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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sudah bukan menjadi rahasia publik bahwa problem karakter bangsa ini 

sudah semakin memprihatinkan. Itulah sebabnya pemerintah dan segenap 

kelompok masyarakat makin menyadari pentingnya pendidikan karakter. Problem 

karakter bangsa ini begitu banyak, dari problem korupsi yang melanda pejabat 

hingga problem lemahnya karakter pemuda dengan ketergantungan pada narkoba. 

Beberapa data ibawah ini dapat menggambarkan problem tersebut. 

Sebuah survei terhadap penegakan supremasi hukum di 65 negara di dunia 

yang diselenggarakan oleh organisasi non-profit World Justice Project menyebut 

bahwa praktek korupsi di Indonesia sudah sangat menyebar luas. Jika diranking, 

Indonesia berada di posisi bawah baik secara regional maupun global. Demikian 

hasil survei yang diberi nama 'World Justice Project 2011 Rule of Law' . Hasil 

survey tersebut dilansir United Press International pada 14 juni 2011. Proyek 

survei tahunan yang dibiayai oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda 

Gates Foundation, dan LexisNexis ini merilis hasil surveinya pada 13 Juni 2011 di 

Washington DC, Amerika Serikat. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa 

korupsi sudah sangat menyebar luas di Indonesia, berada di posisi kedua dari 

terakhir untuk wilayah regional dan di posisi 47 secara global (dari total 65 

negara). 

Problem karakter juga melanda kalangan pemuda, baru-baru ini di bulan 

November 2011 kita dikejutkan dengan tawuran kekerasan yang dilakukan 

mahasiswa antar fakultas di sebuah Universitas di wilayah Indonesia timur yang 

berujung pada kerusakan parah fasilitas kampus dan beberapa korban fisik. 

Problem pemuda juga sampai pada problem lemahnya karakter karena begitu 

mudah beralih kepada narkoba, sebagaimana sebuah data dari BNN dan Puslitkes 

UI. Data tersebut mengemukakan bahwa jika tidak ada penanggulangan secara 

komprehensif, prevalensi (angka kejadian) penyalahgunaan narkoba di Indonesia 

akan mencapai 2,8 % atau setara dengan 5,1 juta orang pada tahun 2015. Dari 5,1 

juta tersebut sebagian besar adalah lulusan SLTA (BNN,2011). Berdasarkan Pusat 
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Penelitian Kesehatan (puslitkes) Universitas Indonesia, prevalensi 

penyalahgunaan narkoba mengalami kenaikan sejak tahun 2009, pada tahun 

tersebut prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai 1,99 % atau setara dengan 

3,6 juta orang. Angka tersebut naik menjadi 2,21 % pada tahun 

2010.(www.indonews.org, 2011). Data terakhir yang diperoleh yaitu adanya 

pengeroyokan yang dilakukan oleh siswa-siswa salah satu SMA terkenal di 

Jakarta terhadap salah seorang warga masyarakat yang kebetulan alumni dari 

sekolah tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak yang tidak 

memiliki karakter yang baik.   

Tentu saja problematika tersebut tidak harus membuat kita bangsa 

Indonesia pesimis tetapi justru harus menjadi tantangan untuk turut memperbaiki 

keadaan. Disinilah urgensinya pendidikan karakter. Berbagai argumentasi dan 

kerangka konseptual tentang pendidikan karakter meyakinkan bangsa Indonesia, 

termasuk tentunya Perguruan Tinggi seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ) 

untuk turut berkontribusi membentuk karakter anak bangsa dalam menghadapi 

tantangan masa depan bangsa yang makin kompleks. 

Grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010) pendidikan 

karakter di rancang sebagai konteks totalitas proses psikologis yang memahami 

seluruh potensi individu (kognitif sampai dengan psikomotorik) dan sosial 

kultural (keluarga, sekolah dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. 

Dalam bahasa lain memadukan spiritual & emotional development, intellectual 

development, physical and kinesthetic development, dan affective and creativity 

development. Dalam khazanah pendidikan di Indonesia yang lebih original 

sebagaimana pernah ditulis Ki Hajar Dewantara  disebut sebagai olah hati, olah 

pikir, olah rasa, olah raga, dan olah karsa.  

Secara regulatif sesungguhnya pembentukan karakter merupakan salah 

satu tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 1 UU Sisdiknas tahun 2003 

menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak 

mulia.Amanah UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut bermaksud agar pendidikan 

tidak hanya membentuk manusia Indonesia yang cerdas, tetapi juga 

berkepribadian atau berkarakter. Sehingga diharapkan lahir generasi bangsa yang 
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tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia. 

Dengan sejumlah dasar pertimbangan di atas maka pendidikan karakter 

tidak hanya sebuah kebutuhan bangsa tetapi juga merupakan kewajiban bagi dunia 

pendidikan untuk melaksanakannya. Perguruan Tinggi seperti Universitas Negeri 

Jakarta (UNJ) memiliki panggilan moral yang kuat untuk menyelenggarakan 

pendidikan karakter secara sistemik.  

Penyelenggaraan pendidikan karakter di UNJ menjadi keniscayaan dan 

memiliki support system yang cukup siap karena empat hal. Empat hal tersebut 

adalah (1) kesiapan dukungan sumber daya manusia UNJ yang memang memiliki 

sejarah sebagai perguruan tinggi yang lekat dengan konsep-konsep dan praktik 

pendidikan. (2) kesiapan dukungan kurikulum yang sebagaian besar terkait 

dengan pendidikan, dan pendidikan lekat dengan pembentukan karakter peserta 

didik.(3) kesiapan dukungan organisasi kemahasiswaan. Bahwa organisasi 

kemahasiswaan UNJ sudah sejak lama memiliki budaya organisasi yang kuat dan 

memilki kiprah yang signifikan di DKI Jakarta bahkan di tingkat nasional. (4) 

terdapat fakultas Ilmu Sosial yang secara konseptual dan praktik telah 

melaksanakan lebih dulu penyelenggaraan pendidkan karakter. Dengan empat hal 

tersebut, UNJ siap melaksanakan pendidikan karakter. 

 Support system sebagaimana disebutkan di atas belum memiliki makna dan 

hasil yang maksimal bila penyelenggaraannya tidak dilakukan dengan metode dan 

model yang baik. Oleh karena itu sangat penting dan memiliki urgensi yang 

mendesak agar dibuat satu pola atau model pelatihan pendidikan karakter bagi 

mahasiswa baru UNJ. Model pelatihan pendidikan karakter yang dikembangkan 

nantinya dapat dilakukan secara serentak dan simultan terhadap seluruh 

mahasiswa UNJ di berbagai fakultas yang ada. Dengan model pelatihan 

pendidikan karakter yang sama bagi seluruh mahasiswa baru UNJ diharapkan 

seluruh mahasiswa memiliki bekal yang sama dalam mempersiapkan perkuliahan. 

Sehingga diharapkan akan menjadai mahasiswa yang berkarakter yang ditandai 

dengan dimilikinya sikap disiplin yang tinggi, memiliki sopan santun dalam 

pergaulan, dapat lulus tepat waktu, memiliki prestasi yang membanggakan 

almamater. Harapannya apa yang menjadi tujuan pendidikan nasional dapat 
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terwujud yaitu ....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 (pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003). Dengan 

demikian diharapkan model pelatihan pendidikan karakter yang dikembangkan 

nantinya dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, terutama bagaimana model pelatihan pendidikan karakter tersebut 

dapat menyiapkan mahasiswa baru UNJ dalam menghadapi perkuliahan dengan 

bekal sikap, perilaku dan karakter yang membanggakan.  

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

4. Nawacita pemerintahan Jokowi point 8 

5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, sebagaimana yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah 

No.32 Tahun 2013, dan dirubah kembali dengan Peraturan Pemerintah 

No.13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2005. 

6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan.  

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 41 Tahun 2007 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 tahun 2015 tentang 

penumbuhan budi pekerti. 

C. Tujuan 

Tujuan dari dibuatnya panduan pelatihan pendidikan karakter bagi 

mahasiswa baru adalah menjadikan panduan ini sebagai acuan bagi semua 

fakultas di lingkuan Universitas Negeri Jakarta dalam menyelenggarakan 

pelatihan pendidikan karakter bagi mahasiswa baru, sehingga diharapkan 
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pelaksanaan pelatihan pendidikan karakter bagi mahasiswa baru memiliki 

standar yang sama. 

D. Manfaat 

Manfaat dari panduan pelatihan pendidikan karakter ini adalah: 

1.  memberikan panduan kepada panitia penyelenggaran pelatihan pendidikan 

karakter bagi mahasiswa baru; 

2.  membangun kehidupan kebangsaan bagi mahasiswa baru yang multikultural;  

3.  membangun kepribadian  mahasiswa baru yang berperadaban bangsa yang 

cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan 

kehidupan ummat manusia;   mengembangkan potensi dasar agar berhati 

baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik;  

4.  membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan 

mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.   
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BAB II 

KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER 

 

A. Pengertian Pendidikan Karakter 

Terry dan Thomas dalam “International Dictionary of Education, 

dikemukakan bahwa “Character is used in personality theory as an evaluate term 

referring to traits such as kindness honesty. Something relatively permanent as 

revealed in conduct weather morally good or bad. The term is disliked by some 

psychologists becouse of its ethical under-stones but others like Valentine feel the 

term could be used objectively. It should be  distinguished from temperament 

and from personality perse “(1997-1999) 

Dalam perspektif Terry dan Thomas tersebut karakter berbeda dengan 

temperamen atau kepribadian. Karakter dipahami sebagai suatu keadaan yang 

telah dibentuk melalui proses yang panjang sejak kecil hingga dewasa hingga 

kemudian cenderung bersifat permanen yang biasanya berbentuk moralitas yang 

baik atau buruk. Dengan perspektif tersebut moralitas melekat pada karakter. 

Salah satu founding father bangsa ini dan juga Presiden pertama Indonesia 

Ir. Soekarno pernah mengemukakan bahwa character and nation building sangat 

penting, karena merupakan dasar dari segala kehidupan bangsa Indonesia. 

Membangun bangsa dan negara membutuhkan karakter, akhlak mulia, mental 

yang baik. Suatu bangsa tidak akan mampu membangun apapun dengan karakter 

dan mental yang rusak. Maka dari itu pembangunan karakter sangat penting, 

walaupun hal ini tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama. Presiden 

Soekarno juga menegaskan bahwa dalam masa nation building akan menghadapi 

berbagai tantangan dan godaan. Karena itu nation building membutuhkan bantuan 

berupa revolusi mental. Segala pekerjaan baik kecil maupun besar tidak dapat 

dikerjakan oleh tenaga-tenaga yang tidak mempunyai akhlak yang mulia dan 

bermental baik (http://historia66.wordpress.com, Oktober 2009) 

Buletin Character Educator yang diterbitkan oleh Character Education 

partnership memuat hasil studi Marvin Berkowitz  dari University of Missouri-St. 

http://historia66.wordpress.com/
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Louis. Hasil studi menunjukkan bahwa ada peningkatan motivasi siswa sekolah 

dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan 

pendidikan karakter (Suyanto, 2009). 

Menurut David Elkind & Freddy Sweet, (2004) pendidikan karakter 

dimaknai sebagai berikut: character education is the deliberate effort to help 

people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think 

about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them 

to be abel it judge what is right, care deeply about what is right, and then they 

belleve to be right, even in the face of pressure from without and templation from 

within”. 

Perspektif David Elkind & Freddy Sweet, mengenai pendidikan karakter 

di atas menggambarkan sebuah proses yang tidak hanya memberikan pemahaman 

tentang inti nilai-nilai moralitas tetapi juga meyakini, peduli pada kebaikan dan 

mempraktikannya. Dalam perspektif yang lain, pendidikan karakter juga berpijak 

pada karakter dasar manusia yang bersumber dari nilai moral universal (agama) 

atau disebut sebagai the golden rule. Para psikolog mengemukakan bahwa 

nilai-nilai moral universal tersebut adalah cinta kepada Tuhan dan ciptaan-Nya, 

tanggungjawab, jujur, hormat, santun, kasih sayang, peduli, kerjasama, percaya 

diri, kreatif, kerja keras, pantang menyerah, adil, baik, rendah hati, toleran, cinta 

damai, dan cinta persatuan. 

Menurut Lickona, karakter berkaitan dengan konsep moral (moral 

knonwing), sikap moral (moral felling), dan perilaku moral (moral behavior). 

Berdasarkan ketiga komponen ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik 

didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan 

melakukan perbuatan kebaikan. Bagan dibawah ini merupakan bagan kterkaitan 

ketiga kerangka pikir ini. 
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Gambar 1: Keterkaitan antara komponen moral dalam rangka pembentukan 

Karakter yang baik menurut Lickona 

 

Lickona lebih lanjut menyatakan bahwa secara sederhana, pendidikan 

karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk 

mempengaruhi karakter siswa. Tetapi untuk mengetahui pengertian yang tepat, 

dapat dikemukakan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh 

Thomas Lickona. Lickona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter 

adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat 

memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 

Pendidikan karakter menurut Suyanto (2009) mendefinisikan karakter 

sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk 

hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, 

maupun  negara. Sedangkan menurut Kertajaya, karakter adalah ciri khas yang 

dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar 

pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan “mesin” yang 

mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu 

(Kertajaya, 2010). 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa 

dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, 

karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka 

perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
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lingkungan sosial  dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya 

dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan 

peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. 

Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya 

dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peseta didik 

melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Sehingga tidak heran bila Ki Hajar 

Dewantoro seorang Bapak Pendidikan di Indonesia menekankan pentingnya olah 

pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan karsa. 

 

Gambar 2. Pentingnya olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dan 

karsa 

Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya 

pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya. John Jewey, 

misalnya, pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang 

lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan 

umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah. Kemudian pada tahun 

1918 di Amerika Serikat (AS), Komisi Pembaharuan Pendidikan Menengah yang 

ditunjuk oleh Perhimpunan Pendidikan Nasioanal melontarkan sebuah pernyataan 

bersejarah yaitu mengenai tujuan-tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam 

sejarah kemudian dikenal sebagai “Tujuh Prinsip Utama Pendidikan” , antara lain : 

1. Kesehatan 

2. Penguasaan proses-proses fundamental 

3. Menjadi anggota keluarga yang berguna 
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4. Pekerjaan 

5. Kewarganegaraan 

6. Penggunaan waktu luang secara bermanfaat 

7. Watak susila 

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak 

pernah ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua hal asumsi yang berbeda 

mengenai pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, bisa dianggap sebagai 

sebuah proses yang terjadi secara tidak disengaja atau berjalan secara alamiah. 

Pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan 

mengunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang 

telah disepakati mekanisme penyelenggaraannya oleh suatu komunitas masyarakat 

(Negara), melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah 

berjalan sejak manusia itu ada. Pengertian ini menunjuk bahwa pada dasarnya 

manusia secara alamiah merupakan mahkluk yang belajar dari peristiwa alam dan 

gejala-gejala kehidupan yang ada untuk mengembangkan kehidupannya. Kedua, 

pendidikan dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, disengaja, dan 

diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama perundang-undangan yang 

dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan 

proses aktivitas yang disengaja ini merupakan gejala masyarakat ketika sudah 

mulai disadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur 

manusia sebagaimana dicita-citakan masyarakat terutama cita-cita orang yang 

mendapatkan kekuasaan. Cara mengatur manusia dalam pendidikan ini tentunya 

berkaitan dengan bagaimana masyarakat akan diatur. Artinya, tujuan dan 

pengorganisasian pendidikan mengikuti arah perkembangan sosio-ekonomi yang 

berjalan. Jadi, ada aspek material yang menjelaskan bagaimana arah pendidikan 

didesain berdasarkan siapa yang paling berkuasa dalam masyarakat tersebut. 

Karakter merupakan perpaduan antara moral, etika, dan akhlak. Moral lebih 

menitikberatkan pada kualitas perbuatan, tindakan atau perilaku manusia atau 

apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. 

Sebaliknya, etika memberikan penilaian tentang baik dan buruk, berdasarkan 

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, sedangkan akhlak 

tatanannya lebih menekankan bahwa pada hakikatnya dalam diri manusia itu telah 
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tertanam keyakinan di mana ke duanya (baik dan buruk) itu ada. Karenanya, 

pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, 

pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara 

apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. 

 

B. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter 

Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter yaitu, Religius, Jujur, 

Toleransi, Disiplin, Kerja Keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, 

Semangat Kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, 

Bersahabat/komunikatif, Cinta Damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli 

social, Tanggung jawab (Puskurbuk, 2010).  

 

Gambar 3. Jabaran Nilai-nilai Karakter yang diharapkan 

 

Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka 

mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan 

individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-karakter/
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Pendidikan karakterdapat diartikan sebagai the deliberate us of all dimensions of 

school life to foster optimal character development (usaha kita secara sengaja dari 

seluruh dimensi kehidupan sekolah/madrasah untuk membantu pembentukan 

karakter secara optimal). 

Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan 

pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaranyang sesuai adalah 

metode keteladanan,  metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. 

Karakter adalah suatu nilai-nilai sikap atau perilaku manusia yang berhubungan 

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, pekataan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia yang memiliki budi pekerti yang baik, namun 

sayangnya program Pendidikan karakter di Indonesia masih belum berhasil. Dalam 

melancarkan proses pendidikan karakter di sekolah, semua komponen  harus 

dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi 

kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau 

pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau 

kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos 

kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah itu sendiri. Saat ini di Indonesia sendiri 

pendidikan karakter sedang menjadi isu utama dalam dunia pendidikan di 

Indonesia, harapannya melalui sistem pendidikan karakter tersebut mampu menjadi 

landasan utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik dalam berbagai 

bidang dalam bernegara, banyak orang tahu jalan untuk naik, namun banyak yang 

tidak tahu jalan untuk turun. Dalam proses pembentukan sikap atau karakter yang 

lebih baik untuk setiap anak bangsa memang harus didik sejak lahir, permasalahan 

mengenai karakter setiap orang memang merupakan hubungannya dengan fitrah 

ilahi, namun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan suatu pendukung yaitu 

http://belajarpsikologi.com/macam-macam-metode-pembelajaran/
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lingkungan. Lingkungan yang baik maka sangatlah mungkin untuk menciptakan 

setiap individu yang baik pula. 

Lingkungan yang dibutuhkan untuk melancarkan sistem pendidikan 

karakter yaitu berupa lingkungan pendidikan dari jenjang sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Pendidikan karakter sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai 

pancasila serta UUD 1945 sebagai wujud untuk mencapai cita-cita nasional serta 

tujuan negara. Pendidikan karakter memang sangat penting dalam proses 

pembentukan akhlak setiap individu masyarakat Indonesia, ketika tercapainya atau 

bahkan terlaksananya upaya pendidikan karakter yang akan dijadikan sebagai 

kurikulum disetiap jenjang pendidikan di tingkat dasar hingga perguruan tinggi 

maka, hal tersebut akan dapat menghasilkan para penerus bangsa yang memilki 

akhlak yang sesuai dengan kemanusiaan, sehingga nilai-nilai pancasila ataupun 

hal-hal yang terkandung dalam UUD 1945 dapat terlaksana dengan baik, dan hal itu 

tidak hanya dijadikan sebagai sarana memperoleh atau pencarian dalam 

menemukan suatu jatidiri bangsa, melainkan dapat juga untuk senantiasa 

mengembalikan atau bahkan dapat mempertahankan suatu peradaban bangsa, 

terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

C.  Membangun Karakter dan Kepribadian Bangsa 

Membangun karakter bangsa adalah membangun pandangan hidup, tujuan 

hidup, falsafah hidup, rahasia hidup serta pegangan hidup suatu bangsa. Sebagai 

bangsa, bangsa Indonesia telah memiliki pegangan hidup yang jelas. Dimulai sejak 

dikumandangkannya Proclamation of Independence Indonesia dan dicetuskannya 

declaration of Independence sebagai cetusan kemerdekaan dan dasar kemerdekaan, 

sekaligus menghidupkan kepribadian bangsa Indonesia dalam arti kata yang 

seluas-luasnya meliputi kepribadian politik, kepribadian ekonomi, kepribadian 

sosial, kepribadian kebudayaan dan kepribadian nasional. Membangun karakter 

sangat diperlukan dalam memaknai kehidupan merdeka yang telah dicapai oleh 

bangsa kita atas karunia Tuhan. Pembentukan karakter adalah proses membangun 

dari bahan mentah menjadi cetakan yang sesuai dengan bakat masing-masing. 

Pendidikan adalah proses pembangunan karakter. Pembangunan karakter 
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merupakan proses membentuk karakter, dari yang kurang baik menjadi lebih baik, 

tergantung pada bekal masing-masing. Mau dibawa kemana karakter tersebut dan 

mau dibentuk seperti apa nantinya, tergantung pada potensinya dan juga tergantung 

pada peluangnya. 

Pembangunan dan pendidikan karakter sebenarnya telah dibatasi 

(kontradiktif) dengan pendidikan mahal dan komersil atau kapatalisme pendidikan. 

Bangsa adalah kumpulan manusia individual, Karakter bangsa dicerminkan oleh 

karakter manusia-manusia yang ada di dalam bangsa tersebut. Sebuah bangsa lahir 

mirip dengan seorang manusia lahir. Seorang bayi lahir dari perjuangan keras 

seorang ibu. Pembangunan karakter bangsa juga demikian, dimana pembangunan 

karakter bangsa berkaitan dengan sejarah dimasa lalu yang memberikan 

syarat-syarat material yang memunculkan persepsi masyarakat terhadap kondisinya 

tersebut, dipengaruhi oleh kejadian konkret di masa kini. Pembangunan karakter 

diperlukan untuk menumbuhkan watak bangsa yang bisa dikenali secara jelas, yang 

membedakan diri dengan bangsa lainnya, dan ini diperlukan untuk menghadapi 

situasi zaman yang terus berkembang. Pembangunan karakter menjadi penting 

karena situasi kehidupan tertentu dan konteks keadaan tertentu membutuhkan 

karakter yang sesuai untuk menjawab keadaan yang ada tersebut. Misalnya, bangsa 

yang masih rendah teknologinya memerlukan karakter yang produktif dan kreatif 

dari generasi bangsanya, tempat berpikir ilmiah menjadi titik tekan karena hal 

itulah yang sangat dibutuhkan untuk menjawab tuntutan. Pembangunan karakter 

yang keras harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat. 

Jangan sampai titik tekan pembangunan karakter tersebut justru menjadi tidak 

cocok dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah yang ada. Pembangunan 

karakter itulah yang kemudian dapat dilakukan oleh pendidikan karena didalamnya 

proses sosial mengarahkan generasi yang dilakukan. 

Kepribadian manusia selalu berkembang sehingga bisa dibentuk ulang dan 

diubah. Kepribadian adalah hubungan antara materi tubuh dan jiwa seseorang yang 

perkembangannya dibentuk oleh pengalaman dan kondisi alam bawah sadar yang 

terbentuk sejak awal pertumbuhan manusia, terutama akibat peristiwa-peristiwa 

psikologis yang penting dalam pertumbuhan diri. Banyak yang beranggapan bahwa 

tidak ada orang yang memiliki dua kepribadian, kecuali orang yang sakit jiwa. 
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Kepribadian orang digunakan untuk merespons lingkungan disekitarnya. Bukan 

segala tingkah laku orang dapat ditentukan kepribadiannya, akan tetapi ada saat 

tertentu lingkungan luar dapat mengubah kepribadian seseorang jika lingkungan 

tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar.Oleh karena itu, Kepribadian dapat 

berubah apabila lingkungan tiba-tiba berubah. 

 

D.  Pendidikan Karakter Bangsa  

Pendidikan karakter menjadi kunci terpenting kebangkitan Bangsa 

Indonesia dari keterpurukan untuk menyongsong datangnya peradaban baru. Di 

Indonesia, akhir-akhir ini menjadi isu yang sangat hangat sejak Pendidikan 

Karakter dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat 

Peringatan Hari Pendidikan Nasional, pada tanggal 2 Mei 2010 lalu. Tekad 

Pemerintah tersebut bertujuan untuk mengembangkan karakter dan budaya bangsa 

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan Nasional yang harus 

didukung secara serius. Karakter bangsa dapat dibentuk dari program-program 

pendidikan atau dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Akan tetapi, 

apabila pendidikan memang bermaksud serius untuk membentuk suatu  karakter 

generasi bangsa, ada banyak hal yang harus dilakukan, dan dibutuhkan penyadaran 

terhadap para pendidik dan juga terhadap pelaksana kebijakan pendidikan. Jika kita 

pahami arti dari Pendidikan secara luas, pendidikan sebagai proses penyadaran, 

pencerdasan dan pembangunan mental atau karakter, tentu bukan hanya identik 

dengan sekolah. Akan tetapi, berkaitan dengan proses kebudayaan yang secara 

umum sedang berjalan, dan juga memliki kemampuan untuk mengarahkan 

kesadaran, membentuk cara pandang, dan juga membangun karakter generasi 

muda. Artinya, karakter yang menyangkut cara pandang dan kebiasaan siswa, 

remaja, dan juga kaum muda secara umum sedikit sekali yang dibentuk dalam 

ruang kelas atau sekolah, akan tetapi lebih banyak dibentuk oleh proses sosial yang 

juga tak dapat dilepaskan dari proses ideologi dan tatanan material-ekonomi yang 

sedang berjalan. 

Mendidik budaya dan karakter bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai 

Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. 
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Pendidikan adalah suatu usaha yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan 

potensi peserta didik. Pendidikan adalah suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam 

mempersiapkan generasi muda bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan 

bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan tersebut dapat ditandai 

oleh pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. 

Oleh karena itu, pendidikan merupakan proses pewarisan budaya dan karakter 

bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya karakter bangsa 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa 

mendatang. Dalam proses pendidikan budaya dan karakter bangsa, secara aktif 

peserta didik mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses interalisasi, dan 

penghayatan nilai-nilai menjadi kepribadian dalam bergaul di masyarakat, 

mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, serta 

mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. Berdasarkan pengertian 

budaya, karakter bangsa,dan pendidikan yang telah dikemukakan diatas maka 

pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik 

sehingga memiliki nilai dan karakter sebagai karakter diri, yang menerapkan 

nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan 

warga Negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif. Atas dasar pemikiran 

itu, pengembangan pendidikan budaya dan karakter sangat strategis bagi 

keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Perkembangan 

tersebut harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, 

dengan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu 

nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah oleh 

karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, 

melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

budaya sekolah. 

Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa adalah perkembangan 

potensi peserta didik agar menjadi berperilaku baik, dan bagi peseta didik yang 

telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa, 

untuk memperkuat pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam 

perkembangan potensi peserta didik yang bermartabat, dan juga untuk menyaring 
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budaya bangsa sendiri dengan bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. 

 

E.  Strategi-Strategi dalam Pendidikan Karakter 

Strategi Pendidikan Karakter yang akan dibahas adalah Strategi Pendidikan 

Karakter melalui Multiple Talent Aproach (Multiple Intelligent). Strategi 

Pendidikan Karakter ini memiliki tujuan yaitu untuk mengembangkan seluruh 

potensi anak didik yang manifestasi pengembangan potensi akan membangun Self 

Concept yang menunjang kesehatan mental. Konsep ini menyediakan kesempatan 

bagi anak  didik untuk mengembangkan bakat emasnya sesuai dengan kebutuhan 

dan minat yang dimilikinya. Ada banyak cara untuk menjadi cerdas, dan cara ini 

biasanya ditandai dengan prestasi akademik yang diperoleh disekolahnya dan anak 

didik tersebut mengikuti tes intelengensia. Cara tersebut misalnya melalui 

kata-kata, angka, musik, gambar, kegiatan fisik atau kemampuan motorik atau 

lewat cara sosial-emosional. 

 

Gambar 4. Grand Design Pendidikan Karakter 
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Menurut Gardner (1999), manusia itu sedikitnya memiliki 9 kecerdasan. 

Kecerdasan manusia, saat ini tak hanya dapat diukur dari kepandaiannya 

menguasai matematika atau menggunakan bahasa. Ada banyak kecerdasan lain 

yang dapat diidentifikasi di dalam diri manusia. Sedangkan menurut Howard 

Gardner (1999) yang menjelaskan 9 kecerdasan ganda, apabila dipahami dengan 

baik, akan membuat semua orang tua memandang potensi anak lebih positif. 

Terlebih lagi, para orang tua (guru) dapat menyiapkan sebuah lingkungan yang 

menyenangkan dan memperdayakan di sekolah. Konsep Multiple Intelligence 

mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang mereka ingin 

ketahui. Bagi Orangtua atau guru, yang dibutuhkan adalah kreativitas dan kepekaan 

untuk mengasah anak tersebut. Baik guru atau Orang tua juga harus berpikir 

terbuka, keluar dari paradigma tradisional. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang 

bersifat tetap. Keceradasan bagaikan sekumpulan keterampilan yang dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan. Kecerdasan adalah kemampuan untuk 

memecahkan masalah, kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk 

dipecahkan, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang berharga dalam suatu 

kebudayaan masyarakat. Melalui pengenalan Multiple Intellegence, kita dapat 

mempelajari kekuatan atau kelemahan anak dan dapat memberikan mereka peluang 

untuk belajar melalui kelebihan mereka, tujuannya adalah agar anak memiliki 

kesempatan untuk mengeksplorasi dunia. 

 

F.  Tujuan Pendidikan Karakter Bangsa 

Perkembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, Pengertian 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) 

merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. Pasal 3 UU Sisdiknas 

menyebutkan, “Pendidikan Nasional Berfungsi mengembangkan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peseta didik agar 

menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”. Tujuan Pendidikan Nasional 

merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus 

dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan 

Pendidikan Nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. Untuk mendapatkan wawasan mengenai arti pendidikan budaya 

dan karakter bangsa perlu dikemukakkan pengertian istilah budaya, karakter 

bangsa, dan pendidikan. Pendidikan Karakter Bangsa  merupakan potensi afektif 

peserta didik sebagai manusia dan Warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya 

dan karakter bangsa yang bertujuan; 

1. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya dan karakter bangsa 

2. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa 

3. Mengembangkan kemampuan pesrta didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan dan 

4. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Nilai-nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa merupakan nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dan 

diidentifikasi dari sumber-sumber Agama, karena masyarakat Indonesia adalah 

masyarakat beragama, maka kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu 

didasari pada ajaran agama dan kepercayaan. Secara politis, kehidupan kenegaraan 

didasari pada nilai yang berasal dari agama. Dan sumber yang kedua adalah 

Pancasila, Pancasila : Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas 

prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut dengan 

Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih 

lanjut lagi dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan 

politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya dan seni. 
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Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi Warga Negara yang lebih baik, yaitu Warga Negara yang 

memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan sebagai Warga Negara. Budaya sebagai suatu kebenaran bahwa tidak 

ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak disadari oleh nilai-nilai budaya 

yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam 

pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota 

masyarakat tersebut. Posisi budaya dalam hal ini menjadi penting dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

Pendidikan karakter untuk membangun peradaban bangsa, adalah kearifan 

dari keaneragaman nilai dan budaya kehidupan bermasyarakat. Kearifan itu segera 

muncul, jika seseorang membuka diri untuk menjalani kehidupan bersama dengan 

melihat realitas plural yang terjadi. Oleh karena itu pendidikan harus diletakan 

pada posisi yang tepat, apalagi ketika menghadapi konflik yang berbasis pada ras, 

suku dan keagamaan. Pendidikan karakter bukanlah sekedar wacana tetapi realitas 

implementasinya, bukan hanya sekedar kata-kata tetapi tindakan dan bukan 

simbol atau slogan, tetapi keberpihakan yang cerdas untuk membangun peradaban 

bangsa Indonesia. Berikan layanan yang terbaik kepada Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan sehingga terwujud masyarakat yang ”beradab” yang 

mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pembiasaan berperilaku 

santun dan damai adalah refreksi dari tekad kita sekali merdeka, tetap merdeka.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.artikelbagus.com/2012/03/artikel-pendidikan-karakter.html
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BAB III 

MODEL PELATIHAN PENDIDIKAN KARAKTER 

 

A. Nama Model 

Nama model pelaatihan pendidikan karakter yang dikembangkan adalah 

“Model Pendidikan Karakter Holistik” disingkat “PENDIKAR HO”. Suatu 

model pelatihan pendidikan karakter yang dalam implementasinya 

menerapkan berbagai pendekatan (individual dan klasikal), berbagai model 

(identifikasi diri, menemukenali tokoh, thrue story telling, games), dan 

berbagai metode (ekspository, diskusi, penugasan, analisis kasus). 

B. Visi dan Misi 

Visi 

Mengarahkan peserta pada tujuan hidup dan dapat memberdayakan 

potensinya untuk mewujudkan tujuan hidup tersebut menjadi kenyataan 

secara bertahap dan berkesinambungan. 

Misi 

1) Mendidik peserta (mahasisa baru) agar menyadari potensi yang 

dimilikinya sebagai anugerah Allah Swt yang harus disyukuri, 

2) mendorong peserta (mahasiswa baru) agar memiliki tekad untuk 

mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan 

tujuan hidupnya, dan 

3) mengembangkan kemauan peserta (mahasiswa baru) untuk berpikir, 

bersikap dan perperilaku positif dalam rangka mewujudkan kehidupan 

yang bermakna sebagai wujud ibadah kepada Allah. 

C. Tujuan 

Tujuan: secara umum membantu mahasiswa untuk mampu menemukenali 

identitas dan integritas diri, menyadari akan potensi yang dimilikinya, sebagai 

upaya mewujudkan kehidupan yang bermakna.  

Sedangkan secara khusus, tujuan pendidikan karakter bagimahasiswa adalah 

memberikan kompetensi pada peserta agar: 
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1) Mampu membaca fenomena alam, sosial budaya sebagai tanda kehadiran 

Tuhan, 

2) mampu mematuhi dan meformulasi norma dan aturan,  

3) mampu memahami hikmah dan manfaat norma dan aturan bagi 

kemaslahatan umat manusia, 

4) mampu mengontrol diri dari berbagai sikap negative, 

5) mampu mengembangkan diri dengan melakukan sikap-sikap positif. 

D. Nilai-nilai yang dikembangkan 

Nilai-nilai yang dikembangkan: 

1) Keberanian (ketangguhan), 

2) terbuka, 

3) integritas dan kehormatan diri, 

4) tanggung jawab, dan 

5) bijaksana.  

Keberanian (ketangguhan) 

Keberanian adalah kemampuan menngunakan potensi marah/ 

mempertahankan diri secara moderat;  

Terbuka  

Terbuka adalah kesediaan menerima pendapat, saran dan masukan dari orang 

lain; Integritas dan kehormatan diri  

Integritas dan kehormatan diri adalah kemampuan untuk mengelola dorongan 

ekspansif secara moderat;  

Tanggung Jawab  

Tanggung jawab adalah sikap berani menanggung risiko terhadap perbuatan 

yang dilakukannya; dan  

Bijaksana  

Bijaksana adalah kemampuan menggunakan akal secara moderat. 
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E. Pendekatan, Metode, dan Proses 

Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kemitraan 

(co-creative/kesetaraan-keterlibatan dan collaborative approach). Dalam hal 

ini semua peserta dianggap sama tidak dibeda-bedakan dari sisi jenis kelamin, 

agama, suku, dari prodi mana tanpa pandang bulu semuanya memiliki 

kesetraraan dalam keterlibatan pelatihan.  

Metode:  

Metode yang digunakan adalah dengan ceramah, diskusi, pemutaran film, 

affirmasi dan ekspresi diri, dan games. 

Proses:  

Prosesnya meliputi kegiatan Pendahuluan (Pengkondisian), Kegiatan Inti, dan 

Kegiatan Penutup. 

 

F. Kegiatan Pelatihan 

1. Kegiatan Pendahuluan 

 Pada kegiatan pendahuluan ini peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. 

Diupayakan nama-nama kelompok memakai nama tokoh yang diidolakan 

(disertai alasan diidolakannya tokoh tersebut & sifat-sifat yang 

dimilikinya),  

 membuat yel-yel yang bernuansa karakter (sifat yang dipilih kelompok) 

dan menunjukkan sebagai ciri kelompok. 

 Nama-nama kelompok yang sudah dipilih diperkenalkan dengan 

alasan-alasan mengapammemilih kelompok tersebut, diupayakan 

nama-nama kelompok yang muncul tidak ada yang sama pada semua 

peserta, 

 Yel-yel yang telah dipilih juga bisa ditampilkan/diperkenalkan kepada 

kelompok lain, fasilitator harus memantau yel-yel mana yang dianggap 

paling sesuai dengan nama kelompoknya.  
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2. Kegiatan Inti 

Pada kegiatan inti ini terdapat 7 (tujuh) materi pelatihan yang diberikan 

kepada peserta, yaitu: 

1) Arti dan Pentingnya Karakter dan Berkarakter, 

2) Mau Jadi Apa? 

3) Menjadi Sukses, 

4) Integritas Diri, 

5) Motivasi Diri, 

6) MTH (Menetapkan Tujuan Hidup) dan RKS (Rencana Kerja Sukses),dan  

7) Janjiku. 

 

Materi pertama: 

(Arti dan Pentingnya Karakter dan Berkarakter)  

Memberikan pemahaman kepada peserta bahwa karakter memiliki peran yang 

sangat penting dan menentukan dalam kehidupan. Karakter berfungsi sebagai 

kemudi dalam perjalanan hidup dan kehidupan seseorang. Karakter juga kunci 

bagi upaya meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Penyajian materi ini dimulai 

dengan Game: Memilih Idola, dan Menyebutkan Bangsa Maju. 

Materi kedua:  

(Mau Jadi Apa?)  

Memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya memiliki visi. 

Penyajian materi ini dimulai dengan Game: Siapa Saya? Untuk menentukan 

siapa saya, maka peserta diminta untuk membuat sungai kehidupan. Sungai 

kehidupan ini dilukiskan atau digambarkan oleh masing-masing peserta 

tentang dirinya dimulai dari kehidupan masa anak-anak ketika diasuh orang 

tuanya hingga menginjak remaja, dan dewasa. Dengan sungai kehidupan akan 

terjawab siapa saya dan mau jadi apa saya. 

Materi ketiga: 

(Untuk Apa Kesuksesan) 

Memberikan pemahaman mengenai kebermaknaan hidup sebagai kesuksesan, 

mampu menjalin hubungan vertikal dan horizontal atau intra dan ekstra. 

Materi ini dimulai dari game: tutup muka, film Black Hole, Film Bruce, dan 
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Film CNN Hero. 

Materi keempat: 

(Integrasi Diri)  

Memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengembangan setiap 

unsur-unsur dasar manusia secara hakiki dan kiat-kiatnya. 

Materi kelima: 

(Motivasi Diri)  

Memberikan pemahaman mengenai kategori orang yang termotivasi; Quitters, 

Campers, dan Climbers. 

Materi keenam:  

(MTH yakni Menetapkan Tujuan Hidup dan RKS yakni Rencana Kerja 

Sukses)  

Memberikan pemahaman untuk menguatkan sikap dengan membuat 

pernyataan tentang apa yang akan dicapai (visi) dan kegiatan-kegiatan konkrit 

apa yang akan dilaksanakan. 

Materi ketujuh:  

(Janjiku) 

Materi yang memberikan pemahaman kepada peserta dan kemampuan untuk 

menulis janji mereka secara perorangan tentang visi yang akan dicapai dan 

apa saja yang akan dikerjakan dalam rangka mewujudkan visi. 

 

3. Kegiatan Penutup 

Pada kegiatan penutup dilakukan refleksi, yakni sharing secara terbuka dari 

seluruh peserta tentang pelaksanaan dan dampak dari pelatihan yang mereka 

rasakan dan alami serta rencana tindak lanjut dari peserta setelah selesai 

mengikuti pelatihan. 

 

Jadwal Pelatihan Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa Baru UNJ 

Waktu Materi Kegiatan Penaggung jawab 

Hari Pertama 

07.30-08.00  Registrasi perserta Panitia 

08.00-08.45  Pembukaan  Panitia  
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08.45-09.00 REHAT Panitia  

09.00-10.00 Kegiatan 

pendahuluan 

 

 Pembentukan 

kelompok 

 Pembuatan yel-yel 

Pemateri/instruktur 

10.00-1100 Materi 1. 

Arti dan 

pentingnya 

karakter dan 

berkarakter 

 Paparan 

 Tanya jawab 

 Simulasi/games  

Pemateri/instruktur 

11.00-12.00 Lanjutan  Simulasi/games  Pemateri/instruktur 

12.00-13.00 ISHOMA Panitia  

13.00-14.00 Materi 2. 

Mau jadi apa? 

 Paparan 

 Tanya jawab 

 Simulasi/games  

Pemateri/instruktur 

14.00-15.00 Lanjutan   Simulasi/games  Pemateri/instruktur 

15.00-15.15 Materi 3. 

Untuk apa 

kesuksesan 

 Paparan  

 Simulasi/games 

 Nonton film Black 

Hole, Film Bruce, 

dan Film CNN 

Hero. 

Pemateri/instruktur 

15.15-16.15 Lanjutan  Simulasi/games Pemateri/instruktur 

16.15-17.30 Lanjutan  Simulasi/games  Pemateri/instruktur 

Hari Kedua 

08.00-09.00 Materi 4.  

Integrasi Diri 

 Paparan 

 Tanya jawab 

 Simulasi/games  

Pemateri/instruktur 

09.00-09.15 Lanjutan  Simulasi/games Pemateri/instruktur 

09.15-10.15 REHAT Panitia  

10.15-11.15 Materi 5.  

Motivasi Diri 

 Paparan 

 Tanya jawab 

 Simulasi/games  

Pemateri/instruktur 
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11.15-12.15 Lanjutan  Simulasi/games Pemateri/instruktur 

12.15-13.15 ISHOMA Panitia  

13.15-14.15 Materi 6.  

(MTH yakni 

Menetapkan 

Tujuan Hidup 

dan RKS yakni 

Rencana Kerja 

Sukses)  

 

 Paparan 

 Tanya 

jawab/penugasan 

 Simulasi/games  

Pemateri/instruktur 

14.15-15.15 Lanjutan   Simulasi/games Pemateri/instruktur 

15.15-15.30 REHAT Panitia  

15.30-16.30 Materi 7. 

Janjiku  

 Paparan 

 Penugasan  

 Simulasi/games 

Pemateri/instruktur 

16.30-17.30 Lanjutan  Penugasan  Pemateri/instruktur 

17.30-18.00 Kegiatan 

Penutup 

 Refleksi 

 Tindak lanjut 

Pemateri/instruktur 

 

F. Keberlanjutan dari Pelatihan 

Keberlanjutan dari pelatihan ini tentu sangat ditentukan dari niat baik seluruh 

komponen civitas akademika Universitas Negeri Jakarta. Tentu dapat dilakukan 

dengan terintegrasi pada mata kuliah, dengan pembiasaan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, bisa melalui pembiasaan, keteladanan, dan lain-lain. Yang 

terpenting adalah seluruh civitas akademika memiliki visi yang sama untuk 

menanamkan pendidikan karakter pada diri mereka sehingga menjadi pembiasaan 

dan pembudayaan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Fungsi Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan, memperkuat 

potensi pribadi, dan menyaring pengaruh dari luar yang akhirnya dapat 

membentuk karakter mahasiswa yang dapat mencerminkan budaya bangsa 

Indonesia. Upaya pembentukan karakter dilakukan melalui serangkaian kegiatan, 

salah satunya adalah melalui pelatihan pendidikan karakter bagi mahasiswa baru 

UNJ.  

Pentingnya panduan pelatihan pendidikan karakter bagi mahasiswa baru di 

UNJ ini agar UNJ memiliki standar yang baku tentang pelatihan pendidikan 

karakter yang diterapkan pada seluruh mahasiwa baru. Karakter yang dilatihkan 

saat pelatihan perlu dibatasi agar tujuan bisa tercapai. Karakter-karater tersebut 

meliputi; keberanian, terbuka, integritas dan kehormatan diri, tanggung jawab, 

dan bijaksana. Diharapkan dengan karakter-karakter yang dilatihkan tersebut bisa 

berkembang dengan menerapkan karakter-karakter lainnya.  

Karakter-karakter yang sudah dilatihkan akan tidak bermakna bila tidak 

didukung oleh habituasi, keteladanan, pemberdayaan dan pembudayaan dari 

segenap civitas akademika UNJ. Oleh karena itu dukungan dari pimpinan, para 

dosen, para staf, serta aktivitas-aktivitas kemahasiswaan sangat diperlukan, 

sehingga keberlanjutan dari hasil pelatihan akan memiliki dampak dalam 

kehidupan mahasiswa baik di kampus maupun di masyarakat. 
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