorganisasi atau berhubungan antara sesama. 
 



Diantara lima pendekatan di atas, pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) 
merupakan pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan nilai di 
Indonesia. Walaupun pendekatan ini dikritik sebagai pendekatan indoktrinatif oleh penganut 
filsafat liberal, namun berdasarkan kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan falsafah 
Pancasila, pendekatan ini dipandang paling sesuai. Alasan-alasan untuk mendukung pandangan 
ini antara lain sebagai berikut. 

a. Tujuan pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai tenentu dalam diri siswa. 
Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan 
nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembangan 
dalam masyarakat Indonesia. 

b. Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pandangan hidup Pancasila, 
manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Setiap hak senantiasa 
disenai dengan kewajiban, misalnya: hak sebagai pembeli, disenai kewajiban sebagai 
pembeli terhadap penjual; hak sebagai anak, disertai dengan kewajiban sebagai anak 
terhadap orang tua; hak sebagai pegawai negeri, disertai kewajiban sebagai pegawai 
negeri terhadap masyarakat dan negara; dan sebagainya. Dalam rangka pendidikan nilai, 
siswa perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan dapat 
melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya. 

c. Menurut konsep Pancasila, hakikat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, 
makhluk sosial, dan makhluk individu. Sehubungan dengan hakikatnya itu, manusia 
memiliki hak dan kewajiban asasi, sebagai hak dan kewajiban dasar yang melekat 
eksistensi kemanusiaannya itu. Hak dan kewajiban asasi tersebut juga dihargai secara 
berimbang. Dalam rangka pendidikan nilai, siswa juga perlu diperkenalkan dengan hak 
dan kewajiban asasinya sebagai manusia. 

d. Dalam pengajaran nilai di Indonesia, faktor isi atau nilai merupakan hal yang amat 
penting. Dalam hal ini berbeda dengan pendidikan moral dalam masyarakat liberal, yang 
hanya mementingkan proses atau keterampilan dalam membuat penimbangan moral. 
Pengajaran nilai menurut pandangan tersebut adalah suatu indoktrinasi yang harus 
dijauhi. Anak harus diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan nilainya sendiri. 
Pandangan ini berbeda dengan falsafah Pancasila dan budaya luhur bangsa Indonesia, 
yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, berzina, berjudi, adalah 
perbuatan tercela yang harus dihindari orang tua harus dihormati, dan sebagainya. Nilai-
nilai ini harus diajarkan kepada anak, sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan 
sehari-hari. Dengan demikian, dalam pengajaran nilai faktor isi nilai dan proses, 
keduanya sama-sama penting. 
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