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Alhamdulliah seiring dengan perjalanan waktu,
Pelopor Pendidikan bisa hadir kembali, meskipun
beberapa tahun yang lalu mengalami berbagai kendala dan
hambatan, yang menyebabkan kevakuman. Di edisi jurnal
kali ini, kami mengupas tentang tema “Pendidikan
Karakter”. Karakter merupakan sebuah cara berpikir dan
berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk
hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter
baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan
siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan
yang ia buat.

Pendidikan karakter, selain merupakan kebutuhan
yang mendesak, juga dilatarbelakangi oleh amanat UU
No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 Di mana di sana dijelaskan, dalam Pasal 1 Ayat 1 UU
tersebut, bahwa proses pembelajaran harus secara aktif
mengembangkan potensi diri peserta didik untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Selain itu, pendidikan karakter juga harus mampu diresapi
seluruh warga pendidikan, tidak hanya peserta didik saja.
Bahkan, guru dan kepala sekolah memiliki peranan yang
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Redaksi
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amat penting. Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah,
memiliki peran yang amat penting dalam implementasi
pendidikan karakter.

Berawal dari itulah maka jurnal ini mulai diaktifkan
kembali sebagai ranah aktualisasi diri cendekiawan STKIP
Sumenep maupun cendekiawan yang lain secara umum.
Sebagai bagian dari penggugah dekonstruksi
problematika-problematika pendidikan.

Kemudian, ucapan terimakasih kami sampaikan
kepada penulis karena dengan keterbatasan waktu yang
singkat jurnal ini bisa hadir kembali di kalangan pembaca
khususnya civitas akademika STKIP PGRI Sumenep

Semoga kehadiran jurnal ini memberikan ilmu yang
bermanfaat bagi pembaca
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PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KARAKTER DI
SEKOLAH

Oleh: Hery Setiyatna

A. Pendahuluan

Pemerintah menyatakan, bahwa pendidikan budaya
dan karakter bangsa selama ini telah diterapkan dan
menjadi kesatuan dengan kuri-kulum pendidikan yang
sesungguhnya telah dipraktekkan dalam kegiat-an belajar
mengajar di sekolah. Pendidikan budaya dan karakter
bangsa ini  memang harus dipraktekkan, titik beratnya
bukan pada teori. Pendidikan budaya dan karakter bangsa
se-perti kurikulum yang tersembunyi. Diakui, banyak
keluhan masyarakat tentang menurunnya tata krama,
etika, dan kreativitas siswa karena melemahnya
pen-didikan budaya dan karakter bangsa. Soal
implementasi yang mulai mengendur bisa saja terjadi.
Tapi, masih banyak sekolah yang mampu memadukan
kegiatan belajar mengajar dengan implementasi dalam
kehidupan sosial sehari-hari di sekolah. Demikian
dikatakan oleh Direktur Pembinaan SMP Ditjen
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Didik
Suhardi di Jakarta, menjawab pers tentang langkah konkret
penerapan pendidikan karakter bangsa kepada peserta
didik dalam http://edukasi.kompas.com/read/ 2010/01/
15/17163935/-Pen-di-dikan.Karakter.-Sulit.Diterapkan.
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Praktisi pendidikan Anita Lie mengatakan, syarat
menghadir-kan pen-didikan karakter dan budaya di
sekolah harus dilakukan secara holis-tis. Pendidikan
karakter, kata dia, tidak bisa terpisah dengan bentuk
pen-didikan sifatnya kognitif atau akademik. Bahwa
pendidikan karakter se-ba-iknya tidak dikotomikan
macam-macam, konsep pendidikan tersebut ha-rus
diintegrasikan ke dalam kurikulum. Bukan berarti akan
diterapkan secara teoritis, tetapi menjadi penguat
kurikulum yang sudah ada, yaitu dengan
mengimplementasi-kannya dalam mata pelajaran dan
keseharian anak didik. Mata pelajaran biologi, misalnya,
siswa bisa diajak langsung menanam tumbuh-tumbuhan,
diberi pema-haman tentang manfaatnya, dikaitkan dengan
kerusakan lingkungan dan seba-gai-nya. Pelajaran biologi
juga menyangkut hal-hal lain di luar disiplin ilmu ter-sebut.
Pada mata pelajaran kesenian pun bisa diterapkan
pendidikan karakter, contohnya siswa diajak mengenal
dan mempraktikkan beragam peninggalan seni budaya
yang menjadi muatan-muatan lokal, falsafah budaya dan
man-fa-at-nya. Masalahnya, mayoritas guru belum punya
kemauan untuk mela-kukan itu. Kesadaran sudah ada,
hanya saja belum menjadi sebuah aksi nyata. Hal tersebut,
disebabkan pendidikan Indonesia masih terfokus pada
aspek-aspek kognitif atau akademik, baik secara nasional
maupun lokal di satuan pendidikan. Sebaliknya, aspek soft
skils atau nonakademik sebagai unsur utama pendidikan
karakter jus-teru diabaikan, karena me-nge-jar target-tar-
get akademik seperti Ujian Na-sio-nal (UN) misalnya,
pendidikan karakter akan sulit diterapkan. Kita semua
memang masih terpusat pada prestasi akademik. (Anita
Lie dalam http://edukasi.kom-pas.com/read/2010/01/
15/17163935/Pendidikan.Karakter.Sulit.Diterapkan).

Hery Setiyatna / Vol. 1, No.1, Nov  2010
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Karakter seorang individu terbentuk sejak dia kecil
karena penga-ruh genetik dan lingkungan sekitar. Proses
pembentukan karakter, baik disadari maupun tidak, akan
mempengaruhi cara individu tersebut me-mandang diri
dan lingkungannya dan akan tercermin dalam
peri-lakunya sehari-hari (Wanda Chrisiana, http://
puslit.petra.ac.id/-jour-nals/ --industrial 85). Sekolah
Menengah sebagai lembaga pendidikan merupa-kan salah
satu sumber daya yang penting untuk melakukan
pengem-bangan pendidikan karakter. Namun, semakin
sing-katnya waktu studi ser-ta mahalnya biaya pendidikan
mendorong siswa menjadi siswa yang pragmatis dalam
mencapai cita-citanya. Kegiatan akademik sangat
me-nun-tut konsentrasi siswa sehingga porsi bagi kegiatan-
kegiatan sosial men-jadi semakin sedikit. Dorongan untuk
berinteraksi secara sosial de-ngan sesama sangat kurang,
padahal hal ini sangat penting dalam pem-bentukan
karakter. Berdasarkan obser-vasi singkat kepada para
siswa, di-te-mukan bahwa banyak sis-wa yang ternyata
tidak siap terjun ke dunia kerja, apabila mereka tidak
ber-niat melan-jutkan studi ke perguruan tinggi. Daya
tahan dan kemampuan beradaptasi dalam lingku-ng-an
dan tekanan pekerjaan sering dikeluhkan sebagai kendala
utama yang menghambat pengembangan karir.

Dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan
akademik te-lah di-teliti oleh beberapa pakar. Ringkasan
dari beberapa penemuan pen-ting menge-nai hal ini
diterbitkan oleh sebuah buletin, Character Educator, yang
diterbitkan oleh Character Education Partnership. Dalam
buletin terse-but diuraikan bahwa hasil studi Marvin
Berkowitz dari University of Missouri- St. Louis,
menun-jukkan peningkatan motivasi siswa dalam meraih
prestasi akademik pada seko-lah-sekolah yang

Pengembangan pendidikan karakter di sekolah
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menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara
kom-prehensif terlibat dalam pendidikan karakter
menunjukkan penurunan dras-tis pada perilaku negatif
siswa yang dapat menghambat keberhasilan aka-demik.

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti
plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive),
perasaan (feeling), dan tin-dakan (action). Menurut Thomas
Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pen--didikan
ka-rakter tidak akan efektif dan pelaksanaannya pun harus
di-la-ku-kan secara sis-te-matis dan berkelanjutan. Dengan
pendidikan karak-ter, seorang siswa akan men-jadi cerdas
emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting
dalam mem-persiapkan siswa menyongsong masa depan,
dengan kecerdasan emosi sese-orang akan dapat berhasil
dalam mengha-dapi se-gala macam tantangan, terma-suk
tantangan untuk berhasil secara aka-de-mis.

Joseph Zins. et.al, (2001) mengkompilasikan berbagai
hasil peneliti-an ten-tang pengaruh positif kecerdasan
emosi siswa terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan
bahwa ada sederet faktor-faktor resiko penyebab
kegagalan siswa di sekolah. Faktor-faktor resiko yang
disebut-kan ternyata bukan terletak pada ke-cerdasan otak,
tetapi pada karakter, yaitu rasa per-caya diri, kemampuan
bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan
berkonsentrasi, rasa empati dan ke-mam-puan
berkomuni-kasi. Hal ini sesu-ai dengan pendapat Daniel
Goleman ten-tang keberha-silan seseorang di masyarakat,
ternyata 80 persen dipengaruhi oleh kecer-dasan emosi dan
hanya 20 persen ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ).

Para siswa yang mempunyai masalah dalam
kecerdasan emosi, akan me-ngalami kesulitan belajar,
bergaul dan tidak dapat mengontrol emo-si. Para siswa
yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia pra-

Hery Setiyatna / Vol. 1, No.1, Nov  2010
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sekolah dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai
usia dewasa. Sebaliknya para remaja yang ber-karakter
atau mempunyai kecerdasan emosi tinggi akan terhindar
dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja
seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks
bebas, dan sebagainya.

Pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan,
walaupun dasar dari pendidikan karakter adalah di dalam
keluarga. Kalau seorang siswa menda-pat-kan pendidikan
karakter yang baik dari keluarganya, siswa tersebut
selanjutnya akan berkarakter baik. Namun banyak orang
tua yang lebih mementingkan as-pek kecerdasan otak
ketimbang pendidikan karakter. Selain itu Daniel Goleman
juga mengatakan bahwa banyak orang tua yang gagal
dalam mendidik karakter anak-anaknya entah karena
kesibukan atau karena lebih mementingkan aspek kognitif
anak.  Namun ini semua dapat dikoreksi dengan
memberikan pendidik-an karakter di sekolah.

Masalahnya sekarang adalah kebijakan pendidikan
di Indonesia juga le-bih mementingkan aspek kecerdasan
otak dan hanya baru-baru ini saja pen-ting-nya pendidikan
budi pekerti menjadi bahan pembicaraan. Ada yang
mengatakan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia
dibuat hanya cocok untuk diberikan pada 10-20 persen
siswa dengan otak-otak terbaik. Artinya sebagian besar
siswa sekolah (80-90 persen) tidak dapat mengikuti
ku-rikulum pelajaran di sekolah. Akibatnya sejak usia dini,
sebagian besar siswa akan merasa bodoh karena ke-su-litan
me-nye-suaikan dengan kurikulum yang ada. Ditambah
lagi dengan ada-nya sistem ranking yang telah memvonis
para siswa yang tidak masuk 10 besar se-bagai siswa yang
kurang pandai. Sistem seperti ini tentunya berpe-ngaruh
negatif terhadap usaha membangun karakter, dimana sejak

Pengembangan pendidikan karakter di sekolah
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dini para siswa justru sudah dibunuh rasa percaya dirinya.

Rasa tidak mampu yang berkepanjangan yang akan
membentuk pribadi yang tidak percaya diri, akan
menimbulkan stress berkepan-ja-ng-an. Pada usia remaja
biasanya keadaan ini akan mendorong remaja berperilaku
negatif. Maka, tidak heran kalau kita saksikan perilaku
para remaja kita yang senang tawuran, terlibat
kriminalitas, putus sekolah dan menu-run-nya mutu
lulusan SMP/MTs dan SMU/MA (Russell T. Williams dan
Ratna Mega-wangi, dalam http://ihf-org.tripod.com/
pustaka/Kecerdasan-Plus-Ka--rak-ter.htm).

Pendidikan karakter atau budi pekerti plus adalah
suatu yang penting untuk dilakukan. Dalam rangka
meningkatkan mutu lulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMU/
MA, maka tanpa pendidikan karakter adalah usaha yang
sia-sia. Beberapa kata bijak dari pemikir besar dunia, di
antaranya adalah  Mahatma Gandhi memperingatkan
tentang salah satu tujuh dosa fatal, yaitu education without
character (pendidikan tanpa karakter). Dr. Martin Luther
King juga per-nah berkata: Intelligence plus character….that
is the goal of true education (Kecer-dasan plus karakter….
itu adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya).
Theodore Roosevelt  mengatakan: To educate a person in
mind and not in morals is to educate a menace to society
(Men-didik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan
bukan aspek mo-ral adalah ancaman marabahaya kepada
masyarakat). Untuk itu dirasa pen-ting melakukan
Pengem-ba-ngan Pendidikan Karakter bagi Siswa di
Sekolah.

Wanda Chrisiana dalam  http://puslit.petra.ac.id/
-jour-nals/ --industrial 85 me-nye--butkan definisi karakter
menurut Hill sebagai berikut  Character determines someone’s
private thoughts and someone’s actions done. Good characteris

Hery Setiyatna / Vol. 1, No.1, Nov  2010
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the inward motivation to do what is right, according to the high
est standard of behaviour, in every situation. Pendidikan
karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir dan perilaku
yang mem-bantu individu untuk hidup dan bekerja
bersama sebagai keluarga, masyarakat dan ber-Negara
serta membantu mereka untuk membuat keputusan yang
dapat dipertang-gung-ja-wab-kan.

Wanda Chrisiana lebih lanjut dalam http://
puslit.petra.ac.id/-jour-nals/ --industrial 85 menye-butkan
karakter yang menjadi acuan seperti yang terdapat dalam
The Six Pillars of Character yang dikeluarkan oleh Charac
ter Counts! Coalition (a project of The Joseph Institute of Eth
ics). Enam jenis karakter yang dimaksud adalah sebagai
ber-i-kut: (a) Trustworthiness, bentuk karakter yang
membuat se-se-orang menjadi: berin-te-gri-tas, jujur, dan
loyal, (b) Fairness, bentuk karakter yang membuat
seseorang memiliki pemi-kiran terbuka serta tidak suka
memanfaatkan orang lain, (c) Caring, bentuk karakter yang
membuat seseorang memiliki sikap peduli dan perhatian
terhadap orang lain maupun kondisi sosial lingkungan
sekitar, (d) Respect, bentuk karakter yang membuat
seseorang selalu menghargai dan meng-hor-mati orang
lain, (e) Citizenship, bentuk karakter yang membuat
seseorang sadar hukum dan peraturan serta peduli
terhadap lingkungan alam, (f) Responsibility, bentuk
karakter yang membuat seseorang bertanggung jawab,
disiplin, dan selalu melakukan sesuatu dengan sebaik
mungkin.

B. Pengembangan Pendidikan Karakter

Pembinaan karakter meliputi (1) pengetahuan
tentang kebaikan, (2) kese-nangan terhadap kebaikan dan
mengerjakan kebaikan, (3) kebiasaan berpikir, berperasaan

Pengembangan pendidikan karakter di sekolah
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dan bertindak. Ketiganya sangat penting untuk
menciptakan kehi-dupan bermoral. (Damon dalam
Darmiyati Zuchdi, 18 April 2009). Dengan kata lain,
pembinaan karakter mencakup  ranah kognitif  (pikiran),
afektif (perasaan) dan psikomotor (tindakan). Namun
masih perlu ditambah dimensi spiritual (religius) karena
kecerdasan religius justru merupakan benteng pengaman
bagi tindakan bermoral. Ketaqwaan seseorang merupakan
kontrol internal untuk me-laksanakan tindakan-tindakan
yang baik dan menghindarkan diri dari tin-dakan yang
tidak baik. Dari kenyataan bahwa di Indonesia masih
banyak orang yang bertindak tidak baik, antara lain
korupsi, kemungkinan sekali pendidikan  ka-rak-ter  belum
dilaksanakan dengan mengembangkan ketiga ranah
tersebut se-ca-ra harmonis, yang dilandasi oleh keimanan
pada Allah Yang Maha Me-nyaksikan (AsySyahild).
Kebanyakan masih difokuskan pada pembelajaran
pengetahuan tentang kebaikan. Pendekatan yang
digunakan  terbatas pada yang bersifat langsung melalui
mata pelajaran tertentu, dengan kuantitas dan kualitas
yang terbatas pula.

Pendekatan untuk langkah pengembangan
pendidikan karakter (nilai moral), Kirschenbaum dalam
Darmiyati Zuchdi, 18 April 2009 menyatakan bah-wa
pendekatan-pen-de-katan yang ada hanya dapat
rnengatasi masalah secara par-sial, oleh karena itu yang
tepat adalah pendekatan komprehensif. Istilah
kom-prehensif yang digu-nakan dalam pen-di-dikan nilai
mencakup berbagai aspek.

Pertama, isi pendidikan nilai  harus komprehensif,
meliputi semua per-ma--salahan yang berkaitan dengan
pilihan nilai-nilai yang bersifat pribadi sam-pai mengenai
etika secara umum.

Hery Setiyatna / Vol. 1, No.1, Nov  2010
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Kedua, metode pendidikan karakter juga harus
komprehensif, termasuk di dalamnya  penanaman  nilai,
pemberian teladan  dan  penyiapan siswa agar dapat
mandiri dengan mengajarkan dan memfasilitasi
pembuatan kepu-tusan moral secara bertanggungjawab
dan keterampilan-keterampilan hidup yang lain. Para
siswa perlu memperoleh penanaman nilai-nilai tradisional
dari orang dewasa  yang menaruh perhatian kepada
mereka, yaitu para anggota keluarga, guru dan
masyarakat. Para siswa juga memerlukan teladan dari or-
ang dewasa mengenai integritas kepribadian dan
kebahagiaan hidup. Demikian juga para siswa perlu
memperoleh kesempatan yang mendorong mereka
memikirkan diri-nya dan mempelajari keterampilan-
keterampilan untuk menga-rahkan kehi-dup-an mereka
sendiri.

Ketiga, pendidikan karakter hendaknya terjadi
dalam keseluruhan proses pendidikan di kelas, dalam
kegiatan ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan
konseling, dalam upacara-upacara rutin, termasuk pada
upacara pemberian penghargaan  dan semua as-pek
kehi-dupan di sekolah. Beberapa contoh menge-nai hal ini
misalnya kegiatan belajar kelompok, peng-gunaan bahan-
bahan ba-ca-an dan topik-topik tulisan mengenai kebaikan,
pemberian teladan tidak merokok, tidak korup, tidak munafik,
dermawan, menyayangi sesama makhluk Allah dan
seba-gai-nya.

Keempat, pendidikan karakter hendaknya terjadi
melalui kehidupan da-lam masyarakat. Orang tua,
lembaga keagamaan, penegak hukum, polisi, or-ganisasi
kemasyarakatan, semua perlu  berpartisipasi dalam
pendidikan nilai. Konsistensi semua pihak dalam
melaksanakan pendidikan nilai mempengaruhi karakter

Pengembangan pendidikan karakter di sekolah
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para siswa (Kirschenbaum dalam Darmiyati Zuchdi, 18
April 2009).

Dari aspek yang ketiga jelas bahwa pendidikan
karakter seharusnya diintegra-sikan dalam semua kegiatan
belajar di sekolah, tidak hanya menjadi tanggung jawab
guru Pendidikan Agama dan Pendidikan
Kewarganegaraan. Pendidikan bahasa merupakan wahana
yang sangat tepat untuk membina karakter. Hal ini
disebabkan oleh pandangan baru bahwa belajar bahasa
seharusnya bersifat fungsional, digunakan untuk
mempelajari bidang-bidang yang lain. Sebab yang lain
ialah bahwa pembelajaran bahasa sangat sesuai
dilak-sa-nakan secara tematik. Dalam kaitannya dengan
pendidikan karakter, tema-tema yang dipilih dapat berupa
nilai-nilai yang akan dikembangkan, untuk meng-hasilkan
pribadi-pri-badi yang memiliki pengetahuan tentang
kebaikan, rnenye-nangi kebaikan dan memiliki kebiasaan
berperilaku baik.

C. Hambatan Pengembangan Pendidikan Karakter

Hal ini menjadi
t a n t a n g a n
tersendiri bagi
u p a y a
pengembangan
P e n d i d i k a n
K a r a k t e r ,
k e m u d i a n
m e n y e b a b k a n
orangtua, guru
dan warga
masyarakat pada
u m u m n y a

Hambatan yang muncul
Hambatan yang muncul

dalam upaya pengembangan
pendidikan karakter di
antaranya adalah belum

membudayanya pendidikan
karakter di Indonesia. dalam

upaya pengembangan
pendidikan karakter di
antaranya adalah belum

membudayanya pendidikan
karakter di Indonesia.
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maupun para siswa belum terbiasa dengan pendidikan
karakter. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari
semua unsur yang terlibat agar bisa merancang dan
melaksanakan pengembangan pendidikan karakter ini
dengan efektif. Selain itu, sumber-sumber informasi yang
tersedia lebih banyak mengedepankan model pendidikan
karakter di negara lain dengan budaya dan kebutuhannya
relatif berbeda dengan bangsa Indonesia

D. Kesimpulan

Pengembangan pendidikan karakter di sekolah
penting bagi pertumbuhan para siswa menjadi manusia
yang seutuhnya dan sebaiknya dilakukan sejak dini. Sangat
penting bagi sekolah untuk tidak hanya memperhatikan
kebutuhan kompetensi akademis para siswa, tetapi juga
diperlukan pembinaan karakter siswa agar menjadi
lulusan yang siap secara akademis dan berkarakter baik.

Pengembangan pendidikan karakter di sekolah
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EVALUASI STRATEGI PEMBELAJARAN DAN
KLARIFIKASI NILAI PENDIDIKAN MORALITAS UNTUK
MENGOPTIMALKAN PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN

YANG BERMORAL

Oleh: Iskandar Dzulkarnain

Pendahuluan

Dalam artian bahwa moralitas
merupakan inti dari
eksistensialitas manusia. Tanpa
mengecilkan eksistensi manusia
yang lain jika ada sesungguhnya
moralitas  memang  hanya
dimiliki oleh  manusia,  karena
selain secara esensial telah
ditakdirkan memiliki moralitas
dan kemampuan untuk
mengembannya, juga dituntut
baik dari perspektif teologis dan
sosiologis untuk
mengejawantahkan moral
potensial yang telah ada dalam
dirinya  menjadi  moral  aktual
dalam  kehidupan
kesehariannya.

Mulai dari hal inilah
moralitas dijadikan cerminan
dalam salah satu misi

Pada dasarnya
moralitas
merupakan
bagian yang
tidak dapat
dipisahkan
dalam
pengembangan
eksistensi
manusia, bahkan
bisa dikatakan
bahwa
eksistensialitas
manusia itu pada
prinsipnya
adalah moralitas.
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pendidikan nasional, di mana menurut Undang-undang
Nomor 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, yakni
“meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan
kepribadian yang bermoral”. Misi inilah yang menjadi
tantangan yang harus disikapi oleh setiap institusi
pendidikan dengan penuh tanggungjawab. Hal ini
dimaksudkan bahwa pendidikan di Indonesia, di samping
untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga untuk
meningkatkan moralitas dan nilai-nilai teologis. Di sinilah
peran pendidikan, tepatnya usaha pembelajaran di
sekolah, sebagai usaha sadar yang diarahkan dalam rangka
meningkatkan kualitas eksistensialitas manusia, yang tentu
saja tidak dapat dilepaskan sedikitpun dari moralitas
(Amril M, 2005) bahkan semestinya penentuan penilaian
akan keberhasilan suatu pembelajaran dalam pendidikan
- pada materi pelajaran apa pun - tidak dapat dilepaskan
dari nilai moral yang didapat oleh anak didik ketika telah
menyelesaikan suatu pembelajaran materi pelajaran
tertentu.

Dengan demikian, semestinya nilai moralitas selalu
diikutkan dalam setiap aktivitas pembelajaran di sekolah
– terutama setiap mata pelajaran - meskipun hal ini bukan
sesuatu yang baru, namun sayangnya fenomena
pembelajaran di sekolah, pada materi-materi pelajaran
tertentu justru enggan mengikutsertakan nilai-nilai moral
yang mesti tentunya disampaikan melalui materi pelajaran
tersebut.Menghadapi berbagai persoalan yang terjadi di
dunia pendidikan inilah, terutama mengenai tantangan
zaman yang semakin kompetitif, diperlukan pendidikan
yang berkualitas, adaptif dan kompetitif untuk
memberdayakan peserta didik menjadi manusia yang
mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Oleh
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karena itulah, pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang
mampu membangun insan Indonesia ‘cerdas
komprehensif’ dan ‘kompetitif’ serta ‘bermoral’.

Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan
masyarakat bahwa kualitas suatu bangsa tidak hanya
ditentukan oleh derajat kompetensinya terhadap Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tetapi juga moral
kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
Moralitas suatu bangsa menjadi tolak ukur apakah bangsa
itu beriman dan  bertaqwa serta berakhlak mulia atau tidak.

Pendidikan moral merupakan salah satu usaha
pembentukan nilai, standar, norma dan dasar pembenaran
norma. Di dalam sistem pendidikan Nasional, “pendidikan
moral” telah menjadi satu bidang studi yang diajarkan di
sekolah-sekolah dan Madrasah, bahkan mulai dari Taman
Kanak-kanak sampai Perguruan tinggi. Pendidikan moral
tersebut, seperti: Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan
Civic, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,
Pendidikan Kewiraan, Pendidikan Agama Islam, Akhlak,
Etika, Pengembangan Kepribadian, dan Pendidikan Budi
Pekerti, atau bahkan diintegrasikan dengan bidang studi
lain. Kesemua itu dimaksudkan untuk meningkatkan
moral kepribadian peserta didik, agar mampu menghadapi
dan beradaptasi dengan tentangan zaman yang selalu
berubah.

Bila hal ini ditelusuri lebih lanjut, keberadaan
pendidikan moral, semua pihak mengakui pentingnya
pendidikan tersebut, namun kenyataannya masih banyak
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, mulai dari
masalah yang bersifat teknis-metodis sampai masalah yang
substansial. Sehingga tidak mengherankan kalau banyak
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pihak yang mengkritik bahwa pendidikan moral selama
ini mengalami kegagalan. Surakhmad (2000)
mengemukakan bahwa pendidikan nilai telah terabaikan
sejak awal, dari keluarga dan berlanjut sampai perguruan
tinggi. Akibatnya bangsa ini tidak memiliki kesadaran
nilai, tidak dapat menghargai nilai, dan tidak dapat
membangun nilai. Sinyalemen ini semakin tak
terbantahkan bila melihat krisis multi dimensional yang
telah melanda bangsa dan negara ini yang dianggap semua
pihak sebagai akibat dari krisis moralitas. Bahkan Majid
(2001) mengemukakan bahwa Indonesia nyaris hancur
karena masyarakatnya tidak terbiasa menerapkan etika
dalam tiap sendi kehidupan, sehingga amoralitas melanda
segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini
semakin diperkuat dengan ‘membudayanya’ korupsi di
segala bidang kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, masalah pendidikan moral sekarang
ini menjadi perdebatan, sebagian pihak beranggapan
bahwa tanggungjawab itu hanya dipikul oleh guru agama,
PPKn, dan semacamnya, sebagian lagi menyoroti
terbatasnya jam pelajaran untuk alokasi pendidikan moral
tersebut, dan di pihak lain juga beranggapan bahwa
tanggungjawab ini menjadi bagian semua pihak, interaksi
banyak faktor, termasuk guru, siswa, pegawai, dan
pimpinan sekolah, bahkan semua aspek yang berpengaruh
dalam proses pembelajaran.

Dalam praktek kehidupan sehari-hari, pendidikan
moral memang tidak mudah, dan tidak berdiri sendiri
sebagai bagian yang berpengaruh pada peserta didik. Anak
didik senantiasa berinteraksi dengan lingkungan keluarga,
sekolah dan masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan
semua itu menjadi tidak terkontrol oleh masing-masing
penanggungjawab pendidikan di lingkungan tersebut,

Evaluasi strategi pembelajaran dan klarifikasi nilai pendidikan moralitas
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sehingga pada gilirannya menciptakan generasi yang
berkepribadian moral rendah, bahkan amoral.

Melihat begitu mendesak dan kompleksnya masalah
pendidikan moral, sangat penting dibenahi pendidikan
moral di sekolah, mengingat lingkungan keluarga
sekarang ini lebih banyak menyerahkan pendidikan anak-
anaknya ke sekolah, termasuk pendidikan moral, sehingga
tidak mengherankan bila ada sekolah yang memadu
pendidikan intelektual dengan “pendidikan moral”
menjadi pilihan utama masyarakat untuk pendidikan
anak-anak mereka.

Nilai Moralitas: Sebuah Problematis dan Dilematis
Psikis IndividualSosial Bagi Anak Didik

Kendati   pun diakui bahwa nilai-nilai moralitas itu
pada lazimnya tumbuh dan berkembang dengan
didasarkan atas norma-norma dan aturan- aturan yang
berlaku  secara universal di tengah-tengah masyarakat
tetapi juga mesti diakui bahwa dilemma dan problematika
moralitas juga tumbuh selain dari perkembangan internal
psikis dan  fisik yang tengah berlangsung pada diri anak
didik, juga stimuli dinamika interaksi sosial anak didik
dengan lingkungan di luar dirinya.  Bahkan untuk yang
terakhir ini pada masa tertentu
lebimendominasipenumbuhkembangan nilai-nilai
moralitas anak didik dan tidak jarang akan
menenggelamkan nilai-nilai moralitas yang telah dimiliki
anak didik pada masa- masa sebelumnya, atau bentuk
perilaku menyimpang lainnya.

Hal ini sesuai dengan hasil kajian Pieget dan Kohberg,
misalnya dia mengungkapkan bahwa perkembangan
moralitas sangat terkait dengan perkembangan kognitif
dan juga sebagai buah dari interaksi antara perkembangan
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kognitif dan pengalaman social (Irwin, dalam Mitzel, (edit),
1977: 1238-1239). Bahkan temuan Kohberg pada
penelitiannya yang lain menemukan bahwa tahapan-
tahapan perkembangan moralitas itu sangat jelas
merupakan produk dari interaksi anak didik dengan or-
ang lain daripada perkembangan langsung pada
struktur biologis dan neorologis (Ibid).

Dari Pendapat Pieget dan Kohberg di atas
mengisyaratkan bahwa interaksi sosial merupakan sesuatu
yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan
perkembangan nilai-nilai moralitas dalam diri anak didik.
Interaksi sosial yang ditemukan anak didik pada
kenyataannya sangat sarat dengan dinamika problematika
dan dilemma moralitas yang secara niscaya akan sangat
mudah menghancurkan nilai-nilai moralitas yang telah
dimilikinya pada masa-masa sebelumnya.

Dari sinilah sangatlah mendesak untuk dipikirkan
strategi pembelajaran pendidikan moral yang tepat sesuai
dengan situasi dan kondisi saat ini. Hal ini mengingat
strategi pembelajaran menjadi faktor penentu utama
pencapaian tujuan pembelajaran pendidikan moral.
Strategi pembelajaran yang tepat sangat diperlukan untuk
menciptakan suatu kondisi di mana memungkinkan
terjadinya transformasi pengetahuan dan nilai, yang
berdampak pada perubahan perilaku anak didik seperti
yang diharapkan.

Pendekatan Pendidikan Moralitas

Secara realitas social pendidikan memang diakui
beragam teori yang telah  diajukan oleh para ahli guna
menumbuhkembangkan nilai-nilai moralitas pada anak
didik di sekolah (Candee R, dalam Mitzel (edit), 1977: 1249-
1250; Bigge, 1982: 155-166), namun model pembelajaran

Evaluasi strategi pembelajaran dan klarifikasi nilai pendidikan moralitas



26

penumbuhkembangan nilai moralitas yang bersentuhan
secara langsung dengan berbagai upaya pencarian
langsung oleh anak didik secara cerdas, dialogis dan
reflektif etis terhadap problematika dan dilemma moralitas
yang akan selalu dihadapi anak, terlihat bahwa model
strategi klarifikasi nilai memiliki arti yang sangat strategis
terutama untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri
anak itu sendiri dalam rangka penumbuhkembangkan
nilai moralitas secara cerdas dan elegan, bukan melalui
paksaan dan tekanan dari luar diri anak itu sendiri (Amril
M, dalam Jurnal Al-Fikra, Vol 5, No. 1, 2006).

Melalui hal inilah, kami menganggap bahwa melalui
pendekatan pendidikan moralitas maka klasifikasi nilai
akan dapat terlaksana. Karena pendekatan merupakan
pangkal tolak atau pola dasar pemikiran. Pendekatan
dijabarkan dalam strategi pembelajaran, dan dari
strategi pembelajaran dijabarkan sejumlah metode,
yang kemudian melahirkan sejumlah teknik.

 Menurut Douglas Supelhan ada delapan pendekatan
pembinaan moral, yaitu:

 1. Pendekatan evokasi (evocation), di mana siswa diberi
kesempatan luas untuk mengekspresikan tanggapan
terhadap sesuatu yang disampaikan guru.

2. Pendekatan inkulkasi (inculcation). Pendekatan ini
mengajak subjek didik berfikir atau berbuat menurut pola
yang sudah ditetapkan. Nilai dan moralitas yang
ditargetkan sudah dimasukkan dalam langkah kegiatan,
dengan menginternalisasikan suatu nilai atau moral.

3. Pendekatan kesadaran (awareness). Pendekatan ini
bertujuan agar objek didik mengenali dan menyadari nilai
yang ada dalam dirinya tentang sesuatu keadaan,
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mengenali nilai dari orang lain, mampu menyatakan alasan
posisi yang diambilnya terhadap sesuatu. Yang pada
akhirnya subjek didik bersangkutan mampu menetapkan
perbuatan yang harus dilakukannya.

4. Pendekatan penalaran moral (moral reasoning).
Pendekatan ini bertujuan membina subjek didik ke arah
penalaran moral yang kompleks. Subjek didik diajak
bernalar melalui cerita pendek mengenai suatu masalah,
posisi atau perbuatannya, untuk kemudian meningkat ke
tingkat moralitas yang lebih tinggi.

5. Pendektaan analisis (analysis). Pendekatan ini betujuan
membina subjek didik secara nalar terhadap perbuatan
yang lebih ditekankan pada penggunaan cara berfikir logis
dan prosedur pendekatan ilmiah.

6. Pendekatan klarifikasi (clarification). Dalam pendekatan
ini subjek didik dibantu untuk menguji diri dan
perbuatannya atau kejadian melalui caracara emosional
ataupun rasional. Penerapan pendekatan ini, dapat melalui
inkuiri nilai dengan tanya jawab secara acak ataupun
permainan.

7. Pendekatan komitmen (commitment). Dalam pendekatan
ini, subjek didik terlebih dahulu menyepakati suatu pola
yang akan dijadikan criteria penilaian atau perbuatan, lalu
mereka diajak menelaah atau melakukan sesuatu
berdasarkan criteria yang telah disepakati.

8. Pendekatan integrasi (union). Dalam pendekatan ini,
subjek didik terlebih dahulu memahami suatu masalah
(termasuk nilai dan moralnya), lalu subjek didik
diintegrasikan ke dalam suatu kehidupan nyata, dan
mereka menyatu menjadi bahagian dari kehidupan itu.

Jika ditelaah secara menyeluruh pendekatan tersebut,
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sesungguhnya bertujuan merencanakan dan
meningkatkan moralitas dari diri dan perbuatan seseorang,
sehingga memiliki kesadaran dan kemampuan untuk
mengimplementasikan standar kehidupan yang baik dan
bermartabat. Namun demikian kompleksnya pendidikan
moralitas itu sendiri, maka pendekatan tersebut perlu
ditunjang strategi pembelajaran yang tepat, dengan niat,
usaha dan kesabaran yang tinggi.

Strategi Pembelajaran Pendidikan Moral

Khusus tentang pendidikan moral, Howard
Krischenbaun dan Sidney B. Simon (1974) mengajukan
empat strategi umum, yakni: (1) strategi penanaman moral,
(2) strategi transmisi nilai melalui sikap bebas, (3) strategi
keteladanan, dan (4) strategi klarifikasi nilai. Sedang Jack
R. Fraenkel (1977) mengemukakan strategi pendidikan
moral dengan (a). strategi klarifikasi nilai, (b). moral rea
soning, (c). making inference, dan (d). analisis nilai.
Sementara H. Una Kartasastra dkk. (1980) mengajukan
empat strategi dan tiga teknik pembentukan nilai. Strategi
tersebut antara lain: (a) strategi tradisional, (b) strategi
bebas, (c) strategi keteladanan, dan (d) strategi klarifikasi
nilai. Sedangkan teknik yang dimaksud adalah: (i) teknik
pemungutan suara, (ii) teknik menentukan urutan
prioritas, dan (iii) teknik penilaian diri.

Dari beberapa strategi dan teknik pembentukan  nilai
moral yang dikemukakan di atas, cenderung dibangun
pada dua asumsi dasar, yaitu: Pertama, setiap orang
mempunyai ikatan nilai atau moral yang terus menerus
dipraktekkan dan diuji melalui pengalaman, dan
Kedua, tidak ada system nilai yang bagi setiap orang,
karena itu manusia harus memilih dan memilah sendiri
perangkat nilai yang dianggap tepat.
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Strategi-strategi yang dibangun dari asumsi pertama,
dalam prakteknya biasanya ditempuh dengan cara
instruktif, nasehat atau ceramah, dan materinya dikemas
dalam bentuk paket, dan subjek didik tinggal
menghafalnya. Strategi seperti ini umumnya menjadi tidak
berhasil, karena peserta didik hanya sekedar tahu dan
hafal, sementara perilakunya belum tentu sejalan dengan
apa yang dia tahu dan yang dihafalkan. Guru tidak melatih
subjek didik mengimplementasikan nilai-nilai moral itu,
sampai benar-benar menjadi bagian dari kehidupan
mereka.

Sementara strategi yang dibangun atas asumsi kedua,
justru subjek didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk
memilih nilai-nilai itu sendiri. Pada hal nilai tidak hanya
untuk dipilih, tapi harus dipahami yang mana baik dan
buruk dengan segala konsekuensinya, dan diamalkan
sepenuh hati, perlu pembiasaan dan keteladanan, sampai
nilai itu menjadi bagian dari kehidupan, dan menjadi
cerminan kepribadian yang bermoral.

Strategi Pembelajaran Alternatif

Mencermati berbagai permasalahan yang
dikemukakan di atas, nampaknya diperlukan strategi
pembelajaran pendidikan moral alternative, yang dapat
memadukan strategi yang dibangun atas asumsi pertama
dan kedua seperti dikemukakan di atas, dan dibutuhkan
sangat mendesak. Strategi yang dibangun atas asumsi
pertama cenderung  tradisional normative dan didasarkan
pada teori behavioristik. Sedangkan strategi yang
didasarkan pada asumsi kedua dibangun atas kebebasan
sepenuhnya dengan didasarkan pada teori
konstruktivistik. Padahal dalam pendidikan moral yang
diharapkan bukan strategi yang kaku dan memaksakan
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kehendak, dan bukan pula kebebasan  sepenuhnya,
melainkan subjek didik harus ditolong berkembang dalam
kesadaran moral yang matang.

Menurut Degeng (2000) sistem pendidikan  yang
bercorak behavioristik selama ini, telah melahirkan
generasi yang tidak berbudi, sulit menghargai perbedaan,
dan mudah frustrasi dalam menghadapi permasalahan
yang kompleks. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan dan
perkembangan jaman yang semakin pesat. Oleh karena itu,
banyak anak didik yang memiliki potensi belajar tinggi
tidak dapat menunjukkan keunggulannya karena
lingkungan secara sistemik menghambat pertumbuhan
belajarnya. Untuk itu, upaya memberdayakan siswa tentu
memperhatikan penataan lingkungan belajar secara
demokratis agar menikmati kegiatan belajar yang
sesungguhnya (Degeng, 2000; Atrup, 2001).

Lebih lanjut, menurut Degeng (2000), strategi
pembelajaran dalam behavioristik bercirikan empat hal
berikut: (i) keterampilan terisolasi, (ii) mengikuti urutan
kurikulum ketat, (iii) aktivitas belajar mengikuti buku teks,
dan (iv) menekankan hasil. Dalam pandangan
behaviorisme bahwa manusia itu dapat dibentuk sesuai
keinginannya. Kaum behavioris memandang manusia
bersifat “netral-pasif”. (Bigge, 1974). Sementara B.F. Skin-
ner (1994) menegaskan bahwa “The environment determines
the individual even when he alters the environment”.

Sementara itu, dalam konstruktivistik strategi
pembelajaran bercirikan empat hal berikut, yaitu: (i)
penggunaan pengetahuan secara bermakna, (ii) mengikuti
pandangan si belajar, (iii) aktifitas belajar dalam konteks
nyata, dan (iv) menekankan proses (Degeng, 2000).
Konstruktivis beranggapan bahwa pengetahuan kita
merupakan bentukan (konstruksi) dari diri kita. Teori ini
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memandang bahwa dalam belajar, siswa mengkonstruk
pengetahuan secara terus menerus dengan memeriksa
informasi-informasi baru yang berlawanan dengan aturan
lama, dan merevisi aturan-aturan tersebut jika tidak sesuai
lagi (Slavin, 1994). Berhubungan dengan itu, Suparno
(1997) menyatakan bahwa prinsip-prinsip konstruktivisme
dalam belajar adalah: (1) pemahaman dibangun oleh siswa
sendiri baik secara personal maupun social, (2)
pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke siswa,
kecuali hanya dengan keaktifan siswa sendiri untuk
menalar, (3) siswa aktif untuk mengkonstruksi terus
menerus, sehingga terjadi perubahan konsep yang lebih
rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah, dan (4)
guru membantu menyediakan sarana dan situasi agar
proses konstruksi siswa berjalan terus.

Gambaran tentang teori konstruktivistik dalam
pembelajaran tersebut, nampaknya memang memberikan
kebebasan sepenuhnya kepada siswa dengan segala
kemampuannya, namun dalam pendidikan moral,
mampukah manusia sendiri membedakan baik dan buruk
dalam tatanan nilai dan moral. Oleh karena itulah Abraham
Maslow tidak menyetujui pendidikan yang hanya
didasarkan pada laissez faire, karena pemberian kebebasan
dalam mengasuh anak menurut pendapatnya harus
diimbangi dengan keharusan mengajarkan disiplin, moral
dan nilai-nilai (Frank G. Goble. 1987). Mencermati uraian
tersebut, strategi pembelajaran yang bercorak behavioristik
dianggap mengalami kegagalan dalam pendidikan moral,
dengan melahirkan generasi yang sulit menghargai
perbedaan dan mudah frustrasi, sementara yang bercorak
konstruktivistik dengan prinsip kebebasan murid,
memungkinkan anak didik menjadi bingung dan sukar
menetukan antara nilai baik dan nilai yang tidak baik.

Evaluasi strategi pembelajaran dan klarifikasi nilai pendidikan moralitas
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Hal ini yang kemudian nampaknya mendorong
perhatian yang lebih serius mencari strategi
pembelajaran alternative dalam pendidikan moral,
yakni dengan memaduki teori behavioristik dan
konstruktivistik.

Kesimpulan

Strategi pembelajaran alternatif untuk pendidikan
moral, diperlukan di tengah tantangan zaman yang selalu
berubah. Strategi pembelajaran model behavioristik
dengan pendekatan indoktrinasi tentu saja diperlukan
perubahan yang mendasar, dan strategi pembelajaran
model konstruktivistik yang dikembangkan melalui
pendekatan kebebasan penuh, tentu juga patut dievaluasi,
karena pendidikan moral memerlukan penyajian
informasi, perintah, kedisiplinan, keteladanan dan
pembiasaan. Oleh karena itulah, dalam konteks
pendidikan moralitas, diperlukan perpaduan antara teori
behavioristik dan konstruktivistik, atau strategi
pembelajaran alternative, yang dapat mendukung
pembentukan moralitas yang baik, mengiringi kecerdasan
intlektual anak didik.

Iskandar Dzulkarnain / Vol. 1, No.1, Nov  2010



33

Daftar Pustaka

Amril. M,. 2005, Etika dan Pendidikan, Yogyakarta:  Aditya
Media, dan Pekanbaru: LSFK2P

________, 2006, “Implementasi Klasifikasi Nilai dalam
Pembelajaran dan Fungsionalisasi Etika Islam” dalam
Jurnal Al Fikra: Jurnal Ilmiyah Keislaman, Vol. 5, No. 1,
Januari-Juni

Candee. R., 1977, “Moral  Educational” dalam Harold E.
Mitzel (ed), Encyclopedia of   Educational Research. Vol.
III, New York: The Free Press

Goble. Frank G., 1987. Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik
Abraham Maslow. Terjemahan: A. Supratiknya.
Yogyakarta: Kanisius.

Husain. Syed Sajjad dan Ashraf. Syed Ali., 1997. Crisis in
Muslim Education. Jeddah: King Abdul Aziz Univer-
sity.

I. N. S. Degeng,. 2000. Paradigma Baru Pembelajaran
Memasuki Era Demokratisasi Belajar. Mataram: Yayasan
Pendidikan Bui Batu NTB dan LP3 Universitas Negeri
Malang.

____________, 1989. Ilmu Pengajaran: Taksonomi Variable.
Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi PPLPTK.

Michelle. Irwin, D., 1977, “Moral Development” dalam
Harold E. Mitzel (ed), Encyclopedia of Educational Re
search. Vol. III, New York: The Free Press.

Evaluasi strategi pembelajaran dan klarifikasi nilai pendidikan moralitas



34

Morris L. Bigge., 1982, Learning Theories For Teachers, New
York: Harper & Row Publisher

Muhadjir. Noeng,. 1987. Ilmu Pendidikan dan Perubahan
Sosial: Suatu Teori Pendidikan. Yogyakarta: Rake
Sarasin.

Skinner. B.F. 1953. Science and Human Behavior. New York:
The Macmillan Company.

Slavin, R.E. 1994. Educational Psychology Theori and Prac
tice. Boston USA: By Allyn and Bacon

Suparno, P. 1997. Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.
Yogyakarta: Kanisius.

Suradi. Manajemen Pembelajaran Konstruktivis sebagai Upaya
Peningkatan Motivasi, aktivitas, dan Prestasi Belajar
Matematika siswa Kelas II SMPN II Pleret Bantul. UNY:
Tesis

Waluyo, Pengaruh Pendekatan Konstruktivistik dan Gaya
Belajar Siswa terhadap Prestasi BelajarKimia Siswa Kelas
1 Semester 2 SMA Negeri 1 Ngaglik, Sleman Tahun
Pelajaran 2003/2004. UNY: Tesis.

Watson. J.B., 1959. Behaviorisme. Chicago: University of
Chicago Press.

Wilson, B.G. 1996. Constructivist Learning Environments
(Case Studies in Instructional Design). New Jersey: Edu-
cational Technologi Publication.

Iskandar Dzulkarnain



35Evaluasi strategi pembelajaran dan klarifikasi nilai pendidikan moralitas

MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN NILAI
MENUJU MASYARAKAT YANG KARAKTER BERBASIS

PARTISIPASI MASYARAKAT

Oleh: H. Hidayat

Pendahuluan.

Pendidikan adalah permasalahan besar yang
menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan
Negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik,

ekonomi, sosial, hak azasi manusia, sistem pemerintahan
dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa
reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang
melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak
hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik,
melainkan juga oleh krisis pada
sistem pendidikan nasional.
Terpuruknya perekonomian
negara ditambah semakin
merajalela-nya korupsi, kolusi,
dan nepotisme secara langsung
membuat masyarakat menjadi
tidak berdaya. Masyarakat yang
hidup di bawah garis kemiskinan
semakin meningkat,
pengangguran nyata sudah
mencapai 40 juta, dengan masalah
sosial lainnya yang membuat
masyarakat tidak berdaya
memenuhi kebutuhan pokoknya.

Terpuruknya
bangsa dan

negara Indone
sia dewasa ini,

tidak hanya
disebabkan
oleh krisis
ekonomi

melainkan juga
oleh krisis

akhlak.
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Oleh karena itu, perekonomian bangsa enjadi ambruk,
korupsi, kolusi, nepotisme, an perbuatan- perbuatan yang
merugikan angsa merajalela. Perbuatan-perbuatan yang
erugikan dimaksud adalah perkelahian, erusakan,
perkosaan, minuman-minuman eras, dan bahkan
pembunuhan. Keadaan eperti itu, terutama krisis akhlak
terjadi karena esalahan dunia pendidikan atau kurang
erhasilnya dunia pendidikan dalam menyiapkan generasi
muda bangsanya. Dunia pndidikan telah melupakan
tujuan utama pendidikan yaitu mengembangkan
engetahuan, sikap, dan keterampilan secara imultan dan
seimbang. Dunia pendidikan kita telah memberikan porsi
yang sangat besar ntuk pengetahuan, tetapi melupakan
pmbelajarannya.

Dunia pendidikan sangat meremehkan mata
pelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter
bangsa. di sisi lain tidak dipungkiri bahwa pelajaran-
pelajaran yang mengembangkan karakter bangsa seperti
Pendidikan Pancasila an Kewarganegaraan (PKn),
Pendidikan Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial dalam
pelaksanaan pembelajarannya lebih banyak enekankan
pada aspek kognitif daripada spek afektif dan psikomotor.
Di samping itu, penilaian dalam mata-mata pelajaran yang
berkaitan dengan pendidikan nilai belum secara total
mengukur sosok utuh pribadi siswa.

Memperhatikan hal-hal tersebut, terjadi gugatan dan
hujatan terhadap pendidikan, kepada guru, dan terhadap
proses pmbelajaran. Di samping itu terjadi pembicaraan
dan diskusi tentang perlunya pelajaran budi pekerti secara
terpiah dari mata-mata pelajaran yang sudah da atau secara
terintegrasi ke dalam mata pelajaram yang sudah ada (PKn,
Penddikan Agama, dan sejenisnya) kepada ara siswa
sekolah dasar pada khususnya. Oleh karena itu, perlu
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pemikiran bagaimana mengajarkan pendidikan karakter
yang memiliki nilai khususnya yang sesuai dengan
tuntunan agama dan sesuai dengan ujuan nasional
Pendidikan untuk menyiapkan generasi bangsa yang
berwatak luhur dapat tercapai, oleh karena itu pendidikan
nilai dalam arti luas (rumah, di sekolah, di luar rumah dan
di luar sekolah).

Oleh karena itu dewasa ini banyak komentar
terhadap pendidikan nilai yang dianggap belum mampu
menyiapkan generasi muda dan bangsa untuk menjdai
warga negara yang lebih baik dan redefinisi pendidikan
nilai bagi generasi muda bangsa sangat diperlukan. Oleh
karena itu perlu adanya suatu pendidikan alternatif yang
dapat memberikan solusi dari permasalahan bangsa di atas
salah satunya melalui model pembelajaran nilai menuju
masyarakat yang berkarakter berbasis pertisipasi
masyarakat. Dalam pengembangan model pembelajaran
nilai, penulis mengemukakan beberapa permasalahan
sebagai berikut:

(a) Apakah model pembelajaran pendidikan terhadap
nlai-nilai moral meuju masyarakat yang berkarakter ?

(b) Bagaimanakah partisipasi masyarakat alam
mengembangkan model pendidikan nilai sebagai
dasar pada jalur non formal?

Urgensi Penanaman Nilai Sejak Usia Dini

Negara atau suatu bangsa runtuh karena pejabat dan
sebagian rakyatnya berperilaku tidak bermoral. Mereka
tidak memiliki pegangan dalam mengelola negara dan
menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan bernegara
dan berbangsa. Oleh karena itu, nilai diajarkan agar
generasi sekarang dan yang akan datang mampu
berperilaku sesuai dengan moral yang diharapkan.

Model Pembelajaran Pendidikan Nilai  Menuju Masyarakat
Yang Karakter Berbasis Partisipasi Masyarakat
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Moralitas dan perilaku yang didasarkan pada nilai yang
dimiliki sebuah generasi akan dapat mengembangkan
kemandirian, kebebasan, dan percaya diri dari generasi
tersebut. Kita mengajarkan nilai kepada anak-anak
karena inilah amal yang paling nyata dan paling efektif
yang dapat kita perbuat untuk kebahagiaan mereka.

Pengalaman pahit atau manis yang dialami oleh satu
generasi atau seseorang memang dapat menyarikan dan
mengembangkan nilai tersebut dari pengalamannya.
Tetapi, masa hidup satu generasi atau seseorang tidak
cukup lama untuk mempelajari, menyarikan setiap
hubungan antara nilai dan kebahagiaan. Oleh karena itu,
adalah tugas generasi tua mewariskan nilaikepada
generasi muda dan generasi muda untuk mempelajari nilai
yang diwariskan generasi terdahulu itu serta
hubunganhubungan sebab-akibatnya. Refleksi kita adalah
sudahkah generasi terdahulu menyampaikan dan generasi
muda sekarang mengetahui secara mendalam tentang
mengapa mengajar dan belajar nilai?

Bagaimanakah mengajar nilai

Pembelajaran dapat meliputi langkah orientasi/
informasi, pemberian contoh, latihan/ pembiasaan, umpan
balik, dan tindak lanjut. Langkah-langkah tersebut tidak
harus selalu berurutan, melainkan berubah-ubah sesuai
dengan kebutuhan. Dengan proses seperti itu, diharapkan
apa yang pada awalnya sebagai pengetahuan, kini menjadi
sikap, dan kemudian berubah wujud menjelma menjadi
perilaku yang dilaksanakan sehari-hari. Metode terbaik
untuk mengajarkan nilai kepada anakanak adalah contoh
atau teladan. Teladan selalu menjadi guru yang paling baik.
Sebab sesuatu yang diperbuat melalui keteladanan selalu
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berdampak lebih luas, lebih jelas, dan lebih berpengaruh
daripada yang dikatakan. Keteladanan mutlak harus ada
jika ingin generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang
bernilai. Keteladanan dimaksud adalah keteladanan dari
semua unsur yaitu orang tua, pendidik/guru, para
pemimpin, dan masyarakat. Di samping keteladanan
sebagai guru yang utama, pengajaran nilai di Taman
Pendidikan Al-Quran perlu juga menggunakan metode
pembelajaran yang menyentuh emosi dan keterlibatan
para siswa seperti metode cerita, permainan, simulasi, dan
imajinasi.

Dengan metode seperti itu, para siswa akan mudah
menangkap konsep nilai yang terkandung di dalamnya.
Sebagai ilustrasi dapat disimak contoh mengembangkan
nilai kejujuran dan tenggang rasa berikut ini: (1) Kejujuran,
strategi pembelajaran yang dikembangkan dapat melalui
permainan sebab-akibat, perjanjian untuk berbuat jujur, dan
penghargaan atas kejujuran; dan (2) Tenggang rasa, strategi
pembelajaran yang dikembangkan dapat melalui
menghapal pernyataan bermakna, permainan untuk
memperhatikan sesuatu (pemandangan), permainan
memperhatikan hidung, permainan memperhatikan
kebutuhan orang lain, permainan sahabat rahasia
(Linda,1993; Rachman, 1999).

Peranan Masyarakat dalam mengembangkan Pendidikan
Nilai dan Moral

Proses kegiatan pemberda-yaan asyarakat melalui
jalur pembangunan masyarakat desa dan kota (rural and
urban comunity development) merupakan satu hal tercipta
kesejahteraan  hidup masyarakat. Kesejahteraan mental,
rohani kesejahteraan material fisik. Dengan bentuknya
yang bervariasi meliputi pendidikan formal/ non formal

Model Pembelajaran Pendidikan Nilai  Menuju Masyarakat
Yang Karakter Berbasis Partisipasi Masyarakat
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penyuluhan pembangunan komunikasi, penkan
kesejahteraan keluarga pendidikan tentang nilai-nilai
demokrasi, pendidikan ketrampilan, pelatihan-pelatihan
dan lain-lain. Margono Slamet (1998:1) mengemukakan
tujuan pendidikan sebagai suatu proses untuk mengubah
perilaku manusia.

Menurutnya komponenkomponen perilaku yang
harus berubah meiputi: Knowledge and ideas values and
attitudes, norms and skills, undersatanding and transla-
tion  ditambah s and confidence.
Kata kunci dari tujuan
Pendidikan adalah perubanan
perilaku. Unsure-unsur ini selalu
merujuk kepada apa yang telah
diketahui atau di pahami oleh
peserta didik ( Knowledge)
dapat mereka lakukan (skill), apa
yang mereka  rasakan (Atti-
tudes), apa yang mereka
kerjakan (Action).

Apabila nilai-nilai tersebut
di atas telah iadopsi, maka
diharapkan rasa kesadaran
masyarakat akan pentingnya a
spirit of cooperation penuh dan
berkembang. Dengan kerja sama
pada gilirannya merangsang
tumbuhnya rasa memiliki,
partisipasi dan tanggungjawab
sosial untuk meningkatkan
kualitas hidup dan kesejahteraan
mereka.
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a d a l a h
sudahkah kita
mengajar nilai
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semua pihak?
Kelemahan yang
terjadi selama ini
adalah bahwa
pendidikan nilai
hanya dilakukan
secara verbalistis
sehingga yang
nampak adalah
v e r b a l i s m e
konsep nilai di
k a l a n g a n
masyarakat atau
para siswa.
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Pendidikan Karakter; Nilai, Budi Pekerti, Norma, dan
Moral

Pendidikan karakter memiliki aksentuasi pada
pendidikan nilai yang mencakup kawasan budi pekerti,
nilai, norma, dan moral. Budi pekerti adalah buah dari budi
nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral
bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada
alam pikiran (BP- 7,1993:25). Sesuai dengan kodratnya
sebagai mahluk Tuhan yang bebas merdeka, dalam moral
manusia mempunyai kemerdekaan untuk memilih nilai
dan norma yang dijadikan pedoman berbuat, bertingkah
laku dalam hidup bersama dengan manusia lain.
Memperhatikan pernyataan tersebut di atas, jelas sekali
hubungan antara budi pekerti, nilai, norma, dan moral.

Nilai yang diambil adalah nilai tinggi, luhur, mulia,
suci, dan jujur. Norma yang diambil juga mendekatkan
hidupnya kepada yang memberi hidup agar selamat.
Moral memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan
untuk berbuat dengan tanggungjawab sesuai dengan nilai,
norma yang dipilih. Dengan demikian, mempelajari budi
pekerti tidak lepas dari mempelajari nilai, norma, dan
moral. Dalam hal ini, secara umum disepakati bahwa
sesuatu yang berkenaan dengan budi pekerti atau perilaku
yang baik secara konseptual berkaitan dengan etika.
Memberikan definisi nilai, norma, moral atau etika
bukanlah hal yang mudah. Di bawah ini dikemukakan
pengertian nilai, norma, dan moral/etika hanya sebagai
batasan untuk memahami ketiganya. “Nilai adalah suatu
pengertian atau pensifatan yang digunakan untuk
memberikan penghargaan terhadap barang atau benda.
Manusia menganggap sesuatu bernilai, karena ia merasa
memerlukannya atau menghargainya.

Model Pembelajaran Pendidikan Nilai  Menuju Masyarakat
Yang Karakter Berbasis Partisipasi Masyarakat
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Manusia sebagai
subjek budaya, maka
dengan cipta, rasa, karsa,
iman, dan karyanya
meng-hasilkan di dalam
m a s y a r a k a t b e n t u k -
bentuk budaya yang
membuktikan keberadaan
manusia dalam
kebersamaan dan semua
bentuk budaya itu
mengandung nilai.
Norma adalah kaidah,
ketentuan, aturan,
kriteria, atau syarat yang
mengandung nilai
tertentu yang harus

dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat,
bertingkah laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman
(BP- 7,1993:23). Nrma, di samping sebagai pedoman atau
panduan berbuat atau bertingkah laku juga dipakai sebagai
tolok ukur di dalam mengevaluasi perbuatan seseorang.
Norma selalu berpasangan dengan sanksi, yaitu suatu
keadaan yang dikenakan kepada si pelanggar norma. Si
pelanggar norma harus menjalani sanksi sebagai akibat
atau tanggung jawabnya atas perbuatan itu.

Adapun wujud, bentuk, atau jenis sanksi itu sesuai,
selaras dengan wujud, bentuk, dan jenis normanya. Norma
dapat ditemukan dalam kehidupan manusia dan dapat
digolongkan menjadi (1) norma agama atau religi, (2)
norma moral atau kesusilaan, (3) norma adat istiadat/
sopan santun atau norma kesopanan, dan (4) norma
hukum. Moral berasal dari kata bahasa latin mores yang
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Dengan akal dan
budinya manusia
menilai dunia dan
alam sekitarnya
untuk memperoleh
kepuasan diri baik
dalam arti
memperoleh apa
yang diperlukannya,
apa yang
menguntungkannya,
atau apa yang
menimbulkan
kepuasan batinnya
(BP- 7,1993:20).



43

berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim;
mos, moris, manner mores atau manners, morals (BP-7,1993:24;
Poespoprodjo,1986:2).

Dalam bahasa Indonesia kata moral berarti akhlak
atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin
atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing
tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam
bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika.
Secara etimologis, etika adalah ajaran tentang baik-buruk,
yang diterima umum tentang sikap, hakikatnya moral
menunjuk pada ukuranukuran yang telah diterima oleh
sesuatu komunitas, sementara etika umumnya lebih
dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan di
pelbagai wacana etika, atau dalam aturan-aturan yang
diberlakukan bagi suatu profesi.

Prinsip  prinsip Pembelajaran Nilai

Pendekatan atau model pem-belajaran tradisional
cenderung berasumsi bahwa siswa memiliki kebutuhan
yang sama, dan belajar dengan cara yang sama pada waktu
yang sama, dalam ruang kelas yang tenang, dengan
kegiatan materi pelajaran yang terstruktur secara ketat dan
didominasi oleh guru. Padahal, pendekatan atau
pembelajaran tradisional rasanya sukar untuk mencapai
tujuan pendidikan. Model pembelajaran tradisional yang
sekarang banyak diterapkan, cenderung kurang
memperhatikan kelangsungan pengalaman siswa yang
diperoleh dalam kehidupan keluarganya.

Hal seperti ini bertentangan dengan karakter usia
sekolah dasar. Siswa sekolah dasar masih mendambakan
berlangsungnya penga-laman di lingkungan keluarga
dapat dialami pula di sekolah. Selain itu, pengalaman
mereka yang masih bersifat global menuntut

Model Pembelajaran Pendidikan Nilai  Menuju Masyarakat
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diterapkannya model pembelajaran yang relevan dengan
karakteristik mereka (Briggs dan Fotter, 1990; Rachman,
1999). Karakteristik siswasiswa sekolah dasar adalah
senang melakukan kegiatan manipulatif, ingin serba
kongkrit, danterpadu. Memperhatikan karakteristik
siswa seperti itu, maka pendekatan atau model
pembelajaran yang diasumsikan cocok bagi siswa
sekolah dasar adalah modelmodel pembelajaran yang
lebih didasarkan pada interaksi sosial dan pribadi (Joyce
dan Weil,1992) atau model interaksi dan transaksi.
Pendekatan pembelajaran yang dapatdikembangkan
berdasarkan prinsip-prinsip tersebut di atas
diidentifikasikan sebagaiberikut:

(a) Libatkan siswa secara aktif dalam belajar;

(b) Didasarkan pada perbedaan individu;

(c) Kaitkan teori dengan praktik;

(d) Kembangkan komunikasi dan kerja sama dalam belajar;

(e) Tingkatkan keberanian siswa dalam mengambil risiko dan
belajar dari kesalahan;

(f) Tingkatkan pembelajaran melalui berbuat dan bermain;
dan

(g) Sesuaikan pelajaran dengan tarafperkembangan kognitif
yang masih pada taraf operasi konkrit.

Penyajian bahan atau pokok-pokok bahasan yang
diberikan kepada anak- anak dari usia pra sekolah sampai
usia sekolah dasar hendaknya didasarkan pada prinsip:
(1) dari mudah ke sukar, (2) dari sederhana ke rumit, (3)
dari yang bersifat kongkrit ke abstrak, (4) menekankan
pada lingkungan yang paling dekat dengan anak sampai
pada lingkungan kemasyarakatan yang lebih luas (Azis
Wahab,1997:35). Martorella dalam Djahiri(1992)
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mengemukakan delapan pendekatan dalam pendidikan
nilai atau budi pekerti, yaitu:

(a) Evocation, yaitu pendekatan agar peserta didik diberi
kesempatan dan keleluasaan untuk secara bebas
mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang
diterimanya;

(b) Inculcation, yaitu pendekatan agar peserta didik menerima
stimulus yang diarahkan menuju kondisi siap;

(c) Moral Reasoning, yaitu pendekatan agar terjadi transaksi
intelektual taksonomik tinggi dalam mencari pemecahan
suatu masalah;

(d) Value Clarification, yaitu pendekatan melalui stimulus
terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan
keharusan nilai moral;

(e) Value Analysis, yaitu pendekatan agar siswa dirangsang
untuk melakukan analisis nilai moral; (f)

(f) Moral Awareness, yaitu pendekatan agar siswa menerima
stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai
tertentu;

(g) Commitment Approach, yaitu pendekatan agar siswa sejak
awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam
proses pendidikan nilai;

(h)  Union Approach, yaitu pendekatan agar peserta didik
diarahkan untuk melaksanakan secara riil dalam suatu
kehidupan.

Model adalah sebuah bentuk konstruksi yang dapat
berwujud konsep atau maket yang menggambarkan secara
lengkap sebuah pemikiran atau gambaran bentuk fisik
sebuah benda dalam skala yang lebih kecil. Terdapat empat
model pendidikan moral atau budi pekerti yaitu teknik

Model Pembelajaran Pendidikan Nilai  Menuju Masyarakat
Yang Karakter Berbasis Partisipasi Masyarakat
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pengungkapan nilai, analisis nilai, pengembangan kognitif
moral, dan tindakan sosial (Hers, 1980). Teknik
pengungkapan nilai adalah teknik yang memandang
pendidikan moral dalam pengertian promoting selfawarenes
and self caring dan bukan mengatasi masalah moral yang
membantu mengungkapkan moral yang dimiliki peserta
didik tentang hal-hal tertentu. Pendekatannya dilakukan
dengan cara membantu peserta didik menemukan dan
menilai/menguji nilai yang mereka miliki untukmencapai
perasaan diri.

 Model analisis nilai adalah model yang membantu
peserta didik mempelajari pengambilan keputusan melalui
proses langkah demi langkah dengan cara yang sangat
sistematis. Model ini akan memberi makna bila
dihadapkan pada upaya menangani isu-isu kebijakan yang
kompleks. Pengembangan kognitif moral adalah model
yang membantu peserta didik berpikir melalui
pertentangan dengan cara yang lebih jelas dan menyeluruh
melalui tahapan-tahapan umum dari pertimbangan moral.
Tindakan sosial adalah model yang bertujuan
meningkatkan keefektifan peserta didik mengungkap,
meneliti, dan memecahkan masalah sosial.

 Terdapat empat hal penting yang perlu diperhatikan
dalam menggunakan model pendidikan moral yaitu
berfokus pada kehidupan, penerimaan akan sesuatu,
memerlukan refleksi lebih lanjut, dan harus mengarah
pada tujuan (Raths,1965). Modelmodel tersebut melihat
pendidikan moral sebagai upaya menumbuhkan
kesadaran diri dan kepedulian diri, bukan pemecahan.
Pada dasarnya model pengungkapan nilai berakar pada
dialog yang tujuannya bukan untuk mengenalkan nilai
tertentu kepada peserta didik tetapi untuk membantu
menggunakan dan mene-rapkan nilai dalam kehidupan.
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Pengertian nilai

Nilai-nilai nurani
adalah nilai yang ada dalam
diri manusia kemudian
berkembang menjadi
perilaku serta cara kita
memperlakukan orang lain.
Yang termasuk dalam nilai-
nilai nurani adalah kejujuran,
keberanian, cinta damai,
keandalan diri, potensi,
disiplin, tahu batas,

kemurnian, dan kesesuaian. Nilai-nilai memberi adalah
nilai yang perlu dipraktikkan atau diberikan yang
kemudian akan diterima sebanyak yang diberikan. Yang
termasuk pada kelompok nila memberi adalah setia, dapat
dipercaya,hormat, cinta, kasih sayang, peka, tidak egois,
baik hati, ramah, adil, dan murah hati (Linda, 1995:28-29).
Nilai-nilai itu semua telah diajarkan pada anak-anak di
sekolah dasar sebab nilai-nilai tersebut menjadi pokok-
pokok bahasan dalam Pendi-dikan Pancasila dan
Kewarganegaraan.

Jadi, sebenarnya perilaku-perilaku yang diinginkan
dan dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari
generasi muda bangsa ini telah cukup tertampung dalam
pokok-pokok bahasan dalam pendidikan nilai yang
sekarang berlangsung. Persoalannya ialah bagaimana cara
mengajarkannya agarmereka terbiasa berperilaku sesuai
dengan nilai-nilai dimaksud.

Siapakah yang mengajarkan nilai

Orang tua sangat mengandalkan, menuntut, dan
mengharapkan bahwa guru sekolah, kyai, pembina, dan

Model Pembelajaran Pendidikan Nilai  Menuju Masyarakat
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Secara garis besar
nilai dibagi dalam
dua kelompok
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ing) dan nilai-nilai
memberi (values of
giving).
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sejenisnya dapat mewakili mereka mengembangkan budi
pekerti dan sistem nilai pada anak-anaknya. Namun, or-
ang tua kurang menyadari bahwa anak-anak mereka
hanya sebentar bergaul dengan para pendidik (guru, kyai,
pembina). Sementara itu, nilai yang diajarkan para guru
perlu dukungan iklim yang sejuk dari orang tua, dan bukan
sebaliknya. Contoh: di sekolah para pendidik mengajarkan
agar para siswa berbuat jujur, tetapi orang tua
mengajarkan; “Nak! Nanti kalau ada telepon katakan
bahwa Ibu tidak ada”, padahal pada saat itu ibunya ada
di rumah.

Kalau hal itu terjadi, maka sistem nilai yang dipupuk
tersebut tidak akan tumbuh subur, yang terjadi adalah
kekecewaan dari semua pihak. Oleh karena itu,
pendidikan nilai merupakan tugas orang tua, para
pendidik, dan masyarakat untuk bekerja sama secara
erpadu saling menunjang. Orang tua, sangat berpotensi
untuk mengembangkan moral anak. Konsekuensinya ialah
orang tua dalam keluarga harus mampu menciptakan
suasana yang kondusif dalam mengembangkan nilai. Anak
hanya akan menuruti apa yang diperintahkan atau terjadi
di rumah. Kemudian secarabertahap pada diri anak-anak
akan timbul kesadaran dan pengertian tentang apa yang
dilakukannya.

 Penciptaan suasana yang menunjang di dalam
rumah menuntut usaha agar orang tua tidak hanya dengan
bicara, tetapi juga memberi contoh perbuatan yang baik
bagi anak-anaknya. Pengembangan moral melalui
pendidikan tidak hanya mengajarkan nilai-nilai sebagai
slogan hapalan, melainkan mengembangkan ketaatan serta
keterampilan dalam perilaku bermoral (Sinolungan,
1997:138). Para pendidik berperan dalam mengem-
bangkan nilai ketika anak mulai masuk sekolah. Pada saat
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inilah anak mulai memasuki dunia nilai yang ditandai
dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang
buruk. Mereka memasuki proses peralihan dari kesadaran
pranilai kekesadaran bernilai.

Kepribadian para pendidik menjadi idola para
siswanya. Oleh karena itu, para pendidik perlu
mengajarkan nilai tidak cukup dengan carayang bersifat
verbal melainkan yang paling utama dan berdaya guna
adalah melaluiketeladanan. Ketika anak-anak beranjak
ketingkat dewasa dan bergaul dengan masyarakat, mereka
akan beranjak dari dominasi rumah dan sekolah ke
lingkungan masyarakat. Konsekuensinya, ketela-danan
tokoh masyarakat dapat menjadi contoh
dalammengidentifikasi dan memperkuat nilai yang telah
dan akan disikapinya. Dari uraian di atas, harapannya
bahwa yang mengajarkan nilai adalah orang tua di rumah,
pendidik di sekolah, dan tokoh masyarakat di lingkungan
masyarakat. Pada kenyataannya, hal ini belum berjalan
secara harmonis sesuai dengan yang diharapkan.

Di mana mengajar nilai?

Nilai yang diajarkan di sekolah atau lembaga lain,
baik yang positif maupun yang negatif kurang
berpengaruh pada diri anak jika dibandingkan dengan
pendidikan nilai yang dikembangkan di rumah oleh
keluarga.

Keluarga di rumah memiliki potensi yang sangat drastis
dan praktis dalam menularkan dan mewariskan nilai
nilai kepada anakanaknya dibandingkan orang lain,
unsur lain, atau kelompok lain.

Keadaan seperti ini sudah demikian dan semestinya
demikian, sebab keluarga adalah teladan utama dan
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memiliki tanggung jawab y ang sangat mendasar. Keluarga
adalah wadah pendidikan utama dan pertama. Setelah itu,
anak-anak akan belajar nilai di sekolah dan di luar rumah.
Pertanyaanya adalah sudahkah rumah, sekolah, dan
masyarakat sebagai tempat untuk belajar nilai?
Kenyataanya, hal ini masih pincang, sebab antara rumah,
sekolah, dan masyarakat masih terjadi kekurangan dalam
kesinambungannya.

Tahapan perkembangan internalisasi Nilai

B u l l . ( 1 9 6 9 : 1 8 )
menyatakan ada empat
tahap perkembangan nilai
yang dilalui seseorang.
Pertama, tahap anatomi
yaitu tahap nilai baru
merupakan potensi yang
siap dikembangkan. Kedua,
tahap heteronomi yaitu
tahap nilai berpotensial
yang dikembangkan
melalui aturan dan
pendisiplinan. Ketiga, tahap
sosionomi yaitu tahap nilai
berkembang di tengah-
tengah teman sebaya dan
masyarakatnya. Keempat,
tahap otonomi yaitu tahap
nilai mengisi dan
mengendalikan kata hati
dan kemauan bebasnya
tanpa tekanan
lingkungannya.
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Mengingat nilai itu
berkembang melalui
tahapan-tahapan
perkembangan
anakdan lingkungan
yang mana anak
memiliki hak dalam
mengembangkan
dirinya maka
pendidikan nilai
hendaknya diberikan
secara dini, sekarang,
dan selalu setiap
waktu. Gagasan untuk
mengajarkan nilai
kepada anak-anak
sampai mereka “cukup
tua untuk memilih
sistem nilai mereka
sendiri” adalah gagasan
yang dapat
mendatangkan
bencana.
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 Hal ini ibarat mengapungkan seorang anak dalam
bak mandi ke tengah sungai berarus deras dengan harapan
si anak akan menemukan caranya sendiri untuk tiba di
sebuah pelabuhan yang aman. Proses pengembangan nilai
pribadi berjalan lebih baik bila orang tua memusatkan
perhatian pada nilai-nilai dan secara sadar mencoba
membantu dengan mengajari dan meneladani mereka
sejak dini dan sepanjang waktu. Anak-anak akan dan
masih mengembangkan nilai-nilai mereka sendiri — tetapi
mereka akan berbuat demikian “karena” orang tua
menunjukkan bahwa ini bagian yang penting dalam proses
pengembangan nilai. Penilaian kita adalah sudahkah para
orang tua selalu mengajarkan nilai dan dimulai sejak dini?
Sudahkan anak-anak berkata bahwa ini sesuai atau tidak
sesuai dengan nilaiyang pernah diterimanya dari orang
tua dulu?

Kesimpulan

Harapan dan pelaksanaan pendidikan nilai yang
dewasa ini dilaksanakan belum berjalan dengan harmonis
dan berdaya guna. Di sana sini masih terlihat ada
kepincangan. Sebagai akibatnya, pendidikan nilai yang
diharapkan dapat membentuk anak bangsa yang bernilai
luhur belum tercapai. Ketidaktercapaian itu ditandai oleh
adanya krisis akhlak anak bangsa. Oleh karena itu, agar
pendidikan nilai il dengan baik maka perlu keteladanan
dari semua pihak; ada kerja sama yang baik antara orang
tua, pendidik, dan masyarakat; ada kesinambungan antara
pendidikan yang diselenggarakan di rumah, di sekolah,
dan di masyarakat; dan pembelajaran hendaknya
diselenggarakan dengan metodemetode yang menyentuh
totalitas emosional anak.

Model Pembelajaran Pendidikan Nilai  Menuju Masyarakat
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Membangun Karakter Melalui Pembentukan
Konsep Diri Peserta Didik

Oleh : Musaheri

Pendahuluan

Perhatian  untuk membangun peserta didik
berkarakter melalui pendidikan  telah lama dicanangkan.
Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas, ditegaskan, bahwa fungsi pendidikan nasional
adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata
mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan
peradaban bangsa yang bermartabat merupakan rangkaian
kata manunggal yang tak bisa dilepaskan satu sama lain.
Kemampuan tak akan bermakna, bahkan berbahaya, tanpa
didukung  watak  positif dan kuat. Kemampuan peserta
didik  yang terus berkembang dan dikembangkan, disertai
terbentuknya  watak  kuat dan positif,  akan membentuk
peserta didik yang penuh keadaban.

Persoalannya, sampai saat ini, pendidikan hanya
mengedepankan penguasaan aspek keilmuan dan
kecerdasan. Pembentukan karakter dan nilai-nilai budaya
di dalam diri peserta didik semakin terpinggirkan.
Rapuhnya karakter dan bu-daya dalam kehidupan bisa
membawa kemunduran per-adaban. Padahal, kehi-dupan
masyarakat yang memiliki karakter dan budaya  kuat akan
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semakin memperkuat ek-sistensi suatu negara ( Yahya dan
Suseno, 2010). Pendidikan Indonesia juga masih saja sangat
menekankan  pendidikan pengetahuan (tranfer of knowl
edge) dan tidak cukup memberi perhatian kepada
pemupukan keterampilan (formation of skills) dan
pembinaan watak (character building). Pembinaan watak
atau charakter building selalu digaungkan dan diwacanakan,
tapi tidak diterjemahkan menjadi tindakan pendidikan
yang cukup nyata. Pendidikan watak lebih banyak
diberikan dalam bentuk khotbah, seminar dan worshop,
tetapi tak kunjung tampak dalam realitas (Buchori, 2010).

Dengan penyadaran dan kesadaran  tinggi, semakin
dipahami bahwa sebenarnya terletak pada  konsep dirilah
yang paling bertanggung jawab atas semua yang terjadi
pada setiap orang, termasuk dalam pembentukan
karakternya. “Diri kita sendiri. Dialah yang telah lama kita
tunggu, “  kata Barack Obama.  “Siapa mengenal dirinya, ia
akan mengenal Tuhannya” sebagaimana yang disabdakan
Nabi Muhammad saw (Sentanu, 2010). Dengan demikian,
pembangunan watak penting untuk dilakukan melalui
pembentukan konsep diri peserta didik. Disilah peran
strategis dunia pendidikan harus bermain, dengan guru
sebagai sentral penggeraknya. Panggilan dari setiap guru
adalah membangun pengetahuan dengan pola pikir dan
pemikiran peserta didik yang bermakna, kritis, konstruktif
dan mutakhir; disertai pembentukan watak, khususnya
melalui pembentukan konsep diri.

Pembangunan  Karakter Peserta Didik

Karakter atau watak  mencakup  sikap, sifat-sifat dan
temperamen. Pengertian watak seringkali  dihubungkan
dengan pengertian moral atau nilai-nilai etis, tentang apa
yang disebut baik dan buruk (Poedjawijatna dalam
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Ngalim, 1996). Watak ialah struktur batin manusia yang
nampak dalam tindakan tertentu dan tetap, baik tindakan
itu baik maupun buruk. Lebih dari tem-peramen yang
sangat dipengaruhi oleh konstitusi tubuh dan pem-bawaan
lainnya, watak atau karakter lebih dipengaruhi oleh faktor-
faktor lingkungan seperti  pengalaman, pendidikan,
inteli-jensi dan kemauan.

Dalam hubungan ini, Kerchensteiner (dalam Ngalim,
2006), mengemukakan, bahwa watak ialah keadaan jiwa
yang tetap, tempat semua perbuatan kemauan ditetapkan/
ditentukan oleh prinsip-prinsip yang ada dalam alam
kejiwaan. Watak manusia terbukti dalam kemauan dan
perbuatannya.  Kerchensteiner membagi watak manusia
menjadi dua bagian, yakni watak biologis dan watak
intelijibel. Watak biologis me-ngandung nafsu/dorongan
instink  rendah,  terikat  kejasmanian atau kehidupan
biologisnya. Watak biologis ini tidak dapat diubah dan
dididik. Watak intelijibel ialah bertalian dengan kesadaran
dan intelijensi manusia. Watak ini mengandung fungsi-
fungsi jiwa tinggi, seperti kekuatan kemauan, kemampuan
membentuk pendapat atau berpikir, kehalusan perasaan,
dan  mendalamnya getaran jiwa. Menurut Kerchensteiner,
watak ini-lah yang dapat diubah dan dididik. Untuk
mendidik watak seseorang (anak didik) dengan baik,
didiklah kemauannya, cara berpikirnya, dan kehalusan
perasaannya ke arah yang baik

Sartain mengemukakan, bahwa untuk mempelajari
tingkah laku atau watak secara lebih efektif, ahli psikologi
membedakan dua faktor, yakni faktor biologis dan faktor
kultural. Watak seseorang itu merupakan hasil interaksi
antara pembawaan dan lingkungan itu. Dalam kerangka
ini, manusia hanya bisa menjadi pribadi berkarakter jika
memiliki ruang yang memberinya kebe-basan dalam

Membangun karakter melalui pembentukan melalui pembentukan konsep diri peserta didik
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kebersamaan de-ngan orang lain (Koesoema,2007). Karena
itu, membuka ruang bagi kebebasan melalui interaksi
dengan sesama dan alam  merupakan conditio sine qua non
bagi pendidikan karakter.

Karakter berbeda dengan kepribadian dan
temperamen. Menurut Jakoep Ezra,  karakter adalah
sebuah kekuatan bertahan di masa sulit. Tentu saja karakter
yang baik, solid, dan sudah teruji/ karakter terbentuk
dipengaruhi 5 faktor, yaitu temperamen dasar (dominan,
intim, stabil, cermat), keyakinan (apa yang dipercayai, para
digm), pendidikan (apa yang diketahui, wawasan ),
motivasi hidup (apa yang dirasakan, semangat hidup)
perjalanan (apa yang dialami, masa lalu, pola asuh, dan
lingkungan) ( Wijastuti, 2010).

Empati, tahun uji, dan beriman karakter yang membawa
keberhasilan hidup. Empati akan mengarahkan hubungan
yang baik, tahan uji akan melahirkan ketekunan dan kualitas,
dan beriman akan membuat segala sesuatu menjadi mungkin.
Karakter merupakan hasil proses pembentukan. Karakter yang
baik tidak tumbuh dengan sendirinya tetapi melalui
pendidikan, dan dari perspektif itulah, peran guru diperlukan.

Konsep Diri Peserta Didik

Banyak ahli  yang mendefinisikan mengenai  konsep
diri peserta didik. Mengenal diri sendiri  secara positif
merupakan konsep diri. Peserta didik  merasa bahwa
dirinya sangat berharga, menghargai  diri sendiri seperti
apa adanya, tetapi tidak menunjukkan rasa
kekagumannya pada dirinya sendiri dan  juga
mengharapkan orang lain untuk tidak menunjukkan rasa
kekaguman pada dirinya. Branden mendefinisikan
konsep diri sebagai dua aspek yang saling berhubungan:
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perasaan kemanjuran personal, dan perasaan berharga/
berarti. Definisi mengenal konsep diri, menurut  Branden
adalah  mengenal dan memahami pada  diri sendiri  dalam
menghadapi tantangan  dalam hidup ini, serta  merupakan
hak untuk sukses dan senang, perasaan menjadi orang
yang berharga dan berguna, berhak mendapatkan sesuatu,
dan berhak menyatakan keinginan dan kebutuhan,
memperoleh sesuatu yang sangat berharga dan menikmati
hasil dari kerja kerasnya.

Konsep diri, adalah aspek kognitif  (terkait dengan
imej diri seseorang) serta biasanya berhubungan dengan
keseluruhan sistem yang rumit, terorganisir, dan dinamis
dari keyakinan, sikap yang telah dipelajari dan pikiran
bahwa setiap orang memiliki kebenaran mengenai jati
dirinya. Sebagai sebuah konstruk psikologi, konsep diri
didefinisikan  Seifert dan Hoffnung (1994), sebagai “suatu
pemahaman mengenai diri atau ide tentang konsep diri.”
Santrock (1996) menggunakan istilah konsep diri mengacu
pada evaluasi bidang tertentu dari konsep diri. Sementara
itu, Atwater (1987) menyebutkan bahwa konsep diri adalah
keseluruhan gambaran diri, yang meliputi persepsi
seseorang tentang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan
nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Selanjutnya,
Atwater mengidentifikasi konsep diri atas tiga bentuk.
Pertama, body image, kesadaran tentang tubuhnya, yaitu
bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri. Kedua, ideal
self, yaitu bagaimana cita-cita dan harapan-harapan
seseorang mengenai dirinya. Ketiga, social self, yaitu
bagaimana orang lain melihat dirinya ( Desmita,2009 ).

Menurut Burns (1982 dalam Desmita, 2009), konsep
diri adalah hubungan antara sikap dan keyakinan tentang
diri  sendiri.  Pemily (dalam Atwater, 1984), mendefisikan
konsep diri sebagai sistem yang dinamis dan kompleks
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diri keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya,
termasuk sikap, perasaan, persepsi, nilai-nilai dan tingkah
laku yang unik dari individu tersebut. Sementara itu,
Cawagas (1983) menjelaskan bahwa konsep diri mencakup
seluruh pandangan individu akan dimensi fisiknya,
karakteristik pribadinya, motivasinya, kelemahannya,
kelebihannya atau kecakapannya, kegagalannya, dan
sebagainya. Berdasarkan pada beberapa definisi di atas
dapat disimpulkan bahwa konsep diri adalah gagasan
tentang konsep diri yang mencakup keyakinan, pandangan
dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri.

Dimensi Konsep Diri Peserta Didik

Secara umum sejumlah ahli menyebutkan 3 dimensi
konsep diri, meskipun dengan menggunakan istilah yang
berbeda-beda. Calhoun dan Acocella (1990), menyebutkan
dimensi utama dari konsep diri, meliputi:  pengetahuan,
pengharapan, dan dimensi penilaian. Paul J. Cenci (1993)
menyebutkan ketiga dimensi konsep diri dengan istilah:
dimensi gambaran diri (sell image), dimensi penilaian diri
(selfevaluation), dan dimensi cita-cita diri (selfideal).
Sebagian ahli lain menyebutnya dengan istilah: citra diri,
harga diri dan diri ideal.

Pengetahuan. Dimensi pertama dari konsep diri
adalah apa yang diketahui tentang konsep diri atau
penjelasan dari “siapa saya” yang akan memberi gambaran
tentang dirinya. Gambaran diri tersebut pada gilirannya
akan membentuk citra. diri. Gambaran diri tersebut
merupakan kesimpulan dari: pandangan dalam berbagai
peran yang dipegang, seperti sebagai orangtua, suami atau
istri, karyawan, pelajar, dan seterusnya; pandangan
tentang watak kepribadian yang dirasakan  pada diri
sendiri, seperti jujur, setia, gembira, bersahabat, aktif, dan
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seterusnya; pandangan  tentang sikap yang ada pada diri
sendiri; kemampuan yang dimiliki, kecakapan yang
dikuasai, dan berbagai karakteristik lainnya yang dilihat
melekat pada diri sendiri.

Persepsi kita tentang diri sendiri seringkali tidak
sama dengan kenyataan adanya diri yang sebenarnya.
Penglihatan tentang diri sendiri hanyalah merupakan
rumusan, definisi atau versi subjektif pribadi  tentang diri
kita sendiri. Penglihatan itu dapat sesuai atau tidak sesuatu
dengan kenyataan diri yang sesungguhnya. Demikian
juga, gambaran diri  seringkali tidak sesuai dengan
gambaran orang lain atau masyarakat tentang diri sendiri.
Sebab, di hadapan orang lain atau masyarakat  seringkali
berusaha menyembunyikan atau menutupi segi-segi
tertentu dari diri kita sendiri untuk menciptakan kesan
yang lebih baik.

Harapan. Dimensi kedua dari konsep diri adalah
dimensi harapan diri yang dicita-citakan dimasa depan.
Ketika mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita
sebenarnya, pada saat yang sama juga mempunyai
sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi
apa diri kita di masa mendatang. Singkatnya, diri kita
sendiri juga mempunyai pengharapan bagi diri kita
sendiri. Pengharapan ini merupakan diri-ideal (selfideal)
atau diri yang dicita-citakan. Cita-cita diri (selfideal) terdiri
alas dambaan, aspirasi, harapan, keinginan, atau menjadi
manusia seperti apa yang diinginkan. Tetapi, yang sering
terjadi bahwa cita-cita diri belum tentu sesuai dengan
kenyataan yang sebenarnya dimiliki seseorang. Meskipun
demikian, cita-cita diri  akan menentukan konsep diri dan
menjadi faktor paling penting dalam menentukan perilaku
seseorang. Haarapan atau cita-cita diri akan
membangkitkan kekuatan yang mendorong  menuju masa
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depan dan akan memandu aktivitas dalam perjalanan
hidup seseorang. Apapun standar diri ideal yang
ditetapkan, sadar atau tidak  akan senantiasa berusaha
untuk dapat memenuhinya.

Penilaian. Dimensi ketiga konsep diri adalah
penilaian  terhadap diri kita sendiri. Penilaian konsep diri
merupakan pandangan  tentang harga atau kewajaran
sebagai pribadi. Menurut Calhoun dan Acocella (1990),
setiap hari  berperan sebagai penilai tentang diri kita
sendiri, menilai apakah kita bertentangan: 1) pengharapan
bagi diri  sendiri (saya dapat menjadi apa), 2) standar yang
ditetapkan bagi diri kita sendiri (saya seharusnya menjadi
apa). Hasil dari penilaian tersebut membentuk apa yang
disebut dengan rasa harga diri, yaitu seberapa besar kita
menyukai konsep diri. Orang yang hidup dengan standar
dan harapan-harapan untuk dirinya sendiri—yang
menyukai siapa dirinya, apa yang sedang dikerjakannya,
dan akan kemana dirinya - akan memiliki rasa harga diri
yang tinggi (high selfesteem). Sebaliknya, orang yang terlalu
jauh dari standar dan harapan-harapannya akan memiliki
rasa harga diri yang rendah (lowselfesteem). Dengan
demikian dapat dipahami bahwa penilaian akan
membentuk penerimaan terhadap diri (selfacceptance),
serta harga diri (selfesteem) seseorang.

Konsep diri  memang tidak pernah terumuskan secara
jelas dan stabil. Pemahaman diri selalu berubahubah,
mengikuti perubahan pengalaman yang terjadi
hampir setiap saat.

Seorang peserta didik yang memiliki harga diri tinggi
tiba-tiba dapat berubah menjadi rendah diri ketika
mencapai keinginannya. Sebaliknya, ada peserta didik
yang kurang berprestasi dalam studi dan dihinggapi rasa
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rendah diri, tiba-tiba merasa memiliki harga diri tinggi
ketika ia mencapai keberhasilan pada bidang lain.

Karakteristik  Konsep Diri Positif Peserta Didik

Konsep diri bukanlah sesuatu yang dibawa sejak lahir.  Setiap
orang tidak dilahirkan dengan konsep diri tertentu. Bahkan
ketika  lahir, seseorang tidak memiliki konsep diri, tidak
memiliki pengetahuan tentang diri, dan tidak memiliki
pengharapan bagi diri  sendiri, serta tidak memiliki penilaian
apa pun terhadap diri kita sendiri. Dengan demikian, konsep
diri terbentuk melalui proses belajar yang berlangsung sejak
masa pertumbuhan hingga dewasa.

Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orangtua
turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pembentukan konsep diri seseorang. Sikap dan respons
orangtua serta lingkungan akan menjadi bahan informasi
bagi anak untuk menilai siapa dirinya. Anak-anak yang
tumbuh dan dibesarkan dalam pola asuh yang keliru atau
negatif, seperti perilaku orangtua yang suka memukul,
mengabaikan, kurang memberikan kasih sayang,
melecehkan, menghina, tidak berlaku adil, dan seterusnya,
ditambah dengan lingkungan yang kurang mendukung,
cenderung mempunyai konsep diri yang negatif. Hal ini
adalah karena anak cenderung menilai dirinya
berdasarkan apa yang ia alami dan dapatkan dari
lingkungannya. Jika lingkungan memberikan sikap yang
baik dan positif, maka anak akan merasa dirinya berharga,
sehingga berkembangan konsep diri yang positif.

 Konsep diri positif ditandai dengan adanya
keyakinan atas kemampuannya mengatasi masalah;
merasa setara dengan orang lain; menerima pujian tanpa
rasa malu; menyadari, bahwa setiap orang mempunyai
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berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak
seluruhnya disetujui masyarakat; serta  mampu
memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan
aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan
berusaha mengubahnya.

D.E. Hamachek (Rakhmat,1986) menyebutkan
sebelas karakteristik peserta didik yang mempunyai
konsep diri positif:

1. Ia menyakini betulbetul nilainilai dan prinsipprinsip
tertentu serta bersedia mempertahankannya, walaupun
menghadapi pendapat kelompok yang kuat. Tetapi, dia juga
merasa dirinya cukup tangguh untuk mengubah prinsip
prinsip itu bila pengalaman dan buktibukti baru
menunjukkan ia salah.

2. Ia mampu bertindak berdasarkan penilaian yang baik tanpa
merasa bersalah yang berlebihlebihan, atau menyesali
tindakannya jika orang tidak menyetujui tindakannya.

3. Ia tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk
mencemaskan apa yang akan terjadi besok, apa yang akan
terjadi waktu yang lalu, dan apa yang sedang terjadi waktu
sekarang.

4. Ia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk
mengatasi persoalan, bahkan ketika ia menghadapi
kegagalan atau kemunduran.

5. Ia merasa sama dengan orang lain, sebagai manusia tidak
tinggi atau rendah, walaupun terdapat perbedaan dalam
kemampuan tertentu, latar belakang keluarga, atau sikap
orang lain terhadapnya.

6. Ia sanggup menerima dirinya sebagai orang yang penting
dan bernilai bagi orang lain, paling tidak bagi orangor
ang yang ia pilih sebagai sahabat; dan dapat menerima
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pujian tanpa berpurapura rendah hati, dan menerima
penghargaan tanpa merasa bersalah.

7. Ia cenderung menolak usaha orang lain untuk
mendominasinya; dan sanggup mengaku kepada orang lain
bahwa ia mampu merasakan berbagai dorongan dan
keinginan, dari perasaan marah sampai cinta, dari sedih
sampai bahagia, dari kekecewaan yang mendalam sampai
kepuasan yang mendalam pula.

8. Ia mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai
kegiatan yang meliputi pekerjaan, permainan, ungkapan
diri yang kreatif, persahabatan, atau sekedar mengisi
waktu.

9. Ia peka pada kebutuhan orang lain, pada kebiasaan sosial
yang telah diterima, dan terutama sekali pada gagasan
bahwa ia tidak bisa bersenangsenang dengan
mengorbankan orang lain.

Membangun Karakter melalui  Konsep Diri Peserta
Didik

Konsep diri merupakan salah satu aspek penting
dalam membentuk karakter  siswa. Konsep diri
mempengaruhi perilaku siswa dan mempunyai hubungan
yang sangat menentukan proses pendidikan dan prestasi
belajar.  Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas
pendidikan di sekolah, diperlukan pembangunan karakter
secara tepat kepada siswa. Pembentukan karakter dan
budaya  pada siswa tidak mesti masuk dalam struktur
kurikulum, tetapi harus tersemai dalam implementasi
kurikulum melalui sentuhan guru. Nilainilai yang
ditumbuhkembangkan dalam diri siswa berupa nilai
nilai dasar yang disepakati berdasarkan pada agama dan
kenegaraan.  Kejujuran, dapat dipercaya, ke-bersamaan,
toleransi, rasa empati, tanggung jawab, dan peduli kepada

Membangun karakter melalui pembentukan melalui pembentukan konsep diri peserta didik



64

orang lain merupakan dimensi-dimensi penting yang harus
terus ditumbuhkan untuk membentuk karakter siswa.

Franz Magnis-Suseno, guru besar Sekolah Tinggi
Filsafat Driyarkara, mengatakan, bahwa yang di-butuhkan
bukan hanya karakter kuat, tetapi juga benar, positif, dan
konstruktif. Namun, untuk membentuk siswa  yang
berkarakter kuat tidak boleh ada feodalisme para guru.
Jika guru membuat anak menjadi “manutan” , dan tidak
membantah, karakter anak tidak akan berkembang.  Kalau
mengharapkan tumbuhnya  ka-rakter, siswa itu harus
diberi se-mangat dan didukung agar ia menjadi pemberani,
berani mengambil inisiatif, berani mengusulkan alternatif,
dan berani mengemukakan pendapat yang berbeda. Ia
harus diajarkan untuk berpikir sendiri.

Pendidikan karakter sebenarnya merupakan usaha
bersama demi penciptaan lingkungan pendidikan yang
lebih menghargai kebebasan dengan menempatkan
peserta didik sebagai subyek, dan sejalan dengan prinsip
penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermakna,
membudayakan, memberdayakan, dan membangun
budaya membaca, menulis dan berlogika kritis dan
konstruktif  sebagai dasar penghormatan nilai-nilai moral.
Sasaran utamanya adalah pertumbuhan penghayatan nilai
kebebasan individu sebagai prasyarat utama perilaku
bermoral dan bermartabat.

Konsep diri perlu sekali dipupuk sejak dini kepada
peserta didik. Pengenalan konsep diri  peserta didik dapat
dikembangkan selama belajar di sekolah.  Kepercayaan
terhadap kemampuan konsep diri akan tumbuh dan
berkembang sesuai dengan dinamika yang ada, jika peserta
didik dapat mengenal dirinya sendiri dengan baik. Guru
melalui proses pembelajaran yang dilakukannya sedapat
mungkin mengembangkan kemampuan peserta didik

Musaheri  / Vol. 1, No.1, Nov  2010



65

dengan cara dapat mengenal dirinya sendiri; dan pada
gilirannnya dapat menggunakannya untuk kepentingan
masa depannya sendiri. Melalui upaya guru, diharapkan
peserta didik dapat mengenal kekurangan dan kelebihan
dirinya serta bersikap arif terhadap dirinya sendiri.

 Strategi yang memungkinkan terjadinya
peningkatan konsep diri siswa melalui proses
pembelajaran sebagaimana diungkap  Desmita (2009)
sebagai berikut:

1. Membuat siswa merasa mendapat dukungan dari guru.
Dalam mengembangkan konsep diri yang positif,
siswa perlu mendapat dukungan dari guru.
Dukungan guru uru. ini dapat ditunjukkan dalam
bentuk dukungan emosional (emotional support),
seperti ungkapan empati, kepedulian, perhatian, dan
umpan balik, dan dapat pula berupa dukungan
penghargaan (esteem support), seperti melalui
ungkapan hormat (penghargaan) positif terhadap
siswa, dorongan untuk maju atau persetujuan dengan
gagasan atau perasaan siswa dan perbandingan
positif antara satu siswa dengan siswa lain. Bentuk
dukungan ini memungkinkan siswa untuk maju
membangun perasaan memiliki harga diri, memiliki
kemampuan atau kompeten dan berarti.

2. Membuat siswa merasa bertanggungjawab. Memberi
kesempatan kepada siswa untuk membuat
keputusan sendiri atas perilakunya dapat diartikan
sebagai upaya guru untuk memberi tanggung jawab
kepada siswa. Tanggung jawab ini akan
mengarahkan sikap positif siswa terhadap konsep
diri, yang diwujudkan dengan usaha pencapaian
prestasi belajar yang tinggi serta peningkatan
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integritas dalam menghadapi tekanan sosial. Hal ini
menunjukkan pula adanya pengharapan guru
terhadap perilaku siswa, sehingga siswa merasa
dirinya mempunyai peranan dan diikutsertakan
dalam kegiatan pendidikan.

3. Membuat siswa merasa mampu. Ini dapat dilakukan
dengan cara menunjukkan sikap dan pandangan
yang positif terhadap kemampuan yang dimiliki
siswa. Guru harus berpandangan bahwa semua siswa
pada dasarnya memiliki kemampuan, hanya saja
mungkin belum dikembangkan. Dengan sikap dan
pandangan positif terhadap kemampuan siswa ini,
maka siswa juga akan berpandangan positif terhadap
kemampuan dirinya.

4. Mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan yang realistis.
Dalam upaya meningkatkan konsep diri siswa, guru
harus membentuk siswa untuk menetapkan tujuan
yang hendak dicapai serealistis mungkin, yakni
tujuan yang sesuai dengan kemampuan yang
dimilikinya. Penetapan tujuan yang realistis ini dapat
dilakukan dengan mengacu pada pencapaian prestasi
di masa lampau. Dengan bersandar pada
keberhasilan masa lampau, maka pencapaian prestasi
sudah dapat diramalkan, sehingga siswa akan
terbantu untuk bersikap positif terhadap
kemampuan dirinya sendiri.

5. Membantu siswa menilai diri mereka secara realistis. pada
saat mengalami kegagalan, adakalanya siswa
menilainya secara negatif, dengan memandang
dirinya sebagai orang yang tidak mampu. Untuk
menghindari penilaian yang negatif dari siswa
tersebut, guru perlu membantu siswa menilai prestasi
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mereka secara realistis, yang membantu rasa percaya
akan kemampuan mereka dalam menghadapi tugas-
tugas sekolah dan meningkatkan prestasi belajar di
kemudian hari. Salain satu cara membantu siswa
menilai diri mereka secara realistis adalah dengan
membandingkan prestasi siswa pada masa lampau
dan prestasi siswa saat ini. Hal ini pada gilirannya
dapat membangkitkan motivasi, minat, dan sikap
siswa terhadap seluruh tugas di sekolah.

6. Mendorong siswa agar bangga dengan dirinya secara
realistis. Upaya lain yang harus dilakukan guru dalam
membantu mengembangkan konsep diri peserta
didik adalah dengan memberikan dorongan kepada
siswa agar bangga dengan prestasi yang telah
dicapainya. Ini adalah penting, karena perasaan
bangga atas prestasi yang dicapai merupakan salah
satu kunci untuk menjadi lebih positif dalam
memandang kemampuan yang dimiliki.

Paradigma yang terjadi selama ini dan terus
berlangsung harus dirombak. Dari indikator paradigma
lama menjadi indikator paradigma baru untuk
membangun karakter  ke arah kematangan konsep diri
peserta didik.  Perombakan itu secara bertahap ditanamkan
dan ditumbuhkembangkan kepada peserta didik oleh
semua guru secara kompak, terpadu dan berkelanjutan
dalam proses pembelajaran.  Secara skematis perombakan
indikator paradigma  yang harus  ditanamkan  segera
sebagai berikut:
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Multi perubahan Paradigma Membangun Karakter
Positif  Konsep Diri
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Diadaptasi dari Sudarwan Danim, Hutapea dan Nuryana
Thoha. 2007 dan 2008.
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Manfaat  Konsep diri Peserta Didik

Dalam dunia pendidikan persekolahan, mengenal
konsep diri  secara wajar merupakan modal dasar yang
sangat berharga. Coopersmith  (dalam Musaheri, 2006)
menjelaskan, bahwa mengenal  konsep diri secara tepat
sangat penting  kepentingan pendidikan di sekolah dan
memberi makna pada pencapaian prestasi. Sebagaimana
diungkap smith:

“peserta didik tidak dilahirkan dengan hal-hal baik
atau buruk, pintar atau tidak pintar, dicintai atau tidak
dicintai. Mereka mengembangkan gagasan dan
perasaan mereka sendiri. Mereka membentuk
kepribadiannya berdasarkan orang-orang seperti
orang tua, guru, teman sebaya; dan memperlakukan
mereka dalam kehidupan mereka. Membentuk rasa
mengenal  konsep diri bukanlah merupakan pilihan
kedua dalam komponen dasar program-program
sekolah, melainkan utama yang bertujuan untuk
memotivasi tingkat belajar. Mengenal  konsep diri
bukanlah sesuatu yang terpisah dari pencapaian
tujuan sekolah. Membaca, matematika, dan sosial juga
keahlian-keahlian fisik lainnya terkait erat dengan
mengenal  konsep diri. Mengenal  konsep diri
merupakan sesuatu  yang sangat penting dan saling
mempengaruhi”

Mengenal konsep diri sebagaimana layaknya adalah
kunci utama mencapai sukses dalam kehidupan.
Perkembangan konsep diri yang positif dan menghargai
konsep diri secara objektif sangat berguna bagi
kebahagiaan dan keberhasilan peserta didik, terutama saat
yang bersangkutan menempuh ilmu  pada lembaga
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pendidikan. Mengenal konsep diri merupakan perilaku
yang merefleksikan perasaan menerima diri. Dengan
mengenal  konsep diri secara tepat, peserta didik  yang
sedang menempuh pendidikan mampu berbuat dan
mandiri; memiliki tanggung jawab; bangga terhadap
tugas-tugasnya; menghilangkan frustasi; mencoba dan
senang tugas-tugas dan tantangan baru; mampu mengatasi
perasaan negatif dan positif; serta dapat menawarkan
bantuan pada orang lain sesuai dengan potensi yang
dimilikinya (Branden, 1992).

Karena itu, seperti  yang  dikemukakan Franken,
bahwa sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa
konsep diri  adalah basis bagi semua motif perilaku.
Konsep diri mengakibatkan munculnya pemahaman diri,
dan yang menciptakan motivasi perilaku. Konsep diri
tersebut berhubungan dengan orang yang memiliki rasa
penghargaan diri yang baik; dan  jika orang memahami
dirinya sendiri, maka dapat memaksimalkan hasil
prestasinya karena mengetahui apa yang dapat dan tidak
dapat di lakukannya.

Dengan mengenal konsep diri, dapat berbuat secara
meyakinkan dan mandiri; memiliki rasa tanggung jawab;
bangga terhadap tugastugas yang dipercayakannya;
menghilangkan frustasi; senang mencoba tugastugas dan
tantangan baru; mengatasi perasaan negatif dan positif;
mengetahui kelemahan dan kekurangan dirinya serta mampu
menawarkan bantuan pada orang lain. Dengan konsep diri
yang tepat memberi kemungkinan dalam  mengembangkan
visi; dan merupakan  salah satu isu utama yang ada pada
kalangan pelajar sekarang dalam meraih masa depannya
(Huitt, 2004).
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Franken menegaskan, bahwa peserta didik yang
memiliki rasa penghargaan diri dengan mengenal dirinya
secara baik dapat memaksimalkan hasil kerjanya karena
mereka tahu apa yang dapat dan tidak dapat mereka
lakukan. Konsep diri dalam bentuk memberikan
penghargaan pada  diri sendiri  melalui proses
pengambilan tindakan dan kemudian merefleksikan pada
apa yang telah dilakukan dan apa yang telah orang katakan
mengenai apa yang telah dilakukan. Merefleksikan pada
apa yang telah dilakukan dan dapat melakukan
perbandingan dengan dugaan atau harapan serta harapan
orang lain dan dengan karakteristik serta prestasi orang
lain merupakan prasyarat pemahaman terhadap konsep
diri (Brigham, 1986; James, 1890). Mengenal konsep diri
peserta didik  sama dengan kesuksesan/keinginan.
Meningkatnya penghargaan terhadap konsep diri peserta
didik akan membawa hasil jika kesuksesan diperbarui
secara relatif menurut keinginan.

Pengalaman keunggulan peserta didik yang
berhubungan dengan kesuksesan adalah pengaruh utama
pada kemanjuran diri seseorang. Karena kemanjuran diri
sama sama dibuat atau dibentuk oleh refleksi kesadaran
seseorang, maka akan tampak bahwa para pendidik dan
orangtua akan memberikan pengalaman yang dapat
dikuasai oleh para peserta didik. Pembentukan  konsep diri
peserta didik adalah penting karena dapat membantu untuk
menumbuhkan rasa yakin dan bangga terhadap dirinya
sendiri dan apa yang dapat dilakukan. Dengan  konsep diri
dapat  terbangun   keberanian untuk mencoba hal baru dan
kekuatan untuk percaya pada dirinya sendiri. Dengan
konsep  diri dapat  menghargai dirinya sendiri, bahkan jika
dilakukan kesalahan sekalipun. Jika menghargai dirinya
sendiri, maka orang akan menghargai juga.
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Konsep diri yang baik juga merupakan tiket untuk
membuat pilihan yang bagus mengenai tubuh dan pikiran
diri  peserta didik. Jika dianggap penting dan memiliki
penghargaan diri yang baik, maka  cukup pintar untuk
membuat keputusan sendiri. Terbangun dalam
menghargai keamanan, perasaan, kesehatan dirinya
merupakan keseluruhan hal tentang diri peserta didik
sendiri. Di lain pihak, tingginya keyakinan konsep diri
peserta didik terdiri atas pikiran dan perasaan positif yang
dimiliki peserta didik tentang dirinya sendiri. Lagi pula,
hal tersebut mempengaruhi pikiran, tindakan, dan
perasaan peserta didik tentang orang lain. Perolehan
keyakinan diri yang tinggi bisa membuat peserta didik
menjadi orang seperti yang diinginkan, lebih bisa
memahami dan menikmati perbedaan orang lain, dan lebih
menawarkan dirinya sendiri kepada lingkungannya.

Konsep diri mempunyai peranan penting dalam
menentukan tingkah laku seseorang.  Perilaku individu
akan selaras dengan cara individu memandang dirinya
sendiri. Apabila individu memandang dirinya sebagai or-
ang yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk
melakukan suatu tugas, maka seluruh perilakunya akan
menunjukkan ketidakmampuannya tersebut. Menurut
Felker (1974), terdapat tiga peranan penting konsep diri
dalam menentukan perilaku seseorang. Konsep diri
memainkan peranan dalam mempertahankan keselarasan
batin seseorang. Individu senantiasa berusaha untuk
mempertahankan keselarasan batinnya. Bila individu
memiliki ide, perasaan, persepsi atau pikiran yang tidak
seimbang atau saling bertentangan, maka akan terjadi
situasi psikologis yang tidak menyenangkan. Untuk
menghilangkan ketidakselarasan tersebut, individu
mengubah perilaku atau memilih suatu sistem untuk
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mempertahankan kesesuaian antara individu dengan
lingkungannya. Cara menjaga kesesuaian tersebut dapat
dilakukan dengan menolak gambaran yang diberikan oleh
lingkungannya mengenai dirinya atau individu berusaha
mengubah dirinya seperti apa yang diungkapkan
lingkungan sebagai cara untuk menjelaskan kesesuaian
dirinya dengan lingkungannya ( Desmita, 2009).

 Konsep diri menentukan bagaimana individu
memberikan penafsiran atas pengalamannya. Seluruh
sikap dan pandangan individu terhadap dirinya sangat
mempengaruhi individu tersebut dalam menafsirkan
pengalamannya. Sebuah kejadian akan ditafsirkan secara
berbeda antara individu yang satu dengan individu
lainnya, karena masing masing individu mempunyai sikap
dan pandangan yang berbeda terhadap diri mereka.
Tafsiran negatif terhadap pengalaman hidup disebabkan
oleh pandangan dan sikap negatif terhadap dirinya sendiri.
Sebaliknya, tafsiran positif terhadap pengalaman hidup
disebabkan oleh pandangan dan sikap positif terhadap
dirinya.

 Konsep diri juga berperan sebagai penentu
pengharapan individu. Pengharapan ini merupakan inti
dari konsep diri. Bahkan McCandless sebagaimana dikutip
Felker (1974) menyebutkan bahwa konsep diri seperangkat
harapan--harapan dan evaluasi terhadap perilaku yang
merujuk pada harapan-harapan.  Pandangan negatif
terhadap dirinya menyebabkan individu mengharapkan
tingkah keberhasilan yang akan dicapai hanya pada taraf
yang rendah. Patokan yang rendah tersebut menyebabkan
individu bersangkutan tidak mempunyai motivasi untuk
mencapai prestasi yang gemilang (Pudjijogyanti, 1988
dalam Desmita, 2009).
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Sejumlah ahli psikologi dan pendidikan
berkeyakinan bahwa konsep diri dan prestasi belajar
mempunyai hubungan yang erat. Nylor (1972) misalnya,
mengemukakan bahwa banyak penelitian yang
membuktikan hubungan positif yang kuat antara konsep
diri dengan prestasi belajar di sekolah. Siswa yang
memiliki konsep diri positif, memperlihatkan prestasi yang
baik di sekolah, atau siswa yang berprestasi tinggi di
sekolah memiliki penilaian diri yang tinggi, serta
menunjukkan hubungan antarpribadi yang positif pula.
Mereka menentukan target prestasi belajar yang realistis
dan mengarahkan kecemasan akademis dengan belajar
dengan belajar keras dan tekun, serta aktivitas-aktivitas
mereka selalu diarahkan pada kegiatan akademis. Mereka
juga memperlihatkan kemandirian dalam belajar, sehingga
tidak tergantung kepada guru semata.

Untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dan
prestasi belajar, Fink (dalam Burns, 1982) melakukan
penelitian dengan melibatkan sejumlah siswa laki-laki dan
perempuan yang dipasangkan berdasarkan tingkat
inteligensi mereka. Di samping itu mereka digolongkan
berdasarkan prestasi belajar mereka, yaitu kelompok
berpretasi lebih (overachievers) dan kelompok berprestasi
kurang (underachievers). Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan konsep diri antara peserta didik
yang tergolong overachiever dan underachiever. Peserta
didik  yang overachiever menunjukkan konsep diri yang
lebih positif, dan hubungan yang erat antara konsep diri
dan prestasi belajar terlihat jelas pada siswa laki-laki.
Penelitian Walsh (dalam Burns, 1982), juga menunjukkan
bahwa siswa-siswa yang tergolong underchiever
mempunyai konsep diri yang negatif, serta
memperlihatkan beberapa karakteristik kepribadian; 1)
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mempunyai perasaan dikritik, ditolak dan diisolir; 2)
melakukan mekanisme pertahanan diri dengan cara
menghindar dan bahkan bersikap menentang; 3) tidak
mampu mengekspresikan perasaan dan perilakunya (
Desmita, 2009).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut jelas
bahwa konsep dan prestasi belajar peserta didik di sekolah
mempunyai hubungan yang erat. Peserta didik yang
berprestasi tinggi cenderung memiliki konsep diri yang
berbeda dengan Peserta didik yang berprestasi rendah.
Peserta didik  yang berprestasi rendah akan memandang
diri mereka sebagai orang yang tidak mempunyai
kemampuan dan kurang dapat melakukan penyesuaian
diri yang kuat dengan peserta didik yang  lain. Mereka
juga cenderung memandang orang--orang di sekitarnya
sebagai lingkungan yang tidak dapat menerimanya.
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MENERAPKAN PENDIDIKAN
KARAKTER DI SEKOLAH

Oleh : Muhammad Saidi, M.Pd

Pendahuluan

Pendidikan karakter di sekolah sebenarnya menjadi
issu yang hangat ketika moral bangsa ini cenderung carut-
marut, tindak kekerasan semakin marak, tawuran
antarpelajar menjadi trend, adanya kecenderungan
inkoherensi politisi atas retorika politiknya, perilaku
keseharian manusia yang menjauhkan dengan asas
kemanusiaan, dan sederet persoalan yang tidak
mencerminkan sebagai anak bangsa yang beradab. Di sini
pendidikan karakter mulai diperhatikan ‘ulang’ karena
dianggap sebagai media yang paling tepat untuk
mengembalikan citra bangsa pada peradaban sebelumnya
yang luhur.

Issu tentang perlunya pendidikan karakter di sekolah
hanya ramai di permukaan, dibincangkan di luar sekolah,
dan menjadi kajian menarik di beberapa sudut ruang
pertemuan. Akan tetapi, tidak pernah menjadi konsep
yang jelas yang bisa dengan mudah dijalankan oleh guru
di kelas. Ketika guru mempertanyakan perangkat
kurikulumnya, para pengambil kebijakan berdalih, bahwa
pendidikan karakter tidak membutuhkan kurikulum,
sebab sudah terintegrasi pada pelajaran yang lain.
Pertanyaannya sekarang, untuk apa ramai-ramai
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membicarakan pendidikan karakter jika selama ini
terintegrasi pada pelajaran yang lain?

Memahami Pendidikan Karakter

Sebelum begitu jauh menerapkan pendidikan
karakter, rasanya perlu adanya kesamaan pemahaman. Ini
dimaksudkan agar tujuan membelajarkan pendidikan
karakter di sekolah tercapai. Karakter adalah cara berpikir
dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk
hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara. Menurut Prof. Suyanto,
Ph.D, individu yang berkarakter baik adalah individu yang
bisa membuat keputusan dan siap
mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan
yang ia buat. Sementara yang kita temui adalah individu-
individu yang tidak pernah bertanggung jawab atas
perbuatan yang dilakukannya. Hal ini yang kemudian
disebut individu yang tidak berkarakter.

Perlu diingat, bahwa masyarakat Indonesia adalah
masyarakat yang dikenal ramah, santun dan menghargai
perbedaan. Namun belakangan potret masyarkat Indone-
sia menjadi buram. Kecenderungan masyarakat yang tidak
menghargai adanya perbedaan menjadi salah satu
penyebab carut-marutnya persoalan bangsa. Di sini
muncul arogansi idealisme kelompok yang dibesar-
besarkan. Kelompok tertentu memandang kelompok lain
secara real, dan menganggap kelompoknya secara ideal.
Padahal kalau masyarakat mau bersama dalam
ketidaksamaan, maka pertikaian bisa dihindari. Dari sini
dapat dipahami, inilah potret masyarakat Indonesia
belakangan ini. Karakter baik yang pernah dimiliki bangsa
ini mulai menghilang.
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Karakter adalah watak atau perilaku baik, budi
pekerti, yang tergambar dalam perilaku seharihari.
Seseorang yang memiliki karakter adalah mereka
yang menghargai perbedaan, bertanggung jawab dan
berfikir idealis.

 Pemahaman semacam ini rasanya mudah kita
temukan di sekolah yang menerapkan sendi-sendi
pendidikan sebagaimana yang direkomendasi PBB: learn
ing to do, learning to be, learning to know, dan learning to life
to gether.

Pendidikan Karakter di Sekolah

Kurikulum operasional yang dilaksanakan di sekolah
berupa KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).
KTSP merupakan embrio dari KBK (Kurikulum Berbasis
Kompetensi). Ada beberapa pendekatan yang bisa
dijadikan acuan dasar untuk membelajarkan pendidikan
karakter di sekolah. Pendekatan itu terintegrasi pada
semua mata pelajaran di sekolah, dari SD sampai lanjutan.
Pendekatan itu berupa:

Pertama, pengembangan kurikulum diorientasikan
pada pencapaian hasil dan dampaknya (outcome oriented)
yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam hal
ini, siswa tidak hanya mampu meraih konten (isi)
pelajaran, tetapi justeru dampak dari pengetahuan yang
dimiliki anak. Siswa yang berhasil adalah siswa yang
mampu menerapkan pengetahuan secara benar dalam
kehidupan sehari-hari. Itu artinya siswa memiliki karakter
baik.

Kedua, pengembangan kurikulum berbasis pada
kompetensi dasar yang berfungsi sebagai “national plat
form”  yang memungkinkan peserta didik di seluruh tanah

Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah
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air yang beragam potensi, kemampuan dan minat
belajarnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk
mengakses pendidikan lanjutan atau dunia kerja dimana
pun di tanah air. Pada akhirnya, kompetensi dasar yang
harus diraih peserta didik merupakan modal dasar untuk
melanjutkan sekolah atau terjun ke lapangan kerja. Ketika
melanjutkan sekolah atau terjun ke lapangan kerja, peserta
didik sudah memiliki karakter yang mumpuni untuk
diterapkan di tempat yang baru.

Ketiga, kurikulum berbasis kompetensi (KTSP) adalah
pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari
kompetensi yang diharapkan dimiliki siswa setelah
menyelesaikan pendidikan (tamat). Hal ini menunjukkan,
bahwa kompetensi yang diharapkan ketika peserta didik
belajar di bangku sekolah, sekaligus menjadi modal setelah
lulus.  Ada karakter yang dibangun ketika peserta didik
berada di sekolah, yang kemudian dibawanya ke tengah
masyarakat atau lapangan baru.

Keempat, pengembangan kurikulum berdiversifikasi
yang memungkinkan setiap daerah atau sekolah
mengembangkan atau menyusun silabus sendiri
berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan
pusat. Dengan demikian kurikulum akan lebih relevan
dengan kondisi dan kepentingan masing-masing daerah
sehingga dapat memberdayakan stakeholder di daerah.
Pendidikan karakter bisa dengan mudah diintegrasikan
sesuai dengan kepentingan daerah. Secara inplisit, perilaku
santun, tatakrama, dsb, antara daerah yang satu dengan
lainnya cenderung berbeda. Dengan modal pengembangan
kurikulum, maka daerah dapat memasukkan pendidikan
karakter yang bersifat ‘khusus’ ke dalam kurikulum yang
berlaku di daerah itu.

Kelima, pengembangan kurikulum yang utuh dan
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menyeluruh (holistik) yang mencakup pembentukan
karakter, penguasaan keterampilan hidup dan akademik,
hidup sehat dan mengapresiasi seni baik melalui kegiatan
intra maupun ekstra kurikuler. Pembentukan karakter di
sini adalah karakter anak sesuai dengan kompetensi yang
dimilikinya.

Keenam, untuk menjamin bahwa kompetensi dasar
yang ditentukan telah dapat dicapai maka perlu diterapkan
prinsip ketuntasan belajar (mastery learning) dalam kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan keragaman cara
penilaian. Pertanyaannya, apakah pendidikan karakter
memerlukan penilaian atau evaluasi sebagaimana
layaknya mata pelajaran lainnya? Setiap kegiatan di
sekolah memerlukan penilaian atau evaluasi sebagai alat
untuk mengukur keberhasilan anak dalam mencapai
kompetensi dasar. Pada pendidikan karakter—kalau
pendidikan karakter menjadi bagian tersendiri sebagai
mata pelajaran—juga memerlukan pengukuran
keberhasilan. Tentunya, alat evaluasi yang digunakan
tidak sama dengan evaluasi pada mata pelajaran yang lain.

Dari keenam pendekatan di atas, rasanya perlu
memosisikan pendidikan karakter dengan tegas. Apakah
pendidikan karakter sebagai mata pelajaran (baru)
tersendiri, atau terintegrasi pada semua mata pelajaran
yang ada? Selama ini Pemerintah menyatakan, bahwa
pendidikan budaya dan karakter bangsa telah diterapkan
dan menjadi kesatuan dengan kurikulum pendidikan yang
sesungguhnya telah dipraktekkan dalam kegiatan belajar
mengajar di sekolah. Sayangnya, mungkin, keberhasilan
untuk memiliki karakter bagi siswa hanya sebuah mimpi.
Sebab, bisa dilihat, moral bangsa ini carut-marut, yang nota
bene hal tersebut dianggap pendidikan karakter di sekolah
tidak berhasil.

Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah
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Membelajarkan Pendidikan Karakter

Salah satu yang dianggap mumpuni untuk
melahirkan kembali karakter bangsa yang beradab adalah
persekolahan. Lembaga pendidikan ini dianggap memiliki
‘kewajiban’ dan ‘kemampuan’ untuk mendidik bangsa ini
menjadi beradab. Menurut Prof. Suyanto, Ph.D. ada
sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur
universal, yaitu: (1) karakter cinta Tuhan dan segenap
ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; (3)
kejujuran/amanah, diplomatis; (4) hormat dan santun; (5)
dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/
kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7)
kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan;
(9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan.
Kesembilan pilar karakter itu sebenarnya sudah menjadi
budaya bangsa ini. Peserta didik di sekolah sudah
dibiasakan berkarakter sebagaimana di atas.

Membelajarkan pendidikan karakter dilakukan secara
sistematis dalam model pendidikan holistik
menggunakan metode knowing the good, feeling the
good, dan acting the good.

Lebih lanjut Suyanto mengemukakan, knowing the
good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat
kognitif saja. Setelah knowing the good harus ditumbuhkan
feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan
mencintai kebajikan menjadi engine yang bisa membuat
orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga
tumbuh kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku
kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu.
Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good
itu berubah menjadi kebiasaan.
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Pembelajaran pendidikan karakter yang paling efektif
adalah dengan pembiasaan. Anak dibiasakan memiliki
karakter dalam setiap tindakan di sekolah. Pembiasaan di
lingkungan sekolah akan memengaruhi anak terbiasa di
rumah. Hal ini sebenarnya yang dikehendaki oleh bangsa
ini. Oleh karenanya, lembaga pendidikan harus dibentuk
sebagai dunia berkarakter yang melibatkan semua pihak
di sekolah itu. Rambu-rambu konten pendidikan karakter
harus dimasukkan ke dalam KTSP. Oleh karena masuk ke
dalam KTSP, maka harus dibicarakan dengan stekholder
yang ada sehingga lebih efektif, dan bisa
dipertanggungjawabkan.

Kalau pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam
semua mata pelajaran lain yang bersifat holistik, maka
diperlukan penilaian khusus untuk memantau sejauhmana
pendidikan efektif dilaksanakan, dan sejauhmana
pendidikan itu dilaksanakan sebagai wujud pembiasaan
bagi peserta didik. Tentunya, kontiunitas sebagai salah satu
asas penilaian harus ditegakkan.

Pendidikan Karakter dan Kompetensi Guru

UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
menggariskan, bahwa guru profesional harus memiliki 4
kompetensi sekaligus: kompetensi profesional, kompetensi
pedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi
kepribadian.

Kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan
pengetahuan, keterampilan dan sikap yang
ditampilkan dalam bentuk perilaku cerdas dan penuh
tanggung jawab yang dimiliki seorang guru dalam
menjalankan profesinya sebagai guru di sekolah,
ataupun sebagai anggota masyarakat.

Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah



86

Kompetensi kepribadian sebagai salah satu
kompetensi di atas perlu mendapatkan perhatian yang
lebih. Sebab, kompetensi ini akan berkaitan dengan
idealisme dan kemampuan untuk dapat memahami
dirinya sendiri dalam kapasitas sebagai pendidik. Ada
beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh guru
sehingga bisa dikatakan guru memiliki kompetensi
kepribadian. Adapun syarat itu adalah: seorang guru
memiliki kepribadian yang mantap dan stabil;
berkepribadian dewasa, berlaku arif, berwibawa;
berakhlak mulia. Dengan kata lain, guru tersebut menjadi
teladan bagi anak didiknya, baik di lingkungan sekolah
maupun di tengah masyarakat. Guru yang semacam ini
memiliki karakter baik untuk bisa dicontoh oleh anak
didiknya.

Rasanya kita perlu merevieu ulang harapan beberapa
pihak, mengapa pendidikan di indonesia diarahkan hanya
untuk meraih kecerdasan yang ‘gamang’ dengan
kepribadian. Hal ini bisa mungkin disebabkan pembiasaan
karakter di sekolah tidak maksimal. Mungkin lebih
memprihatinkan lagi, guru yang ada di sekolah tidak
menjadi teladan yang baik bagi anak didiknya.  Kalau ini
yang terjadi, maka Pemerintah sebaiknya meluncurkan
paket pendidikan karakter bagi guru, bukan bagi peserta
didik (siswa). Artinya, sebelum mengarahkan peserta didik
memiliki karakter baik, maka guru sebagai pendidik dan
motivator memiliki kompetensi karakter yang memadai.

Sejauh ini, pengukuran guru profesional hanya di
atas kertas, berupa portofolio. Di dalamnya terdapat
komponen kepribadian. Yang perlu dipertanyakan,
sejauhmana kebenaran surat keterangan dengan realitas
kepribadian guru itu sendiri. Sebab, kalau guru sudah
memiliki kompetensi kepribadian yang bisa diteladani oleh
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anak didiknya, maka pembelajaran pendidikan karakter
tidak sulit. Peserta didik begitu gampang mencontoh
karakter guru, baik di sekolah maupun ketika guru terjun
di masyarakat.  Kita mungkin agak kaget ketika potret guru
terpampang di halaman media massa, bukan prestasinya,
melainkan sikap negatifnya. Untuk itu, maka alangkah
bijaknya kalau kondite (penilaian kinerja) guru tidak hanya
diukur pada jam dinas di sekolah, tapi juga ketika berada
di tengah masyarakat. Penilaian kinerja di luar jam dinas
memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan dengan
melibatkan banyak pihak.

Kompetensi Siswa dalam Pendidikan Karakter

Ada tiga kompetensi siswa yang harus dimilki selama proses
dan sesudah pembelajaran. Ketiga kemampuan itu berupa:
(1) kemampuan kognitif yang berupa pemahaman, penalaran,
aplikasi, analisis, observasi, identifikasi, investigasi,
eksplorasi, koneksi, komunikasi, inkuiri, hipotesis, konjektur,
generalisasi, kreativitas, dan pemecahan masalah; (2)
kemampuan afektif berupa: pengendalian diri yang mencakup
kesadaran diri, pengelolaan suasana hati, pengendalian
impulsi, motivasi aktivitas positif, empati, dan (3)
kemampuan psikomotorik yang terdiri atas sosialisasi dan
kepribadian yang mencakup kemampuan argumentasi,
presentasi, dan perilaku.

 Konstribusi kemampuan kognitif yang lebih dikenal
dengan hard skill terhadap sukses individu sebesar 40 %.
Sedangkan kompetensi lainnya yang berkenaan dengan
afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan
kemampuan kepribadian, sosialisasi, dan pengendalian
diri disebut dengan soft skill, sebesar 60%.

Pada ranah afektif, pendidikan karakter ternyata

Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah
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memiliki peran penting dan menguasai ranah tersebut.
Dari beberapa penelitian disebutkan, seseorang yang
memiliki karakter baik ternyata mampu mendistribusikan
sebesar 60% untuk menjadi manusia cerdas. Sayangnya,
alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur
kemampuan ini masih terbatas pada paper and pencil test.
Padahal penilaian sekarang sudah bergeser, dari (hanya)
penilaian test tulis berubah menjadi penilaian berbasis
kelas yang berupa kinerja, performance, project, portofolio,
dan test tulis.

Apapun alasannya, pendidikan karakter sangat
mendukung keberhasilan kompetensi siswa. Kepribadian
baik mendistribusikan kecerdasan lebih banyak daripada
kompetensi yang lain. Ini mengingatkan kita, bahwa
lembaga persekolahan sudah saatnya menggeser
paradigma penilaian akademik sebagai mata pedang yang
memvonis seseorang lulus atau tidak lulus, menjadi
kepribadian atau karakter sebagai palu keberhasilan anak.

Dasar pendidikan karakter ini, sebaiknya diterapkan
sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli
psikologi sebagai usia emas (golden age), karena usia ini
terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam
mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa
sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30%
berikutnya terjadi pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada
pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini, sudah
sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga,
yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan
karakter anak. Akan tetapi, di PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini) perlu ditata juga di semua jenjang: pendidikan infor-
mal (TPA), nonformal (PG) dan formal (TK), dan
berkelanjutan sampai pendidikan di atasnya.
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Penutup

Membelajarkan pendidikan karakter di sekolah
bukan hal sulit. Namun membutuhkan pengertian semua
pihak, setidaknya stekholder (Komite Sekolah)  untuk
mendukung pelaksanaan, bukan hanya di sekolah, tetapi
juga di rumah dan lingkungan bermain anak. Pendidikan
karakter tidak akan pernah berhasil jika belum menjadi
acting the good. Untuk meraih hal itu, maka perlu ketegasan
Pemerintah untuk menetapkan bentuk pendidikan
karakter.

Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah
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PERAN ORANG TUA DAN GURU

DALAM MEMBANGUN KARAKTER ANAK USIA DINI

Oleh: Jamilah

Abstrak

Rakyat Indonesia menghadapi penurunan Moral
dalam kehidupan sehari-hari. Situasi ini sangat ironis
sementara kita memiliki berbagai sumber nilai di tingkat
moralitas, seperti: Pancasila, Konstitusi, hukum, peraturan
yang seharusnya menjadi sumber mengendalikan dan
menjunjung tinggi nilai-nilai moral bangsa dan negara kita.
Sebagaimana dinyatakan dalam UU No 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan membentuk karakter bangsa serta peradaban
martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
(Depdiknas, 2003). Namun dalam kenyataannya adalah
sebaliknya. Fenomena ini dapat dijawab dengan
mengoptimalkan fungsi pendidikan informal, berpusat
pada orang tua, dan juga pendidikan formal mulai dari
pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi. Ini
berarti bahwa seseorang membangun karakter sebenarnya
dimulai pada usia dini. Hal ini terkait dengan konsep
bahwa pendidikan anak usia dini adalah usia emas. Peran
orang tua dalam membangun karakter anak usia dini
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dimulai sejak anak lahir, orang tua harus bisa mencintai
dan merawat anak-anak sesuai dengan karakteristik dan
tugas-tugas pembangunan. Jangan terjebak dalam
peraturan yang ketat sehingga menghasilkan anak-anak
yang ragu-ragu, tidak kreatif, dan orang tidak bahagia.
Selain itu, peran guru pada anak usia dini juga sangat
penting. Mengingat dalam periode ini anak mulai
mengenal orang lain selain orang tua mereka. Ada tiga
peran yang dapat diterapkan oleh guru dalam membangun
karakter anak usia dini yaitu: guru sebagai pengasuh
efektif, guru sebagai model, dan guru sebagai mentor
(Lickona, 1991). kerjasama yang baik, komunikasi yang
lancar, dan fungsi peran antara dua orang lain yang
signifikan (orang tua dan guru) akan mampu membentuk
karakter moral anak usia dini, dan bisa menjadi cara yang
baik untuk anak usia dini pada periode perkembangan
selanjutnya.

Kata kunci: Peran Orangtua dan Guru, Membangun
Karakter, Anak Usia Dini.

PENDAHULUAN

Rakyat Indonesia menghadapi penurunan moral
dalam kehidupan sehari-hari. Penurunan moralitas
bukanlah pemenuhan prinsip-prinsip moral dasar yang
merupakan nilai intrinsik dalam semua kehidupan, ada
dalam bentuk prinsip-prinsip bersikap baik apa pun
(manusia, tanaman, hewan), prinsip-prinsip keadilan, dan
prinsip menghargai diri sendiri dan bagi orang lain
(Suseno, 1987). Jika tidak ditangani dengan baik, itu akan
membawa perilaku yang lebih dan lebih menyimpang
(Suseno, 1987). Perilaku meyimpang tersebut dapat terjadi
di rumah, di sekolah atau di masyarakat. Salah satu contoh
perilaku menyimpang yang sering terjadi dari saat anak-
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anak mulai tumbuh dengan optimal. Anak-anak terbiasa
dengan perilaku agresif selama anak usia dini akan
berperilaku agresif saat remaja (Peterson dan Skiba, 2000).
Dalam kasustersebut, prinsip-prinsip moral dasar juga
tidak dilaksanakan. Anak-anak tidak bersikap baik dan
tidak menghormati teman mereka atau junior mereka.
Anak-anak hanya menggunakan teman mereka atau SMP
mereka untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dan
bahkan menyakitinya.

Tentu saja, sebagai pendidik, kita tidak ingin
membiarkan menjamurnya perilaku menyimpang lainnya
di pemuda. Ketika itu terjadi, terutama dapat merusak
karakter anak sendiri, dan juga karakter masyarakat In-
donesia pada umumnya.Dalam pembentukan karakter
anak usia dini harus dimulai sedini mungkin selama. Hal
ini terkait dengan masa zaman keemasan pada anak usia
dini, di mana perkembangan neuron otak yang sangat
cepat jika diberi banyak rangsangan dan signifikan.
Ketika anak usia dini telah disosialisasikan untuk
menjadi baik, menghormati, saling menghormati,
keragaman, kritis, empatik, jujur, bertanggung jawab,
kreatif, dan sebagainya, maka karakter akan terbentuk
ketika mereka remaja. Oleh karena itu, dalam tulisan ini
akan membahas peran pihak yang terlibat dalam
membangun karakter anak usia dini, di dalam lingkungan
rumah dan di lingkungan sekolah. Di lingkungan rumah,
peran orang tua sangat penting, sedangkan di lingkungan
sekolah, peran guru juga sama pentingnya. Karena
perkembangan moral anak usia dini, mereka melihat sosok
seorang guru pengganti adalah sosok orang tua mereka
ketika mereka di sekolah. Ini akan mengakibatkan
pendengaran yang sangat mereka apa yang dikatakan dan
dilakukan oleh guru.

Peran orang tua dan guru dalam membangun karakter anak usia dini
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Karakter dan Pengembangan Karakter

“Karakter” berasal dari “kharakter” kata Latin,
“kharassein”, dan “kharax”, yang berarti “alat untuk
menandai,” “untuk Engrave”, dan “saham menunjuk”.
Kata ini mulai digunakan (lagi) dalam bahasa Prancis:
“caractere” pada abad ke-14 dan kemudian masuk dalam
bahasa Inggris menjadi “karakter”, sebelum akhirnya
menjadi bahasa Indonesia “karakter”. Dalam Kamus
Poerwadarminta, Karakter didefinisikan sebagai sifat,
karakter, sifat psikologis, moral atau perilaku yang
membedakan satu orang dari yang lain (Prasetyo, 2010).

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa
pembangunan karakter adalah proses ukiran atau
memahat jiwa sehingga “bentuk” yang unik, menarik,
dan berbeda atau dapat dibedakan dari yang lain. Seperti
huruf dalam alfabet yang tak pernah sama dengan satu
sama lain, sehingga orang-orang karakter dapat dibedakan
dari satu sama lain (termasuk yang tidak / belum ditandai
atau “ditandai dengan” tercela).

Tentang proses membangun karakter ini dapat
disebutkan sebuah nama besar: Helen Keller (1880-1968).
Wanita ini luar biasa, dia menjadi buta dan tuli pada usia
19 bulan, tapi karena bantuan keluarganya dan bimbingan
Annie Sullivan (yang juga buta, dan setelah melewati
serangkaian operasi akhirnya dapat melihat visi yang
terbatas) dan kemudian menjadi orang buta tuli pertama
yang lulus cum laude dari Radcliffe College pada tahun
1904 - pernah berkata, “Karakter tidak bisa berkembang
dalam kemudahan dan cukup Hanya melalui pengalaman
ujian dan penderitaan jiwa dapat diperkuat, dibersihkan
Visi, ambisi terinspirasi, dan kesuksesan. dicapai. “ Helen
Keller adalah model karakter manusia (terpuji). sejarah nya
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menunjukkan bagaimana proses membangun karakter
yang memerlukan disiplin tinggi karena tidak pernah
mudah dan segera atau instan. refleksi mendalam yang
dibutuhkan untuk membuat serangkaian pilihan moral
(keputusan moral), dan ditindaklanjuti dengan tindakan
konkrit sehingga, refleksi praksis praktek, dan.
Dibutuhkan waktu untuk membuatnya menjadi
(kebiasaan) adat dan membentuk karakter atau sifat or-
ang (Andrew, 2006).

Apakah faktor genetik memiliki pengaruh yang
dominan membentuk karakter anak, dan seberapa baik
hubungan dengan kebebasan manusia (usaha) dalam
membangun karakter? Cattel percaya, mengubah satu-
ketiga dalam kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetik
dan dua pertiga yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Namun, E. Fromm tidak percaya bahwa karakter akan
statis pada usia lima tahun, dan fakta bahwa karakter
manusia dapat diubah kembali. Tetapi kita mengatakan
bahwa faktor genetik bukanlah faktor yang menghalangi
pengaruh pendidikan.

 Jadi, selain faktor genetik sebagai faktor yang
berpengaruh, ada juga faktor lain yang sangat aktif bekerja
pada diri manusia, di antara yang paling penting adalah:
pendidikan, situasi keluarga, masyarakat, ekonomi,
budaya, makanan, udara, iklim, dll . Faktor-faktor ini dapat
disebut sebagai: lingkungan.

Anak Usia Dini

Definisi anak usia dini, menurut NAEYC (Asosiasi
Nasional untuk Pendidikan Anak Muda) adalah anak sejak
lahir sampai dengan delapan tahun (Patmonodewo, 2003).
Namun di Indonesia, batasan definisi anak usia dini adalah
anak-anak sejak lahir sampai dengan enam tahun. Menurut
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Bronfenbrenner (dalam Patmonodewo, 2003) dalam teori
ekologi menjelaskan bahwa perkembangan anak
dihubungkan dengan interaksi anak dengan lingkungan
mereka terus-menerus mempengaruhi satu sama lain
dalam cara yang transaksional. lingkungan rumah adalah
lingkungan pertama untuk anak usia dini. Pada waktu ke
waktu, anak-anak akan tahu rekan-rekan di luar rumah
atau dari lingkungan. Selanjutnya, anak-anak akan
memasuki lingkungan sekolah, di mana mereka akan
mengenal guru, teman sebaya dan orang dewasa lainnya.

Masih dalam teori ekologi, Bronfenbrenner
menjelaskan bahwa: (1) lingkungan anak akan lebih baik
jika orang di sekitar mereka adalah berpendidikan, dari
lingkungan terdiri dari orang-orang yang tidak pernah
mengikuti pendidikan formal, (2) Sikap dan norma anak-
anak akan lebih baik jika anak dibesarkan di lingkungan
dengan disiplin yang konsisten, dibandingkan jika mereka
tinggal di lingkungan yang tidak aturan yang jelas, (3)
Komunikasi antara anak dan orang di sekitar mereka akan
menentukan pertumbuhan
sosial dan emosional anak-
anak, (4) hubungan hangat
dan pemenuhan kebutuhan
oleh lingkungan mereka,
akan menghasilkan anak-
anak pengembangan
kepribadian lebih stabil
daripada membawa
kecemasan (Patmonodewo,
2003). Atas dasar itu,

faktor lingkungan
merupakan salah satu
faktor yang
mempengaruhi
pembangunan
karakter anak usia
dini.
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Peran Orang Tua Dalam Membangun Karakter Anak

Keluarga adalah tempat utama dan pertama dalam pendidikan
sehingga memiliki peran penting dalam membangun karakter
anak usia dini. Peran keluarga adalah untuk memberikan
perawatan yang demokratis, orang tua memberikan
kesempatan bagi anakanak untuk berpikir, dan membuat
keputusan tentang nilainilai moral dan bertanggung jawab
atas keputusannya.

 Dengan demikian anak akan mempertimbangkan
semua tindakan dengan memperhatikan konsekuensi
tindakan tersebut bagi diri mereka sendiri dan orang lain.

Meskipun orang sering skeptis untuk mencari untuk
mengatasi krisis moral, tetapi keluarga yang harus
diperkuat dan dioptimalkan fungsi, yaitu:

1. Fungsi Agama, orang tua memberikan dorongan
positif dan mengarahkan anak untuk mewujudkan
ajaran agama mereka dalam kehidupan sehari-hari
untuk mengejar dan membuat manusia setia dan taat
kepada Tuhan YME.

2.  Fungsi sosial, orang tua harus mengembangkan
anggota keluarga mereka untuk menghormati dan
mengembangkan norma-norma budaya dan
menerapkannya dalam masyarakat.

3. Fungsi Amal, orang tua harus berusaha untuk
membina cinta antara anggota keluarga, mengasihi
satu sama lain, tumbuh menjadi orang yang sehat
secara psikologis.

4. Fungsi Perlindungan, orang tua memberikan
perasaan aman dan kehangatan dalam keluarga.

5. Fungsi Reproduksi, menghasilkan generasi masa

Peran orang tua dan guru dalam membangun karakter anak usia dini
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depan yang sehat dan kepribadian sesuai dengan
nilai-nilai yang diamati dalam keluarga dan
masyarakat.

6. Sosialisasi dan Pendidikan Fungsi, memotivasi
anggota keluarga untuk selalu belajar, sebagai tempat
pertama bagi anak-anak untuk belajar menjadi
mandiri dan bertanggung jawab.

7. fungsi ekonomi, mengembangkan kemampuan
ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan
keluarga.

Pengembangan fungsi masyarakat, menciptakan
lingkungan yang hangat, yang sehat, harmonis, seimbang,
selaras dengan lingkungan yang lebih luas. (Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1994). Mengoptimalkan
fungsi keluarga ini dapat menjadi kekuatan pencegahan
dari dampak negatif yang akan merusak karakter anak-
anak.

Terkait untuk membangun karakter anak usia dini,
ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh orang tua,
yaitu:

1. Sering adakan diskusi moral pada topik yang
mengandung nilai-nilai moral yang baik di dalamnya
yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau topik
pengasuhan yang dapat mengambil dari media
massa. Ini akan memberi kesempatan bagi anak-anak
untuk dapat mengambil sikap dari perspektif orang
lain atau empati.

2. Orang tua juga dapat mensimulasikan moral dengan
anak-anak mereka. simulasi moral adalah bentuk
kegiatan antar-individu yang memadukan unsur-
unsur permainan dan diskusi (Sukaya, 1992).

Jamilah / Vol. 1, No.1, Nov  2010



99

Berbagai penelitian telah mengungkapkan bahwa
kegiatan meliputi kegiatan game selalu disukai oleh
anak-anak (Kurniasari, 1984), yang diharapkan untuk
membentuk karakter anak-anak.

3. Bercerita adalah salah satu cara efektif untuk anak-
anak untuk membangun karakter anak, karena anak-
anak belajar memahami berbagai peran yang ada
dalam cerita baik jahat atau baik.

Jadi, jika beberapa hal yang bisa dilakukan orangtua
secara konsisten, akan menciptakan iklim moral yang
dapat merangsang perkembangan moral anak-anak tidak
hanya penalaran moral, tetapi juga perasaan moral dan
perilaku moral, sehingga dapat membangun karakter yang
diharapkan . Menurut Bronfenbrenner dalam Vasta, Haith,
Miller (1992) tentang teori ekologi keluarga dan
perkembangan anak menyatakan bahwa anak adalah
bagian dari sistem keluarga yang mempunyai efek
pertumbuhan dan perkembangan, maka keluarga baru
dari luar lingkungan. Jadi nilai-nilai yang terbentuk pada
anak merupakan hasil dari pengaruh sistem keluarga dan
lingkungan luar.

Peran Guru dalam Membangun Karakter Anak

Hubungan yang baik antara guru dan anakanak merupakan
salah satu elemen penting dalam proses pembelajaran berhasil
dan perkembangan anak karakter (Steinberg, 2002).

Selain itu, seorang guru individu yang menjadi “agen
moral” untuk anak-anak. Artinya, setiap kali guru dapat
mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak melalui apa
yang harus dilakukan dan apa yang harus dikatakan di
kelas dan di sekolah umum (Dewey dan Bergem, di
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Johnston, et, al 1998). Berdasarkan di atas, guru merupakan
faktor penting dalam membangun karakter anak usia dini.

Pembangunan karakter anak usia dini dapat dimulai
di dalam kelas, karena dinamika konflik kelas dan
memungkinkan munculnya varietas guru mengambil
peran untuk membantu anak-anak dalam menyelesaikan
konflik secara konstruktif (Lickona, 1991). Guru memiliki
kekuatan untuk mempengaruhi nilai dan karakter anak,
menggunakan tiga-arah (Lickona, 1991):

1. Guru sebagai pengasuh yang efektif, guru yang
mencintai properti, hormat kepada siswa, membantu
siswa dalam mencapai succee di sekolah,
membangun kepercayaan diri dan memungkinkan
siswa untuk bereksperimen untuk menemukan
pemahaman moral diri melalui guru pabean.

2. Guru sebagai model, seseorang yang memiliki rasa
hormat etika yang dapat menampilkan dan tanggung
jawab yang tinggi, baik di dalam maupun di luar
kelas. Guru juga menjadi model untuk
pengembangan moral bagi siswa mereka dengan
selalu bersikap baik di sekolah dan dalam kehidupan
sehari-hari mereka.

3. Guru sebagai mentor yang etis, alat instruksi dan
guru untuk membahas alasan mengapa kita harus
memiliki moral yang baik. Hal ini dapat didiskusikan
dengan metode ekspositori, diskusi kelompok,
bercerita, memberikan dorongan kepada orang dari
anak-anak dan memberikan umpan balik ketika
seorang anak sakit seorang teman atau sendiri.

Jamilah / Vol. 1, No.1, Nov  2010



101

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan
bahwa: 1) Awal masa kanak-kanak adalah waktu yang
tepat untuk mulai berinvestasi nilai positif untuk
membentuk karakter anak yang positif. 2) Membangun
Karakter adalah proses ukiran atau memahat jiwa sehingga
“bentuk” yang unik, menarik, dan berbeda atau dapat
dibedakan dari orang lain. Seperti huruf dalam alfabet
yang tak pernah sama dengan satu sama lain, sehingga
orang-orang karakter dapat dibedakan dari satu sama lain
(termasuk yang tidak / belum ditandai atau “ditandai
dengan” tercela). 3) Ada orang yang benar-benar memiliki
peran penting dalam membangun karakter anak usia dini,
yaitu orang tua dan guru. 4) Orang tua memainkan peran
dengan memberikan perawatan yang demokratis,
memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berpikir,
dan membuat keputusan tentang nilai-nilai moral dan
bertanggung jawab atas keputusannya. 5) Guru berperan
sebagai pendidik, dapat bertindak sebagai mentor, model
dan memperlakukan siswa dengan hormat dan penuh
kelembutan serta kasih sayang terhadap anak didiknya.

Peran orang tua dan guru dalam membangun karakter anak usia dini
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Oleh: Asmoni

Pendahuluan

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam
jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung
utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi
sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran
yang sangat penting. (Sudrajat, 2010). Hal ini sesuai dengan
UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan
nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk karakter serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa. Pendidikan nasional 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 merupakan nilai-nilai perilaku manusia
yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan
yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan,

PENDIDIKAN KARAKTER BERWIRAUSAHA



105

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

Sebagai upaya untuk
meningkatkan kesesuaian dan
mutu pendidikan karakter,
Kementerian Pendidikan
Nasional mengembangkan
grand design pendidikan
karakter untuk setiap jalur, 
jenjang, dan jenis satuan
pendidikan. Grand design
menjadi rujukan konseptual
dan operasional
pengembangan, pelaksanaan,
dan penilaian pada setiap jalur
dan jenjang pendidikan. 
Konfigurasi karakter dalam
konteks totalitas proses
psikologis dan sosial-kultural
tersebut dikelompokan dalam:
Olah Hati (Spiritual and emo
tional development), Olah Pikir
(intellectual development), Olah
Raga dan Kinestetik  (Physical
and kinestetic development), dan
Olah Rasa dan Karsa (Affective
and Creativity development).
Pengembangan dan
implementasi pendidikan
karakter perlu dilakukan
dengan mengacu pada grand de
sign tersebut.

Ketika para
sarjana memadati
berbagai arena
bursa kerja untuk
menawarkan ilmu
dan ijazah mereka,
i k l a n - i k l a n
p e n e r i m a a n
mahasiswa baru
juga nyaris
m e m e n u h i
halaman-halaman
surat kabar. Dua
fenomena tersebut
ironis. Promosi
Perguruan Tinggi
untuk menjaring
calon mahasiswa
sama “gencarnya”
d e n g a n
p e n i n g k a t a n
p e n g a n g g u r a n
lulusan. Di sisi
lain, perlu
d i a j u k a n
p e r t a n y a a n ,
kualifikasi apakah
sebenarnya yang

Pendidikan karakter berwirausaha
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Tidak setiap persyaratan kualifikasi yang dimuat di
iklan lowongan kerja sama penting nilainya bagi para
pencari tenaga kerja. Dalam prakteknya, kualifikasi yang
dinyatakan sebagai “paling dicari” oleh para pencari
tenaga kerja juga tidak selalu menjadi kualifikasi yang
“paling menentukan” diterima atau tidaknya seorang
lulusan sarjana dalam suatu pekerjaan. Yang menarik, tiga
kualifikasi kategori kompetensi personal, yaitu kejujuran,
tanggung jawab, dan inisiatif, menjadi kualifikasi yang
paling penting, paling dicari, dan paling menentukan
dalam proses rekrutmen. Kompetensi interpersonal,
seperti mampu bekerja sama dan fleksibel, dipandang pal-
ing dicari dan paling menentukan.

Ada kecenderungan para pencari tenaga kerja
“mengabaikan” bidang studi lulusan sarjana Padahal,
kesesuaian kualitas personal dengan sifat-sifat suatu
bidang pekerjaan lebih menentukan diterima atau tidaknya
seorang. Dalam hal ini tidak semua lulusan pada
perguruan tinggi bekerja sesuai bidangnya dan lebih
memprihatinkan output perguruan tinggi juga
berkontribusi terhadap jumlah pengangguran. Untuk
menjawab permasalahan di atas perlu pendidikan
kewirausahaan pada setiap jenjang pendidikan terutama
pada pendidikan tinggi.

Pendidikan yang berwawasan kewirausahaan, yang
dimaksud adalah pendidikan yang menerapkan prinsip-
prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan
hidup (life skill) pada peserta didiknya melalui kurikulum
yang terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Tulisan
ini mencoba menawarkan suatu model pendidikan yang
berwawasan kewirausahaan jika diterapkan diharap dunia
pendidikan ikut memberikan kontribusi nyata dalam
rangka peningkatan mutu SDM diIndonesia.
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Pendidikan karakter Kewirausahaan Anak Usia Dini

Kegigihan dan kemampuan melihat peluang -
karakter yang mewakili kewirausahaan - perlu
ditumbuhkan sejak dini. Terutama kepada remaja agar
bersiap memasuki era berikutnya. Dalam hal lain,
kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi tidak dimiliki semua
anak muda. Karenanya, semangat kewirausahaan perlu dibangun
sejak bangku sekolah dengan kata lain,  Jiwa kewirausahaan atau
entrepreneurship dapat dibina atau ditanamkan sejak kecil.
Kewirausahaan lebih kepada menggerakkan perubahan mental.
Tidak perlu dipertentangkan apakah kemampuan
wirausaha itu berkat bakat (terlahir) atau hasil pendidikan
(terdidik).

Membangun wirausaha tak hanya bicara seputar
akses keuangan. Jiwa dan karakter kewirausahaan perlu
dibangun lebih dini, meskipun nantinya penerapannya
melalui berbagai cara selain menjadi pebisnis atau entre
preneur sosial misalnya,” jelas Charles kepada Kompas Fe
male, usai peluncuran Citi Success Fund (CSF) 2010 bertema
kewirausahaan dan kemandirian finansial di Jakarta De-
sign Center Jakarta, Selasa (27/7/2010).

Pendidikan karakter kini memang menjadi isu utama
pendidikan, selain menjadi bagian dari proses
pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter
ini pun diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam
mensukseskan Indonesia Emas 2025. Di lingkungan
Kemdiknas sendiri, pendidikan karakter menjadi fokus
pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang
dibinannya. Tidak kecuali di pendidikan tinggi,
pendidikan karakter pun mendapatkan perhatian yang
cukup besar sejak dini.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang

Pendidikan karakter berwirausaha
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berlangsung secara terus menerus dan bersifat alami. Dari
generasi ke generasi masyarakat suatu bangsa akan
mengalami pertumbuhan yang berbeda dimana kualitas
masyarakatnya akan ditentukan oleh pengalaman dan
pembelajaran yang diperoleh dan dimilikinya baik secara
formal maupun non formal.

Masyarakat yang memperoleh pengalaman dan
pembelajaran yang berkualitas tentu saja akan menjadikan
generasi yang berkualitas pula, begitu juga sebaliknya.
Salah satu indikator yang menentukan kualitas suatu
generasi masyarakat ditentukan oleh pendidikan yang
diperoleh baik itu melalui pendidikan formal maupun
pendidikan non formal.

Peletakan dasar untuk pengembangan pikir dan
kepribadian anak sangat ditentukan oleh proses
pembelajaran yang diberikan oleh orang tua sejak anak-
anak masih berusia pra sekolah 0 hingga 6 tahun.
Pengalaman yang diterima oleh anak-anak melalui proses
pembelajaran lingkungan keluarga, lingkungan
masyarakat, maupun lingkungan kelompok bermain dan
Taman Kanak-kanak merupakan hal yang penting dan
menentukan bagi anak untuk pengembangan ke depan.
Pertumbuhan sikap dan sifat anak akan tergantung pada
apa yang dilihat, diperoleh, dan diajarkan oleh orang lain
kepada anak karena semua itu menjadikan sumber
pengetahuan dan pengalaman yang akan dilakukan oleh
anak.

Guru pada jenjang pendidikan anak usia dini dan
orang tua Perlu Pemahaman mendalam dalam
membangun pengetahuan pada anak. Guru terlebih
dahulu harus memahami inti dari setiap pengetahuan yang
akan dibangun pada anak. Karena pengetahuan di dapat
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dari interaksi terhadap lingkungan sekitar. Dalam
membangun pengetahuan pada anak, guru juga harus
memperhatikan tahap perkembangan kognitif anak yang
sangat mempengaruhi kemampuan anak dalam berpikir.
Guru harus memiliki keterampilan dalam membangun
pengetahuan sesuai dengan kemampuan berpikir anak.

Perubahan merupakan proses bukan hasil, oleh
karena itu dalam membangun pengetahuan pada anak
untuk memahami proses sangatlah sulit, karena
diperlukan lingkungan yang dapat merangsang
perkembangan kemampuan berpikir anak. Misalnya, jika
anak melihat seekor kucing berlari ke belakang pohon,
diharapkan bahwa anak tidak berpikir kucing itu hilang
begitu saja, tetapi diharapkan anak mampu menjelaskan
posisi kucing itu sekarang. Artinya anak juga mampu
membuat perbedaan antara tidak ada dengan tersembunyi.

Pada usia anak di taman kanak-kanak, guru harus
memberikan dasar-dasar ilmu pengetahuan yang
bermanfaat untuk perkembangan diri kelak, baik yang
bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler. Selain itu,
seorang anak akan menghadapi berbagai tugas
perkembangan, seperti belajar menyesuaikan diri dengan
teman seusianya, membentuk konsep diri yang baik, mulai
mengembangkan peran sosial sesuai gender-nya serta
mengembangkan hati nurani, akhlak dan tata nilai
pengertian. Pada masa itu pula seorang anak tidak saja
membutuhkan bimbingan dari orang tua, tetapi juga guru,
tokoh-tokoh masyarakat lainnya dan juga teman-teman.
Selain itu, kesempatan untuk memperoleh pengalaman
belajar juga memegang peran kritis, tidak seperti ketika
berusia balita, dimana pengalaman belajar tersebut
dilakukan hanya dengan bantuan orang tua dan orang di
sektar lingkungan terdekatnya.

Pendidikan karakter berwirausaha
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Salah satu cara anak agar proses belajar mereka
memperoleh pengetahuan adalah melalui kegiatan
bermain sambil belajar. Dengan bermain dan belajar,
seorang anak akan memperoleh kesempatan untuk
mempelajari berbagai hal baru. Belajar dan bermain bagi
mereka juga merupakan sarana dalam mengembangkan
berbagai keterampilan sosialnya. Kegiatan bermain dan
belajar mereka akan mengembangkan otot dan melatih
gerakan motorik mereka di dalam penyaluran energi yang
berlebih. Dengan adaanya kegiatan belajar dan bermain,
seorang anak akan menemukan bahwa merancang suatu
hal baru dan berbeda dapat menimbulkan kepuasan dan
pada akhirnya seorang anak akan menjadi lebih kreatif dan
inovatif.

Membangun pengetahuan pada anak sangat berbeda
dengan orang dewasa. Membangun pengetahuan pada
anak haruslah berdasarkan kepada bermain dan
permainan. Dengan melalui kegiatan bermain anak-anak
dapat mengembangkan berbagai aspek yang diperlukan
untuk persiapan masa depan. Bermain antara lain
membantu perkembangan tubuh, perkembangan
emosional, perkembangan sosial, perkembangan kognitif
dan moral serta kepribadian maupun bahasa. Bermain juga
bisa dijadikan media untuk membina hubungan yang
dekat antar anak, atau anak dengan orang tua/guru/or-
ang dewasa lainnya sehingga tercipta komunikasi yang
efektif. Dalam hal ini guru dan orng tua perlu
mengkombinasikan antara pembelajaran, bermain dan
membangun jiwa kewrausahaan sejak dini.

Khusus mengenai pemahaman tentang peranan guru
sebagai orang terdekat anak di sekolah harus pula dirubah.
Guru tidak lagi sebagai orang dewasa dan pembimbing
yang hanya mengatur dan menjalankan kurikulum. Guru
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adalah orang dewasa sangat harus disukai anak. Peran
guru sebagai teman, model, motivator, dan fasilitator akan
menjadikan anak senang datang ke sekolah TK/PAUD dan
akan menjadikan setiap proses belajar menjadi bermakna.
Inilah yang akan selalu dituntut oleh masyarakat di era
pengetahuan di mana guru menjadi seorang profesional.
Ia juga akan dituntut kematangan yang mempersyaratkan
willingness dan ability, baik secara intelektual maupun
pada kondisi yang prima. Profesionalisasi seperti ini harus
dipandang sebagai proses yang terus menerus.

Karakteristik remaja, Permasalahannya dan pandangan
berwirausahanya

Menurut Erickson masa remaja adalah masa
terjadinya krisis identitas atau pencarian identitas diri.
Gagasan Erickson ini dikuatkan oleh James Marcia yang
menemukan bahwa ada empat status identitas diri pada
remaja yaitu identity diffusion/ confussion, moratorium, fore
closure, dan identity achieved (Santrock, 2003, Papalia, dkk,
2001, Monks, dkk, 2000, Muss, 1988). Karakteristik remaja
yang sedang berproses untuk mencari identitas diri ini juga
sering menimbulkan masalah pada diri remaja.

Gunarsa (1989) merangkum beberapa karakteristik
remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan
pada diri remaja, yaitu:

1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan
dalam gerakan.

2. Ketidakstabilan emosi.

3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan
pandangan dan petunjuk hidup.

4. Adanya sikap menentang dan menantang or-
ang tua.

Pendidikan karakter berwirausaha
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5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi
pangkal penyebab pertentangan-pertentang
dengan orang tua.

6. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan
tetapi remaja tidak sanggup memenuhi
semuanya.

7. Senang bereksperimentasi.

8. Senang bereksplorasi.

9. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan
bualan.

10. Kecenderungan membentuk kelompok dan
kecenderungan kegiatan berkelompok.

Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia
remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan
yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek
kognitif, emosi, sosial dan pencapaian (Fagan, 2006).
Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan
baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami
penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial.
Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya
banyak berhubungan dengan perubagan fisik dan
karakteristik yang ada pada diri remaja.

Permasalahan akibat perubahan fisik banyak
dirasakan oleh remaja awal ketika mereka mengalami
pubertas. Pada remaja yang sudah selesai masa
pubertasnya (remaja tengah dan akhir) permasalahan fisik
yang terjadi berhubungan dengan ketidakpuasan/
keprihatinan mereka terhadap keadaan fisik yang dimiliki
yang biasanya tidak sesuai dengan fisik ideal yang
diinginkan. Mereka juga sering membandingkan fisiknya
dengan fisik orang lain ataupun idola-idola mereka.
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Permasalahan fisik ini sering mengakibatkan mereka
kurang percaya diri. Levine & Smolak (2002) menyatakan
bahwa 40-70% remaja perempuan merasakan
ketidakpuasan pada dua atau lebih dari bagian tubuhnya,
khususnya pada bagian pinggul, pantat, perut dan paha.
Dalam sebuah penelitian survey pun ditemukan hampir
80% remaja ini mengalami ketidakpuasan dengan kondisi
fisiknya (Kostanski & Gullone, 1998). Ketidakpuasan akan
diri ini sangat erat kaitannya dengan distres emosi, pikiran
yang berlebihan tentang penampilan, depresi, rendahnya
harga diri, onset merokok, dan perilaku makan yang
maladaptiv. Lebih lanjut, ketidakpuasan akan body im-
age ini dapat sebagai pertanda awal munculnya gangguan
makan seperti anoreksia atau bulimia (Polivy & Herman,
1999; Thompson et al).

Dalam masalah kesehatan tidak banyak remaja yang
mengalami sakit kronis. Problem yang banyak terjadi
adalah kurang tidur, gangguan makan, maupun
penggunaan obat-obatan terlarang. Beberapa kecelakaan,
bahkan kematian pada remaja penyebab terbesar adalah
karakteristik mereka yang suka bereksperimentasi dan
berskplorasi.

Profesi sebagai wirausahawan atau bisnisman,
selama ini belum begitu memikat bagi generasi muda. Para
remaja saat ditanya apa cita-citanya, kebanyakan
menjawab ingin jadi insinyur atau dokter. Jarang sekali
ada anak atau remaja, yang sejak awal bercita-cita ingin
jadi seorang wirausahawan.

 Hal ini bisa terjadi karena kancah wirausaha atau
dunia bisnis, masih jauh dari kehidupan anak-anak atau
remaja. Mereka tidak tahu atau belum tahu indahnya
kancah wirausaha, sebab selama ini lingkungan yang ada
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memang kurang kondusif. Mereka berangan-angan jadi
dokter atau insinyur, karena profesi tersebut dinilai sebagai
profesi hebat dan menjanjikan imbalan finansial yang
melimpah. Karena itu wajar saja jika generasi muda jarang
sekali yang memiliki cita-cita akan terjun ke blantika
wirausaha.

 Padahal apa bila tahu bagaimana indahnya
berwirausaha, maka akan lebih memilih jadi
wirausahawan dibanding menekuni profesi lain. Lebih lagi
dalam kondisi ekonomi serba sulit sekarang ini. Di saat
kondisi ekonomi di negeri ini terpuruk, banyak profesi
yang semula mampu mendatangkan finansial bagus
ternyata dalam perkembangannya justru bagai telur di
ujung tanduk/bangkrut. Bahkan banyak anak muda
berkeinginan untuk menjadi karyawan dalam sebuah
instansi perkantoran yang berdasi padahal jadi karyawan
di sebuah instansi, ternyata belakangan ini rawan terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan instansi yang
selama ini masuk kategori “basah” karena gaji
karyawannya rata-rata tinggi, yang semula dikira sangat
mantap, juga tetap rentan PHK.

 Melihat prospek dunia wirausaha, maka sudah
saatnya anak-anak atau para remaja dilatih menjadi
wirausahawan. Jiwa entrepreneur perlu tanamkan sejak
usia dini, agar mereka kelak bisa menjadi wirausahawan
yang handal. Jika sejak dini anak-anak sudah dilatih
wirausaha, maka setelah dewasa kelak akan mampu
menjadi seorang wirausahawan yang tegar, disiplin,
pantang menyerah dan sukses dalam mengembangkan
usaha.

Mata pelajaran kewirausahaan di sekolah menengah
atau mata kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi

Asmoni / Vol. 1, No.1, Nov  2010



115

sekarang ini perlu diberikan kepada semua peserta didik.
Demikian juga kalau memungkinkan setiap pelajaran, di
masukkan atau disisipkan unsur kewirausahaan yang di
dalamnya terkandung kreativitas, inovasi dan tidak takut
kepada resiko, sehingga aspek praktik di lapangan menjadi
prioritas utama. Anak sudah harus dididik bagaimana
dapat mengembangkan kreativitasnya untuk
menghasilkan uang.

Bila direnungkan kembali, pendidikan pada masa
lalu penuh dengan prakarya maupun muatan lokal. Para
siswa pada SD (bisa juga TK) maupun tingkat pendidikan
lainnya diminta membuat prakarya dengan membuat
berbagai barang yang bisa dijual dan uang yang terkumpul
lalu dapat ditabung. Pada muatan lokal, peserta didik bisa
berlatih mengerjakan keterampilan membuat Kap lampu,
Sapu ijuk, kemucing dan bentuk lainnya. Hasilnya bisa
sebagai kenang-kenangan sekolah bahkan jika perlu di jual
sebagai kas sekolahan.

Maka, peran pendidikan menengah perlu
menanamkan jiwa kewirausahaan kepada siswa
sebagaimana pada jenjang pendidikan SMK.Untuk itu,
para orangtua/guruyang sudah terjun di kancah
wirausaha, sebaiknya melibatkan anak-anaknya/siswanya
dalam mengurusi usaha. Hal ini sebagai pengkaderan agar
generasi muda kita kelak akan mampu meniti rumitnya
dunia bisnis dengan baik. Agar anak-anak bersemangat
untuk membantu bisnis yang dijalankan orangtua, mereka
juga harus diberi imbalan layak berupa gaji. Dengan
imbalan gaji yang diperoleh dari membantu orantua,
niscaya anak-anak akan makin semangat ikut berlatih
bisnis

Pendidikan karakter berwirausaha
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Pendidikan Berwirausaha pada Perguruan Tinggi.

Program Pengembangan Kewirausahaan
dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan jiwa
kewirausahaan pada para mahasiswa diharapkan menjadi
wahana pengintegrasian secara sinergi antara penguasaan
ilmu dan teknologi dengan jiwa kewirausahaan. Selain itu
diharapkan pula hasil-hasil penelitian dan pengembangan
tidak hanya bernilai akademis saja, namum mempunyai
nilai tambah bagi kemandirian perekonomian bangsa.
Kewirausahaan, dapat didefinisikan sebagai kemampuan
melihat & menilai kesempatan-kesempatan (peluang)
bisnis serta kemampuan mengoptimalisasikan
sumberdaya dan mengambil tindakan serta bermotivasi
tinggi dalam mengambil resiko dalam rangka
mensukseskan bisnisnya.

Peranan perguruan tinggi dalam memotivasi lulusan
sarjananya menjadi seorang wirausahawan muda sangat
penting dalam menumbuhkan jumlah wirausahawan.
(Sutabri, tt).  Meningkatnya wirausahawan dari kalangan
sarjana akan mengurangi pertambahan jumlah
pengangguran bahkan menambah jumlah lapangan
pekerjaan. Pertanyaannya adalah bagaimana pihak
perguruan tinggi dapat mencetak wirausahawan muda.

Pendidikan kewirausahaan di Indonesia masih
kurang memperoleh perhatian yang cukup memadai, baik
oleh dunia pendidikan maupun masyarakat. Banyak
pendidik yang kurang memperhatikan penumbuhan sikap
dan perilaku kewirausahaan sasaran didik, baik di sekolah-
sekolah kejuruan, maupun di pendidikan profesional.
Orientasi mereka, pada umumnya hanya pada
menyiapkan tenaga kerja.
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Oleh karena itu pemerintah mengharapkan para
sarjana yang baru lulus mempunyai kemampuan dan
keberanian untuk mendirikan bisnis baru meskipun secara
ukuran bisnis termasuk kecil, tetapi membuka kesempatan
pekerjaan bagi banyak orang.

Pihak perguruan tinggi bertanggung jawab dalam mendidik
dan memberikan kemampuan dalam melihat peluang bisnis
serta mengelola bisnis tersebut serta memberikan motivasi
untuk mempunyai keberanian menghadapi resiko bisnis.
Peranan perguruan tinggi dalam memotivasi para sarjananya
menjadi young entrepreneurs merupakan bagian dari salah
satu faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan.

Kegiatan pendidikan karakter kewirausahaan di
perguruan tinggi dimaksudkan untuk membangkitkan
dan mengembangkan jiwa enterpreneurship di kalangan
generasi muda yang sebentar lagi sudah harus memasuki
dunia kerja yang syarat dengan persaingan. Menciptakan
lapangan kerja merupakan langkah ideal untuk
mengantisipasi terjadinya peningkatan pengangguran.

Kewirausahaan pada pendidikan tinggi  pada
prinsipnya adalah memberi pelatihan dan komitmen
kepada dosen sampai ke rektor hingga mahasiswanya
untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan yang
dapat diterima oleh masyarakat sekitar. “Sehingga dengan
adanya kemampuan-kemampuan yang diterima oleh
masyarakat sekitarnya, akan mendapat dukungan. Baik
dukungan berupa mahasiswa yang tidak saja memberikan
SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan), tetapi
juga mahasiswa yang mengundang pengusaha untuk ikut
memanfaatkan berbagai fasilitas yang ada.

Pendidikan karakter berwirausaha
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Menjadi Wirausahawan yang berkarakter

Kemampuan merintis usaha mandiri tidak selalu
identik dengan kajian ilmu di program studi (prodi)
ekonomi atau ilmu eksak yang membekali mahasiswa
dengan kemampuan membuat produk. Pada dasarnya,
mahasiswa prodi apa pun bisa merintis usaha mandiri jika
memiliki jiwa dan semangat kewirausahaan yang kuat.

Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok (1)
peluang dan, (2) kemampuan menanggapi peluang,
Berdasarkan hal tersebut maka definisi kewirausahaan
adalah “tanggapan terhadap peluang usaha yang
terungkap dalam seperangkat tindakan serta membuahkan
hasil berupa organisasi usaha yang melembaga, produktif
dan inovatif.” (Pekerti, 1997).

Peluang merupakan situasi di mana orang
memungkinkan menciptakan kerangka fikir baru dalam
rangka menkreasi dan mengkombinasikan sumberdaya,
ketika pengusaha merasa yakin terhadap keuntungan yang
diperoleh (Shane, 2003).

Ada tiga kategori sumber peluang usaha yaitu:

1. perubahan teknologi
2. perubahan politik dan kebijakan
3. perubahan sosial dan demografi

Perubahan teknologi merupakan sumber penting
dalam kewirausahaan karena memungkinkan untuk
mengalokasikan sumber daya dengan cara yang berbeda
dan lebih potensial (Casson, 1995). Faksimili, surat, dan
telepon sering digunakan sebelum ditemukannya e-mail.
Email ternyata lebih produktif untuk mengirim informasi
dibandingkan tipe yang lain. Penemuan internet ini
memungkinkan orang membuat kombinasi sumber daya
baru yang disebabkan perubahan teknologi.
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Blau (1978) meneliti wirausahawan mandiri di AS
selama dua dekade dan menemukan bahwa perubahan
teknologi meningkatkan jumlah wirausahawan mandiri.
Demikian juga dengan hasil penelitian Shane (1996)
memperlihatkan bahwa jumlah organisasi dari tahun ke
1899 sampai dengan 1988 meningkat seiring dengan
meningkatnya perubahan teknologi.

Perubahan politik dan kebijakan terkadang menjadi
sumber peluang kewirausahaan karena perubahan
tersebut memungkinkan rekombinasi sumber daya agar
lebih produktif. Beberapa kejadian empiris mendukung
argumen bahwa perubahan politik adalah peluang usaha.
Delacoxroix dan Carool (1993) meneliti Koran Argentina
dari tahun 1800-1900 dan Koran Irlandia 1800 – 1925 yang
menemukan bahwa ada hubungan positif antara
perubahan politis dengan meningkatnya pertumbuhan
perusahaan baru. Bahkan perang pun dapat menjadi
peluang usaha dengan menyediakan peralatan perang. Di
Indonesia dengan perubahan dalam Pemilihan Kepala
Daerah secara langsung, baik ditingkat nasional, propinsi,
dan kaputen/ kota memberikan ruang berwirausaha
sablon, percetakan, dll.

Struktur demografi mempengaruhi pola usaha. Kita
ambil contoh Sumenep. Sumenep selain dikenal sebagai
kota pariwisata untuk wilayah madura. Hal ini membawa
dampak bagi jenis usaha yang dikembangkan di kota
Sumenep.Peluang kewirausahaan membutuhkan
formulasi kerangka baru (Casson, 1982). informasi dan
belief dapat mengantarkan seseorang untuk berfikir
tentang ide-ide inovatif. Karena belief dan kepemilikan
informasi tidak sama antara satu orang dengan yang lain
maka tidak setiap orang mampu mengenali setiap peluang
kewirausahaan yang tersedia (Shane, 2000).
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Secara umum, yang menyebabkan seseorang mampu
melihat peluang usaha dibandingkan yang tidak adalah
(1) mereka memiliki akses yang lebih baik akan informasi
tentang keberadaan peluang. (2), mereka dapat mengenali
peluang lebih baik daripada yang lain, walaupun diberikan
sejumlah informasi yang sama tentang hal peluang.
Biasanya, hanya orang yang memiliki kemampuan kognitif
superior yang memiliki kemampuan tersebut.

Beberapa orang mampu mengenali peluang lebih
baik karena mereka memiliki informasi lebih dibandingkan
orang lain (Hayek, 1945; Kirzner, 1973). Informasi ini
memungkinkan seseorang untuk mengetahui bahwa
sebuah peluang adalah sebuah anugerah ketika orang lain
mengabaikan situasi tersebut. Informasi pengalaman
hidup yang spesifik, seperti pekerjaan atau kehidupan
sehari-hari dapat memberikan akses pada informasi
dimana orang lain belum tentu mendapatkannya
(Venkataraman, 1997).

Pengalaman hidup ini memberikan proses
permulaan pada informasi bahwa orang lain telah
menggunakan sumberdaya secara tidak lengkap atau tidak
proporsional, seperti perubahan teknologi atau
perkembangan peraturan yang baru. Pengalaman hidup/
aktivitas tertentu memberikan referensi pada pengetahuan
yang dibutuhkan untuk mengetahui peluang. Dalam
faktanya, penelitian sebelumnya telah menunjukkan
kejadian dari dua aspek pengalaman hidup yang
meningkatkan probabilitas seseorang untuk mengetahui
peluang yaitu pekerjaan dan pengalaman yang berbeda.

Pekerjaan seseorang dapat mengantarkan seseorang
untuk menemukan peluang baru. Sebagai contoh, ahli
kimia atau fisika lebih dulu dalam menemukan teknologi
dibandingkan ahli sejarah karena penelitian memberikan
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mereka akses pada informasi tentang peluang dimana or-
ang lain tidak mendapatkannya (Freeman, 1982).

Di antara tipe-tipe pekerjaan yang menyediakan
akses pada informasi, yang paling signifikan adalah Re
search and Development (Klepper dan Sleeper, 2001). Karena
penelitian dan pengembangan menciptakan sebuah
informasi baru yang menyebabkan perubahan teknologi,
sehingga menjadi sebuah sumber utama dari peluang
(Aldrich, 1999) maka orang yang bekerja dalam bidang
penelitian dan pengembangan akan lebih cepat
mengetahui tentang adanya peluang dan perkembangan
teknologi dibandingkan orang lain.

Variasi dalam pengalaman hidup juga menyediakan
akses pada informasi yang baru dan dapat membantu
seseorang dalam menemukan peluang. Penemuan peluang
ini kadang seperti menyusun puzzle, karena sebuah
kepingan informasi yang baru kadang memiliki elemen
yang hilang dan membutuhkan kecermatan bahwa
peluang baru telah hadir. Variasi dalam pengalaman
menyebabkan seseorang akan menerima informasi yang
baru. Selanjutnya, dari hal tersebut individu dapat
menemukan kepingan peluang (Romanelli dan
Schoonhoven, 2001) karena individu dengan pengalaman
hidup dan pekerjaan yang banyak akan memiliki akses
dalam pengalaman yang beranekaragam(Casson, 1995).

Delmar dan Davidsson (2000) telah membandingkan
sampel secara acak dari 405 orang yang memiliki bisnis
dengan sebuah kelompok kontrol yang juga dipilih secara
acak dan menemukan bahwa dalam proses memulai
sebuah bisnis umumnya mereka adalah orang yang sering
berpindah-pindah kerja dibandingkan kelompok kontrol.

Salah satu cara yang penting agar individu bisa
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mendapatkan akses informasi tentang peluang
kewirausahaan adalah melalui interaksi dengan orang lain
atau jejaring sosial mereka. Struktur dari jejaring sosial
seseorang akan mempengaruhi informasi apa yang mereka
terima dan mengkategorikan informasi tersebut.

Ikatan yang kuat pada seseorang yang kita percayai
sepenuhnya, juga sangat menguntungkan dalam
menemukan peluang. Dalam ikatan yang kuat, terdapat
kepercayaan sehingga individu dapat mempercayai
sepenuhnya keakuratan informasi yang datang dari orang
tersebut. Kepercayaan dalam keakuratan informasi
merupakan hal yang penting untuk penemuan peluang
karena wirausahawan membutuhkan akses informasi, dan
selanjutnya mensintesiskannya.

Beberapa penelitian mendukung pendapat ini bahwa
ikatan sosial meningkatkan kemungkinan seseorang dalam
menemukan peluang kewirausahaan. Sebagai contoh,
Zimmer dan Aldrich (1987) mempelajari kelompok etnik
yang bekerja secara mandiri di tiga kota di Inggris dan
menemukan bahwa kebanyakan pemilik usaha
mendapatkan informasi tentang peluang kewirausahaan
melalui channel mereka.

Shane (2003) mengelompokkan karakter psikologis
yang mempengaruhi mengapa seseorang lebih
memanfaatkan peluang dibandingkan yang lain dalam 4
aspek yaitu: (1) kepribadian, (2) motivasi, (3) evaluasi diri,
dan (4). sifat-sifat kognitif Kepribadian dan motivasi
berpengaruh terhadap tindakan seseorang dalam
mengambil keputusan yang berkaitan dengan tindakan
memanfaatkan peluang. Bahkan ketika sekumpulan orang
dihadapkan pada peluang yang sama, mempunyai
ketrampilan yang hampir sama, dan informasi yang sama;
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maka orang dengan motivasi tertentu akan memanfaatkan
peluang, sementara yang lain tidak.

Hal yang tak kalah penting dalam menumbuhkan
jiwa kewirausahaan adalah motivasi. Sebagian besar en-
trepreneur dimotivasi oleh keinginan untuk menentukan
nasibnya sendiri. Dalam paparan berikut ini akan dibahas
mengenai 2 macam kebutuhan yang melandasi motivasi
seorang entrepreneur. (1) Kebutuhan Berprestasi, (2)
Keinginan untuk independent (Need for independence) (3)
Evaluasi diri, dan (4) Karagteristik Kognitif.

Motivasi akan memicu seseorang untuk terlibat
dengan penuh rasa tanggung jawab, membutuhkan usaha
dan keterampilan individu, terlibat dalam resiko sedang,
dan memberikan masukan yang jelas. Kebutuhan
berprestasi yang tinggi dapat dilihat dari kemampuan
individu dalam menghasilkan sesuatu yang baru terhadap
masalah khusus. Selanjutnya, kebutuhan berprestasi juga
dicirikan dengan adanya penentuan tujuan, perencanaan,
dan pengumpulan informasi serta kemauan untuk belajar.
Ciri selanjutnya dari adanya kebutuhan berprestasi adalah
kemampuannya dalam membawa ide ke implementasi di
masyarakat. Dengan demikian, kebutuhan berprestasi
yang tinggi akan membantu seorang entrepreneur dalam
menjalankan usahanya untuk memecahkan masalah sesuai
dengan penyebabnya, membantu dalam menentukan
tujuan, perencanaan, dan aktivitas pengumpulan
informasi. Selain itu,kebutuhan informasi akan membantu
entrepreneur untuk bangkit dengan segera ketika
menghadapi tantangan.

Keinginan untuk untuk independen menjadi penentu
kekhasan dari seorang entrepreneur. Selain keinginan yang
tidak ingin ditentukan oleh orang lain, keinginan untuk
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independen akan memicu seorang entrepreneur
menghasilkan produk yang berbeda dengan orang lain. Ia
akan lebih berani dalam membuat keputusan sendiri dalam
mengeksploitasi peluang berwirausaha.

Locus of control didefinisikan sebagai kepercayaan
seseorang bahwa ia mampu mengendalikan lingkungan
di sekitarnya. Seorang entrepreneur yang memiliki inter-
nal locus of control lebih mampu dalam memanfaatkan
peluang kewirausahaan. Mereka memiliki kepercayaan
dapat memanfaatkan peluang, sumber daya,
mengorganisasikan perusahaan, dan membangun strategi.
Hal ini dikarenakan kesuksesan dalam menjalankan
aktivitas entrepreneur tergantung pada keinginan
seseorang untuk percaya pada kekuatannya sendiri.

Entrepreneur sering membuat penilaian sendiri pada
keadaan yang tidak menentu, oleh karena itu mereka harus
memiliki kepercayaan diri dalam membuat pernyataan,
keputusan mengenai pengelolaan sumber daya yang
mereka miliki. Karakteristik kognitif merupakan faktor
yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir dan
membuat keputusan. Dalam mengembangkan peluang
kewirausahaan, seorang entrepreneur harus membuat
keputusan positif mengenai sesuatu yang mereka belum
pahami, dalam ketidakpastian, dan informasi yang
terbatas. Dalam membuat keputusan positif tersebut
dibutuhkan karakteristik kognitif yang membantu entre-
preneur untuk memetakan cara bagaimana memanfaatkan
peluang wirausaha.

Salah satu wadah program strategis yang akan dikembangkan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mulai tahun 2008 ini
adalah program kewirausahaan mahasiswa. Program ini
dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan relevansi
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pendidikan tinggi yang terjadi saat ini. Dikti juga melihat
salah satu problem terberat juga adalah problem ironi
pendidikan Indonesia yang menunjukkan bahwa semakin
lama seorang anak bersekolah semakin tidak mandiri. (Irawan,
2008)
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MASYARAKAT KAMPUS, PENDIDIKAN KARAKTER,
DAN KARYA SASTRA

Oleh: H. Akhmad Nurhadi

Pendahuluan

Masyarakat kampus adalah masyarakat perguruan
tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan
tinggi.  Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 20
tahun 2003 tentang  Sistem Pendidikan Nasional
disebutkan, bahwa pendidikan tinggi merupakan jenjang
pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup
program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis,
dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah
disebut perguruan tinggi negeri (PTN) dan yang
diselenggarkan oleh masyarakat - Perkumpulan/yayasan
-  disebut perguruan tinggi swasta (PTS).

 Masyarakat kampus paling tidak terdiri dari dosen,
mahasiswa, dan seperangkat pengelola/pejabat struktural:
rektorat, dekanat, biro/bagian/urusan, dsb. Namun
apabila pengertian masyakat kampus lebih diperluas dapat
meliputi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders),
sehingga tentu saja di dalamnya terdapat orang tua/wali
mahasiswa. Dengan demikian karakteristik masyarakat
kampus adalah karakteristik perguruan tinggi. Adapun
karakteristik perguruan tinggi adalah tri dharma
perguruan tinggi. “Perguruan tinggi berkewajiban
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menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan
tinggi, pen.). Ketiga kewajiban inilah yang membedakan
antara perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah.”
(Abbas, 2009:89).

Sebagai masyarakat perguruan tinggi, masyarakat
kampus disibukkan dengan kegiatan intelektual (tri
dharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat). Kesibukan yang nyaris
tanpa henti ini menjadikan masyarakat kampus lebih
bermartabat sekaligus lebih beradab. Setiap dorongan atau
tarikan ke arah krisis, intrik,  atau konflik akan dihadapi
oleh masyarakat kampus dengan sikap-sikap intelektual,
seperti obyektif, terbuka, dan logis, disertai kearifan dan
toleransi yang memadai (signifikan). Sikap lebih
mengedepankan akal dari pada okol. Secara jenial
masyarakat kampus dapat menghindari kerentanan intrik
politik, persaingan bisnis, isu sara (suku, agama, dan ras)
dan terorisme, serta prilaku-prilaku tidak terpuji lainnya,
seperti:  korupsi, kolusi, dan nepotisme; serta money poli
tics dalam segala bentuk dan manifestasinya.Deskripsi di
atas terkesan idealis, tetapi memang demikian seharusnya.
Kemudian kalau  model masyarakat madani (civil society)
dijadikan sebagai rujukan, maka masyarakat kampus
merupakan masyarakat madani, masyarakat dengan
komponen-komponen (Kusumohamidjojo, 2000:151):

• Pluralitas, yang terdiri dari keluargakeluarga,
kelompokkelompok informal, dan perhimpunan
perhimpunan sukarela yang kejamakannya
memungkinkan keanekaan dalam cara hidup;

• Publisitas, yang terjalin dari lembagalembaga
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kebudayaan dan komunikasi;Privacy, yang
merupakan domeint (ruang) yang memungkinkan
pengembangan pribadi dan pilihanpilihan moral;

• Legalitas, yang menyangkut struktur hukum umum
dan hakhak asasi yang diperlukan untuk
mendemarkasi kejamakan,

• privacy, dan publisitas dari negara maupun
perekonomian.

Masyarakat kampus adalah masyarakat beretika
dengan etos kerja yang tinggi. Etika dalam arti “nilai-nilai
dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi
seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya.” , demikian Bertens  (dalam Hisyam, 2001:67-68).
Sedang etos kerja harus dipahami sebagai: “dorongan
untuk menjadi yang terbaik (to do the best)  Masyarakat
kampus merupakan masyarakat pekerja cerdas di samping
pekerja keras.

MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN
TINGGI

Ada masa pendidikan Budi Pekerti diajarkan di
sekolah sebagai mata pelajaran sebagaimana mata
pelajaran lainnya. Pernah juga dipraktikkan mata pelajaran
Akhlak (Budi Pekerti, pen.) terintegrasi secara eksplisit
dengan mata pelajaran Agama dan mata pelajaran
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan
secara implisit pada semua mata pelajaran yang diajarkan.
Ini sejalan dengan perubahan dan pengembangan
kurikulum yang diberlakukan. Pendidikan Karakter tidak
sama dengan pendidikan Budi Pekerti/Akhlak, tetapi
pendidikan Budi Pekerti/Akhlak memberikan kontribusi
yang tidak sedikit terhadap pembentukan karakter.
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Bahkan pendidikan Agama dan Pancasila ikut andil dalam
pembentukan anak bangsa. Karakter bukanlah
kepribadian, sifat, atau tempramen.

Karakter dapat dipahami sebagaimana pendapat
Gordon W. Allport (dalam Soedarsono,2006:xi) adalah
kepribadian baik atau buruk (personality evaluated).
Sedangkan kepribadian merupakan kompleksitas dari
berbagai sifat dan kemampuan seseorang. Temperamen
merujuk pada faktor alamiah yang terberi (given) serta
menggambarkan bagaimana seseorang bereaksi serta
bertingkah laku, apakah seseorang itu pada dasarnya im
pulsive, lamban, periang, dan seterusnya.

Pendidikan karakter didefinisikan sebagai: “suatu
sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga
sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran
atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-
nilai tersebut.” (Sudrajat,  2010).  Dengan pendidikan
karakter diharapkan terjadinya aktualita karakter utama.
Pada tingkat individu: perilaku jujur, cerdas, bertanggung
jawab, peduli, dan kreatif dalam berbagai konteks secara
konsisten. Pada tingkat masyarakat, bangsa, dan negara:
kesadaran nasional karakter bangsa; keteladanan tokoh
tingkat kampus, daerah, maupun nasional; dan situasi
masyarakat dalam berbagai lapisan yang semakin
berkarakter.

Pendidikan karakter tentu saja diarahkan pada
pencapaian karakter yang unggul.   Dengan karakter
unggul manusia lebih berpeluang sukses sebagai manusia
dengan sifat kemanusiaannya. John McCain bersama Mark
Salter berhasil menunjukkan 34 kisah orang-orang
berkarakter mulia yang patut diteladani dalam bukunya
yang berjudul Character is Destiny. Karakterkarakter yang
Menggugah Dunia.
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Thomas More. “…yang digiring ke tempat
tahanannya, yang dari sana, enam hari kemudian ia
dihukum mati untuk kesalahan karena bersikap jujur.”
(MacCain, 2009:3). Thomas More seorang yang berkarakter
jujur dan berani berkorban untuk membela kejujurannya.
Romeo Dallaire. “…akan tidur sebagai orang berbudi, dan
mampu istirahat dengan nyaman sepanjang malam.”
(MacCain, 2009:72). Romeo Dallaire seorang yang berbudi
luhur dan telah menyajikan keluhuran budinya saat terjadi
gnocide atas suku Tutsi di Rwanda. Nelson Mandela.
“Tahanan yang mengampuni penahannya, dan membantu
rakyatnya untuk saling mengampuni.” (MacCain,
2009:241). Nelson Mandela seorang pemaaf seperti tidak
ada kamus balas dendam dalam jiwanya.

Masih banyak keteladanan yang dapat diperoleh
dari buku ini. Rasa hormat dari Gandhi, autentisitas dari
Joan of Arc, kesetiaan dari Sir Ernest Shacleton, martabat
dari Victor Francl, idealism dari Sojourner Truth,
kewarganegaraan dari Pat Tillman, kepatuhan dari Win-
ston Churchill, tanggung jawab dari  Lord Nelson dan
Letnan-Letnannya, Keberanian dari Edith Cavell, kerja
sama dari John
W o o d e n ,
penegendalian diri
(kesabaran) dari
George Washington
kepercayaan diri dari
Elizabet I, kelenturan
(fleksibilitas) dari
Abraham Lincoln,
dan seterusnya.

hal ini diperkuat oleh  hasil penelitian di  Universi-
tas Hervard yang menyatakan bahwa kesuksesan
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John Mc Cain
mengungkapkan bahwa
pentingnya peranan
karakter akan membuat
hidup Anda bahagia atau
sengsara.
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seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan
dan kemampuan teknis (hard skill), tetapi lebih mengarah
pada kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill).
Kemampuan mengelola diri dan orang lain masuk dalam
wilayah (domain) karakter seseorang. Lebih lanjut Tjahjono
(2010:2) memaparkan, “Melalui Pendidikan karakter
diharapkan peserta didik (baca: mahasiswa, pen.) mampu
secara mandiri meningkatkn dan menggunakan
pegetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta
menpersonalisasi nilai-nilai karakter serta akhlak mulia
sehigga terwujud dalam perilaku sehari-hari.”.

 Kementerian Pendidikan melalui Tim Pendidikan
Karakter memberikan grand design pendidikan karakter
sebagaimana   pokok-pokok gagasan  berikut (dengan
sedikit penyesesuaian):

H. Akhmad Nurhadi / Vol. 1, No.1, Nov  2010



133

1. Melalui pilar keluarga:
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2. Melalui pilar perguruan tinggi:
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KARYA SASTRA SEBAGAI REFERENSI PEDIDIKAN
KARAKTER

Karya sastra bukanlah satu-satunya referensi, sebab
di luar sastra masih banyak kitab/buku yang dapat
dijadikan referensi. Ada kitab suci, buku filsafat/etika, atau
buku-buku lainnya. Namu demikian karya sastra tentu saja
dapat dipertimbangkan sebagai salah satu referensi
mengingat nilai-nilai dalam karya sastra  mudah
terinternalisasi, terpersonalisasi, dan tersosialisasi kepada
masyarakat pembacanya karena sifatnya yang tidak
dogmatis  Nilai-nilai kebenaran dan keluhuran terugkap
secara estetis dan universal. Di samping itu “dalam suatu
karya sastra terpancar pemikiran, kehidupan, dan tradisi
yang hidup dalam suatu masyarakat.” (Zaimar, 1991:1).
Di sini karya sastra dibatasi hanya pada genre prosa fiksi,
khususnya roman atau novel.

Lewat perwatakan dan karakter tokoh-tokohnya,
pesan moral disampaikan pengarang kepada masyarakat
pembacanya. ‘Karya sastra, fiksi, senantiasa menawarkan
pesan moral yang berhubungan dengan sifat-sifat luhur
kemanusiaan, memperjuangkan hak dan martabat
manusia, Sifat-sifat luhur tersebut pada hakikatnya bersifat
universal. Artinya sifat-sifat itu dimiliki dan diyakini
kebenarannya oleh manusia sejagad.” (Nurgiyantoro,
2002:321-322). Adapun jenis  pesan moral dalam karya
sastra, khususnya roman dan novel sangat beragam
meliputi seluruh hidup dan  kehidupan manusia. Persoalan
hidup dan kehidupan manusia secara garis besarnya dapat
dirumuskan sebagai persoalan yang menyangkut
hubungan manusia dengan dirinya sendiri, persoalan
hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup
sosial, termasuk hubungan manusia dengan alam dan
hubungan manusia dengan Tuhan.
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 Ilustrasi di bawah ini menampilkan gagasan-gagasan
yang dapat berperan dalam pembentukan karakter anak
bangsa, khususnya masyarakat kampus.

Orang dapat menghayati dan pada saat yang sama
menginternalisasikan nilainilai kebaikan, keluhuran budi,
kesabaran, ketabahan, kesetiaan persatuan, persahabatan,
kerja keras, kerja cerdas pada Pandawa.  Demikian juga
sebaliknya, orang dapat mengetahui akibat buruk sebab
perilaku buruk.  Kecongkakan, kelicikan, menghalalkan segala
cara untuk mencapai tujuan, tamak, angkara murka, mau
menangnya sendiri, suka menindas, tidak tahu membalas
budi, suka maksiat, dan prilaku buruk lainnya   dari Kurawa
dalam epos Mahabharata.

Dalam epos Ramayana juga tidak kalah kaya dengan
nilai-nilai yang sangat diperlukan dalam pendidikan
karakter. Rama dan Shinta lambang cinta dan kesetiaan,
Anoman biarpun berwujud kera putih, tapi sakti
mandraguna dan berbudi luhur. Anoman seorang
pahlawan sejati.

Bahkan dalam kedua epos tersebut terdapat
perangkat pendidikan, yaitu hadiah (reward) dan hukuman
(punishment).  Pribadi-pribadi yang berkarakter baik akan
mencapai keunggulan. Pribadi-pribadi yang berkarakter
jelek akan terjerembab dalam kenistaan. Kesuksesan
Pandawa membangun negara Indraprasta yang berpuncak
pada dinobatkannya Prabu Yudhistira sebagai raja diraja
dalam peristiwa Rajasuya (kekaisaran). Kehancuran negara
Hastinapura, walaupun merupakan sebuah negara  besar
dan didukung banyak negara taklukan  tetapi karena
dikelola oleh pribadi-pribadi yang berkarakter rendah
pada akhirnya hancur lebur tidak bersisa. Orang (baca:
remaja) dapat menghayati dan mempersonalisasikan
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kemudian menentukan pilihan untuk gila  atau wajar  saat
jatuh cinta. Kegilaan cinta Layla pada Majnun  dan kegilaan
cinta Majnun pada Layla dapat dijadikan referensi sikap
seseorang. Artinya seseorang dapat saja melihat cinta
model seperti ini sesungguhnya berujung  kepada kesia-
siaan atau sebaliknya. Hal ini dapat dihayati dalam karya
Syaikh Nizami yang berjudul Layla Majnun Roman Cinta
paling popular dan Abadi.

Orang dapat menghayati dan sekaligus
menginternalisasi akibat dari prilaku bijak, kesetiaan,
penghianatan, permusuhan, ketulusan cinta,
perselingkuhan, egalitarianisme, persaudaraan, kebebasan,
kekuasaan dari Taj Mahal. Tokoh antagonis  permaisuri
mewakili manusia berkarakter unggul, sedangkan tokoh
protagonis Aurangzeb mewakili manusia berkarakter bejat.
Selanjutnya Nurgiyantoro (2002:331-332) memberikan
uraian sebagai berikut: “Dalam jajaran sastra Indonesia
modern khususnya karya dalam bentuk fiksi, Mochtar
Lubis dikenal sebagai pengarang yang banyak menulis
sastra kritik misalnya Senja di Jakarta, Tak Ada Esok, Tanah
gersang, maut dan cinta, dan Harimau! Harimau!”. Dalam
Harimau! Harimau! Orang dapat juga  belajar dari Pak
Rakhmat tentang keteguhan iman, orang dapat belajar
pengalaman Wak Katok mengenai akibat buruk takhayul,
akibat perangai yang buruk, dan  sifat pengecut. Hariamau!
Harimau! berisi kritik pengarang terhadap sebagian
masyarakat  yang bergelimang dalam ilmu kebatinan dan
takhayul.

Demikian juga Habiburrahman El-Shirazy
menampilkan  manusia-manusia berkarakter kuat dalam
novel-novelnya. Keteguhan mereka dalam menerapkan
ajaran agama dalam perikehidupan mereka berharga
untuk diteladani.  Orang, terutama remaja, dapat belajar
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juga dari Berselimut Surban Cinta oleh Irwanto al-
Krienciehie tentang keikhlasan cinta tanpa harus
mengorbankan etika dan agama. Inti kehidupan yang
damai haruslah bermodalkan keikhlasan dan tidak
menaruh harapan apa-apa pada manusia. Orang dapat
belajar itu semua lewat tokoh-tokoh Lazuardi, Fitrah, dan
Bening.

PENUTUP: SEBUAH REFLEKSI

Kalau masyarakat kampus kenyataannya mengalami
krisis dan degradasi moral,  sehingga terperangkap dalam
krisis multidimensional, seperti krisis moral, krisis
keteladanan dan lain-lain krisis,  pasti terdapat apa yang
disebut human error. Paling tidak kelemahan sistem atau
sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Perlu digaris
bawahi bahwa sistem merupakan produk manusia juga.
Jadi tidak terlampau salah atau dapat dikatakan terburu-
buru kalau dikatakan penyebab sesuatu kepincangan
bermuara  pada kesalahan manusia (human error). Kalau
kemudian terjadi tawuran antarmahasiswa dalam inter-
nal  kampus atau eksternal kampus, dapat dipastikan
bermula dari adanya prilaku-prilaku kontraproduktif dan
kontradiktif, sebuah tampilan karakter rendah di kalangan
masyarakat kampus sendiri.

Kalau terjadi kolusi, korupsi, dan nepotis, di samping
adanya jual-beli nilai, maraknya jual beli ijazah, atau
penerbitan ijazah aspal (asli tapi palsu) dan
penyimpangan-penyimpangan lain dapat dipastikan
terdapat oknum-oknum berkarakter buruk yang bercokol
dalam masyarakat kampus. Sebagai sebuah sistem,
masyarakat kampus semestinya mampu menjaga setiap
komponen sistemnya  agar berjalan harmonis, sinergis,
dan komprehensif. Dengan demikian setiap kemunculan
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gejala yang bersifat patologis harus segera diatasi.
Semoga, semua penyimpangan yang terjadi atau yang
mungkin terjadi bukan karena masyarakat kampus,
terutama mahasiswanya,   telah menjauhi sastra. Wallahu
a’lam.
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PERAN PENDIDIKAN JASMANI DALAM
PEMBANGUNAN KARAKTER

Oleh : HARIYANTO

Abstract

The character represents the values of human behavior associ
ated with the Almighty God, self, fellow human beings, the en
vironment, and nationhood embodied in thoughts, attitudes, feel
ings, words, and actions based on religious norms, laws, eti
quette, culture , and customs. Physical Education is able to build
the character to prepare qualified human, healthy and fit as a
cadre of national development. Through physical education will
be obtained, the formation of the body, the formation of achieve
ments, the establishment of social, mental keseimbangann, speed
of thought processes, personality of the child to lead to the for
mation of individual character so formidable in charge of devel
opment.

Pendahuluan

Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam
jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung
utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi
sumberdaya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran
yang sangat penting. Hal ini sesuai dengan UU No 20
Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada
Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
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karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan
Nasional 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.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan Nasional,
jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang, harus
diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan
tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan
karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika,
bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan
masyarakat. Berdasarkan penelitian di Harvard Univer-
sity Amerika Serikat (Ali Ibrahim Akbar, 2000), ternyata
kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh
pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi
lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft
skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya
ditentukan sekitar 20 persen oleh hard skill dan sisanya 80
persen oleh soft skill. Bahkan orang-orang tersukses di
dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung
kemampuan soft skill daripada hard skill.

Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan
karakter peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan.
Tidak dapat dipungkiri pembangunan nasional yang
berjalan di Indonesia sejak kemerdekaan sampai masa orde
baru, serta sejak masa orde baru sampai saat ini, telah
menghasilkan kemajuan yang amat berarti bangsa Indo-
nesia. Melalui pembangunan nasional yang dijalankan oleh
pemerintah bersama-sama dengan rakyat telah dicapai
berbagai keberhasilan. Secara fisik jalan, jembatan, gedung-
gedung, dan bangunan fisik lain yang mulanya belum ada
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menjadi ada, atau yang mulainya belum bagus sekarang
menjadi bagus. Fisik jalan misalnya, kalau di awal
kemerdekaan kita memiliki jalan beraspal tidak lebih dari
1.000 Km, meningkat menjadi 8..725 Km di awal tahun
1980-an, dan sekarang sudah bertambah Iagi menjadi lebih
dari 25.000 Km. Keadaan ini juga berlaku untuk jembatan,
bangunan pasar, bangunan pertokoan, bangunan
perkantoran, dan sebagainya. Namun kemajuan
pembangunan secara fisik tersebut belum di barenngi
dengan kemajuan pembangunan karakter sumber daya
manusianya.

Dalam hal ini kita bisa merujuk pada  Indeks
Pembangunan Manusia atau  Human Development In
dex (HDI) misalnya. Dari laporan UNDP sebagai inisiator
dan penyelenggara survei HDI di dalam “Human Devel
opment Report 2001” (2001) ternyata Indonesia hanya
berhasil menempati peringkat 102 dari 162 negara.
Dibandingkan dengan negaranegara tetangga seperti Malay
sia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, dan Australia
ternyata peringkat Indonesia berada dibawahnya. Oleh karena
HDI terbangun atas indikator ekonomi pendidikan, kesehatan,
dan kependudukan hal itu berarti bahwa tingkat ekonomi,
pendidikan, kesehatan dan kependudukan manusia Indonesia
berada di bawah Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam,
Filipina, dan Australia.

Pendidikan

Pendidikan menurut terjemahan dari Bahasa Yunani
adalah dari kata paedagogie berasal dari kata “Paid” artinya
anak dan “Agogos” berarti membimbing, dapat diartikan
seni mengajar anak. Jadi Paedagogie berarti membimbing
yang di berikan pada anak, sedang orang yang
membimbing disebut “Paedagoog” Dalam perkembangan
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selanjutnya pendidikan atau paedagogie diberi makna
bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan
sengaja oleh orang dewasa kepada orang lain yang belum
dewasa agar menjadi dewasa (Rohman, 1979: 6).

Menurut kamus Bahasa Indonesia, 1991:232,
Pendidikan berasal dari kata “didik”, Lalu kata ini
mendapat awalan kata “me” sehingga menjadi “mendidik”
artinya memelihara dan memberi latihan. Dalam
memelihara dan memberi latihan diperlukan adanya
ajaran, tuntutan dan pimpinan mengenai akhlak dan
kecerdasan pikiran, sehingga lebih terarah dan terencana.
Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan
masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian
khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi
lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan,
pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama
pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati
generasi.

Pendidikan merupakan upaya nyata untuk memfasilitasi
individu lain, dalam mencapai kemandirian serta kematangan
mentalnya sehingga dapat survive di dalam kompetisi
kehidupannya, pendidikan merupakan pengaruh bimbingan
dan arahan dari orang dewasa kepada orang lain, untuk menuju
kearah kedewasaan, kemandirian serta kematangan mentalnya.
Selain itu pendidikan merupakan aktivitas untuk melayani
orang lain dalam mengeksplorasi segenap potensi dirinya,
sehingga terjadi proses perkembangan kemanusiaannya agar
mampu berkompetisi di dalam lingkup kehidupannya
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(Insan Cerdas dan Kompetitif). Menurut Noeng Muhadjir
(1987: 1) bahwa untuk mencari makna pendidikan secara
analitis perlu dicari cirri-ciri esensial aktifitas pendidikan,
sehingga dapat dipilahkan dari aktivitas bukan
pendidikan. Pertama dicari unsure dasarnya, kemudian
dilanjutkan dicari komponen pokoknya. Akhirnya
disimpulkan tentang makna pendidikan.

Selanjutnya dikatakan, bahwa ada beberapa unsure
dasar aktivitas pendidikan. Aktivitas pendidikan tidak
dapat berlangsung bila tidak ada dua unsure utama, yaitu
yang member dan yang menerima. Kedua unsur tersebut
belum memberi rona pendidikan, sehingga dipersyaratkan
unsur ketiga, yaitu “tujuan baik” dari yang memberi bagi
kepentingan yang menerima. Agar anak menjadi pandai,
ahli, bertambah cerdas, berkepribadian luhur, toleran,
pandai membaca untuk “tujuan baik” dapat menjadi unsur
ketiga dari pendidikan. Berkepribadian luhur menunjuk
nilai yang berada di luar subyek. Berdasarkan pemahaman
di diatas tujuan baik berfungsi sebagai alat mencapai tujuan
lain dan sebagai nilai hidup.

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Jasmani sebagai komponen pendidikan
secara keseluruhan telah disadari oleh banyak kalangan.
Namun, dalam pelaksanaannya pengajaran pendidikan
jasmani berjalan belum efektif seperti yang diharapkan.
Pembelajaran pendidikan jasmani cenderung tradisional.
Pengertian pendidikan jasmani sering dikaburkan
dengan konsep lain. Konsep. Itu menyamakan pendidikan
jasmani dengan setiap usaha atau kegiatan yang mengarah
pada pengembangan organ-organ tubuh manusia (body
building), kesegaran jasmani (physical fitness), kegiatan fisik
(physical activities), dan pengembangan keterampilan (skill
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development). Pengertian itu memberikan pandangan yang
sempit dan menyesatkan arti pendidikan jasmani yang
sebenarnya. Walaupun memang benar aktivitas fisik itu
mempunyai tujuan tertentu, namun karena tidak dikaitkan
dengan tujuan pendidikan, maka kegiatan itu tidak
mengandung unsur-unsur pedagogik. Pendidikan jasmani
bukan hanya merupakan aktivitas pengembangan fisik
secara terisolasi, akan tetapi harus berada dalam konteks
pendidikan secara umum (general education). Sudah barang
tentu proses tersebut dilakukan dengan sadar dan
melibatkan interaksi sistematik antar pelakunya untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara eksplisit
istilah pendidikan
jasmani dibedakan
dengan olahraga. Dalam
arti sempit olahraga
diidentikkan sebagai
gerak badan. Olahraga
ditilik dari asal katanya
dari bahasa jawa olah
yang berarti melatih diri
dan rogo (raga) berarti
badan. Secara luas
olahraga dapat diartikan
sebagai segala kegiatan
atau usaha untuk
m e n d o r o n g ,
m e m b a n g k i t k a n ,
mengembangkan dan
membina kekuatan-
kekuatan jasmaniah
maupun rokhaniah pada

Pendidikan jasmani
adalah suatu proses
pendidikan seseorang
sebagai perorangan atau
anggota masyarakat
yang dilakukan secara
sadar dan sistematik
melalui berbagai
kegiatan jasmani untuk
memperoleh
pertumbuhan jasmani,
kesehatan dan kesegaran
jasmani, kemampuan
dan keterampilan,
kecerdasan dan
perkembangan watak
serta kepribadian yang
harmonis dalam rangka
pembentukan manusia
Indonesia berkualitas
berdasarkan Pancasila.
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setiap manusia. Definisi lain yang dilontarkan pada
Lokakarya Nasional Pembangunan Olahraga (Abdul Gafur,
1983:89) secara eksplisit berbeda dengan pendidikan
jasmani. Definisi tersebut dikembangkan penulis (Cholik
Mutohir, 1992).

Menurut Baley (1974: 4) bahwa “Physical education is
a proses through which favorable adaptation and learning or
ganic, neuromuscular, intelectual, social, cultural, emotional and
aesthetic result from and proceed through selected and fiarlay
virgorius physical activities” Menurut Hetherington, yang
di kutip oleh Kroll (1982: 67) menyatakan bahwa
pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas
jasmani, bukan pendidikan darin jasmani. Dikatakan pula
oleh Rijsdorp (1971: 30) bahwa aktivitas jasmani bermain
merupakan bagian pendidikan jasmani, oleh sebab itu
tujuan pendidikan juga merupakan tujuan bermain.
Selanjutnya di katakan bahwa pendidikan jasmani
bukanlah “education of the body” dan bukan problem
jasmani, akan tetapi merupakan problem kemanusiaan.

Sedangkan olahraga adalah proses sistematik yang
berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong
mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah
dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota
masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan/
pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk
memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak
dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya
yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Dapat
disimpulkan bahwa pendidikan jasmani merupakan proses
pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani dan
direncanakan secara sistematik bertujuan untuk
meningkatkan individu secara organik, neuromoskuler,
perseptual, kognitif, sosial dan emosional.

Hariyanto  / Vol. 1, No.1, Nov  2010



149

Tujuan Pendidikan Jasmani, menurut Seaton (1974:
1) menyatakan bahwa tujuan pendidikan jasmani adalah
mengembangkan kesegaran jasmani, keterampilan
motorik, pengetahuan, sosial dan keindahan. Kesegaran
jasmani menyangkut fisik, kesegaran organik dan
kesegaran motorik. Fisik menyangkut proporsi tubuh,
hubungan antar tulang, lemak, otot, tinggi dan berat badan.
Sedangkan kesegaran organik meliputi efisinsi peralatan
tubuh seperti jantung, paru, hati, ginjal dan sebagainya.
Kelincahan, kekuatan, keseimbangan dan kelentukan
hubungannya dengan kesegaran motorik seseorang.
Menurut Drowatzky (1984: 16-17) merinci tujuan
pendidikan jasmani sebagai berikut: (1) perkembangan
individu, menyangkut efisiensi fisiologis dan
keseimbangan fisik. (2) mengatasi lingkungan yang
menekankan pada orientasi spisial dan manipulasi obyek.
(3) interaksi sosial, meliputi: komunikasi, interaksi antar
kelompok dan budaya.

Kurikulum Pendidikan Jasmani sekolah dasar  2004
(2003: 4) mempunyai fungsi: Aspek organik; (1) Untuk
menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga
individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara
memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan
keterampilan, (2) Meningkatkan kekuatan otot, yaitu jumlah
tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau
kelompok otot, (3) Meningkatkan daya tahan otot, yaitu
kemamapuan otot atau kelompok otot untuk menahan kerja
dalam waktu yang lama, (4) Meningkatkan daya tahan
kardiofaskuler, kapasitas individu untuk melakukan
aktivitas secara terus menerus dalam waktu relatif lama,
(5) Meningkatkan fleksibelitas, yaitu; rentang gerak dalam
persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan
yang efisien dan mengurangi cidera.
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 Aspek Neuromuskuler, (1) Meningkatkan
keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, (2)
Mengembangkan keterampilan lokomotor, seperti;
berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur,
melangkah, mendorong, menderap mencongklang,
bergulir, menarik, (3) Mengembangkan keterampilan non-
lokomotor, seperti; mengayun, melengok, meliuk,
bergoyang, meregang, menekuk, menggantung,
membongkok, (4) Mengembangkan keterampilan dasar
manipulatif, seperti; memukul, menendang, menangkap,
memberhentikan, melempar, mengubah arah,
memantulkan, bergulir, memvoli, (5) Mengembangkan
faktor-faktor gerak, seperti; ketepatan, irama, rasa gerak,
power, waktu reaksi, kelincahan, (6) Mengembangkan
keterampilan olahraga, seperti; sepak bola, softball, bola
voli, bola basket, baseball, kasti, rounders, atletik, tennis,
tennis meja, beladiri dan lain sebagainya, (7)
Mengembangkan keterampilan rekreasi, seperti,
menjelajah, mendaki, berkemah, berenang dan lainnnya.

Aspek Perseptual; (1) Mengembangkan kemampuan
menerima dan membedakan isyarat, (2) Mengembangkan
hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau
ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di
depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau di sebelah
kiri dari dirinya, (3) Mengembangkan koordinasi gerak
visual, yaitu; kemampuan mengkoordinasikan pandangan
dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan,
tubuh,. dan atau kaki, (4) Mengembangkan keseimbangan
tubuh (statis dan dinamis), yaitu; kemampuan
mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis, (5)
Mengembangkan dominansi (dominancy), yaitu;
konsistensi dalam menggunakan tangan atau kaki
kananlkiri dalam melempar atau menendang, (6)

Hariyanto  / Vol. 1, No.1, Nov  2010



151

Mengembangkan lateralitas (/aterility), yaitu; kemampuan
membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan
diantara bagian dalam kanan atau kiri tubuhnya sendiri.

Aspek Kognitif; (1) Mengembangkan kemampuan
menemukan sesuatu, memahami, memperoleh
pengetahuan dan mengambil keputusan. (2)
Meningkatkan pengetahuan tentang peraturan permainan,
keselamatan, dan etika, (3) Mengembangkan kemampuan
penggunaan tak.tik dan strategi dalam aktivitas yang
terorganisasi, (4) Meningkatkan pengetahuan bagaimana
fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani,
(5) Menghargai kinerja tubuh; penggunaan pertimbangan
yang berhubungan dengan jarak, waktu, tempat, bentuk,
kecepatan, dan arah yang digunakan dalam
mengimplementasikan aktivitas dan dirinya.

Aspek Sosial; (1) Menyesuaikan diri dengan orang lain
dan lingkungan dimana berada, (2) Mengembangkan
kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan
dalam kelompok, (3) Belajar berkomunikasi dengan orang
lain, (4) Mengembangkan kemampuan bertukar pikiran
dan mengevaluasi ide dalam kelompok, (5)
Mengembangkan kepribadian, sikap, dan nilai agar dapat
berfungsi sebagai anggota.

Pembangunan dan Manusia

Menurut Jim lfe (1997) bahwa pembangunan
masyarakat adalah merupakan upaya membantu
masyarakat agar memiliki kemampuan mengidentifikasi
kebutuhannya dan memanfaatkan sumberdaya yang ada
serta memberdayakan masyarakat secara keseluruhan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sasaran pokok
pembanguan, meliputi sasaran individu, kelompok dan
lingkungan sosial. Pada sasaran individu, terutama
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diarahkan pada peningkatan pengetahuan, menanamkan
sikap dan nilai serta peningkatan ketrampilan untuk
memperoleh pendapatan, pada sasaran kelompok
diarahkan agar memiliki kemampuan berorganisasi,
berdiskusi bermusyawarah untuk memecahkan maslah
serta kehidupan kelompok yang dinamis. Sedangkan
sasaran lingkungan sosial diarahkan agar tercipta iklim
yang kondusif bagi terjadinya proses pembangunan dan
pengembangan partisipasi masyarakat.

Berdasarakan analisa quiddtatif (filosofis), manusia jelas
berbeda secara hakiki dengan faktorfaktor pembangunan
lainnya. Perbbedaan yang dimaksud terletak pada eksistensi
manusia itu sendiri selaku makluk sadar diri, sadar tujuan
dan sadar lingkungannya. Dengan modal kesadaran ini akan
bermain di dalam pemikiran perencanaan, pengembangan
pembangunan nasional, tanpa adanya modal kemampuan dan
kepribadian yang tangguh dari para pemikir, perencana dan
pemgembangan pembangunan nasional dapat dibayangkan
bagaimana jadinya gerakan pembangunan nasional yang
berlangsung.

Menurut Margono Slamet (bahan kuliah) bahwa
keberhasilan pembangunan masyarakat memerlukan
persyaratan, antara lain: (1) kemampuan masyarakat untuk
menganalisis situasi guna merumuskan kebutuhan dan
masalah yang dihadapi serta mengidentifikasi potensi
yang ada untuk dikembangkan (2) kemampuan untuk
mencetuskan ide/gagasan prakarsa pembanguan (3)
tersedia dan dikuasainnya teknologi (4) dimilikinya modal
(termasuk sarana dan prasarana), dimilikinya keahlian dan
ketrampilan mengelola pembangunan, dan (5)
kepemimpinan yang mampu mengarahkan dan
meggerakkan masyarakat untuk melaksanakan
pembangunan.
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Peran Pendidikan Jasmani dalam Pembangunan
Karakter

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia
yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan
yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan,
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 (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan,
maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan
kamil.  Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua
komponen (stakeholders) 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.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kesesuaian dan
mutu pendidikan karakter, Kementerian Pendidikan
Nasional mengembangkan grand design pendidikan
karakter untuk setiap jalur,  jenjang, dan jenis satuan
pendidikan. Grand design menjadi rujukan konseptual dan
operasional pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian
pada setiap jalur dan jenjang pendidikan.  Konfigurasi
karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan
sosial-kultural tersebut dikelompokan dalam: Olah Hati
(Spiritual and emotional development), Olah Pikir (intellectual
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development), Olah Raga dan Kinestetik  (Physical and
kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective
and Creativity development). Pengembangan dan
implementasi pendidikan karakter perlu dilakukan dengan
mengacu pada grand design tersebut.

Membangun karakter peserta didik dapat
diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata
pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan
norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu
dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks
kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran
nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi
menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata
dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.
Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan
sekolah merupakan salah satu media yang potensial untuk
pembinaan karakter dan peningkatan mutu akademik
peserta didik. Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan
kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk
membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan
kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui
kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh
pendidik dan atau tenaga kependidikan yang
berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Melalui
kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat
mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab
sosial, serta potensi dan prestasi peserta didik.

Menurut Mochtar Buchori (2007), pendidikan
karakter seharusnya membawa peserta didik ke
pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara
afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata.
Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu
penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang
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mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan
akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan
seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan.

Pendidikan Jasmani merupakan bagian integrasi dari
sistem pendidikan nasional, untuk itu harus mampu tampil
menyiapkan manusia yang berkualitas, sehat dan bugar
sebagi kader-kader pembangunan nasional. Menurut Aip
Syarifuddin (1992: 8-14) menyatakan bahwa pendidikan
jasmani dapat berperan, antara lain: (1) pembentukan
tubuh, dengan melakukan pendidikan jasmani yang
teratur, maka organ tubuh pun akan bekerja sebagaimana
mestinya sesuai dengan fungsinya, hal ini akan
berpengaruh terhadap kesehatan baik jasmani maupun
rohani (2) pembentukan prestasi, dengan ditanamkannya
pembentukan prestasi diharapkan dapat
mengembangkannya serta dapat mengatasi hambatan-
hambatan yang dihadapi baik bagi dirinya sendiri maupun
bagi kelompok dilingkungannya (3) pembentukan sosial,
melalui pendidikan jasmani anak akan mendapatkan
bimbingan pergaulan hidup yang sesuai dengan norma
dan ketentuan dengan unsur-unsur sosial (4)
keseimbangann mental, pemupukan terhadap kestabilan
emosi anak akan diperoleh secara efektif melalui
pengalaman langsung dalam dunia kenyataan, karena
mereka terjun langsung di lapangan dalam suasana yang
penuh rangsangan (5) kecepatan proses berpikir,
pendidikan jasmani memiliki daya sesitifitas yang tinggi
terhadap situasi yang dihadapinya. Kecepatan dalam
proses berpikir dan harus segera mengambil suatu
keputusan yang dilakukan dengan cepat dan tepat agar
tidak tertinggal dengan lawannya selalu dilakukan setiap
saat (6) kepribadian anak, pendidikan jasmani sebagi
sarana untuk membentuk dan mengembangkan sifat-sifat
kepribadian anak secara positif.
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Berdasarkan uraian di atas penulis meyakini bahwa
kader-kader bangsa yang akan memegang tampuk
pimpinan baik sebagai pemikir, pengelola dan perencana
akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya apabila
di dukung dengan kondisi badan sehat dan prima. Bahwa
peranan pendidikan jasmani yang dapat di sumbangan
dalam membangun karakter suatu bangsa dengan cara
penggemblengan pada manusiannya sebagai pelaku
pembangunan melalui mata pelajaran pendidikan jasmani
dan kesehatan yang diberikan di sekolah dalam kurun
waktu 12 tahun, yaitu sejak di bangku sekolah dasar hingga
sekolah menengah atas. Hal ini merupakan modal dasar
yang kokoh untuk menciptakan kader-kader bangsa yang
tangguh seperti dalam semboyan “Mens sana en corpore
sano” yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat
jiwa yang kuat.

Penutup

Dalam pembangunan karakter individu, pendidikan
jasmani mempunyai peran yang sangat penting terutama
dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang
dilakukan dengan berbagai aktivitas jasmani, sehingga
diperoleh kesehatan dan kebugaran tubuh. Melalui jalur
pendidikan jasmani, baik aspek fisik (kualitas fisik)
maupun aspek non-fisik (kualitas non-fisik) yang
menyankut kemampuan kerja, berfikir dan ketrampilan
dapat teratasi. Oleh sebab itu keduannya harus saling
terkait dan mendukung sehingga peningkatan kualitas
sumber daya manusia yang tangguh dapat tercapai.
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PENDIDIKAN INKUSI PADA PEMBENTUKAN
KARAKTER DAN KECERDASAN MAJEMUK ANAK

USIA PRASEKOLAH

Oleh: Abd Rachman

ABSTRAK

Pendidikan inklusi pada satu sisi merupakan suatu sistem
pendidikan yang dirancang untuk memberikan kesempatan pada
anakanak berkebutuhan khusus pada tingkat tertentu berbaur
dengan anakanak normal. Pada sisi lain pendidikan inklusi
memunculkan peluang bagi anakanak normal untuk berinteraksi
dengan anakanak berkebutuhan khusus. Dalam interaksi
tersebut anakanak normal diajar untuk peduli dengan kebutuhan
anak lain dan memiliki rasa toleransi pada anak berkebutuhan
khusus. Proses interaksi ini pada akhirnya akan membentuk anak
dengan tingkat empati yang lebih tinggi dibandingkan dengan
anakanak yang tidak pernah berbaur dengan anak berkebutuhan
khusus. Dari hasil interaksi dalam kelas, anakanak normal
menunjukkan tingkat empati yang lebih tinggi. Hal ini dapat
terjadi karena adanya pembiasaan anakanak normal untuk
peduli dengan kebutuhan anak lain, yang dalam hal ini adalah
anak berkebutuhan khusus. Empati anakanak ditunjukkan dalam
bentuk respon kesediaan untuk bermain bersama dan membantu
anakanak berkebutuhan khusus. Kesimpulan dari hasil
penelitian ini adalah pendidikan inklusi dapat meningkatkan
karakter anak pada usia dini, khususnya dalam hal empati.

Pendidikan inkusi pada pembentukan karakter dan kecerdasan majemuk anak usia prasekolah
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Kata kunci: pendidikan karakter, empati, inklusi.

Pendahuluan

Menurut Indeks
Pembangunan Manusia
(Human Development Index)
disebutkan bahwa
peringkat HDI Indonesia
pada tahun 2003, 2004. dan
2005 berada di bawah
negara-negara tetangga
seperti Malaysia, Thailand,
Filipina dan bahkan Viet-
nam. Meskipun pada tahun
2006 HD/lndonesia
mengalami kemajuan dan
lebih baik dari Vietnam.
namun kondisi tersebut
merupakan suatu param-
eter masih buruknya
kondisi sosial ekonomi,
tingkat pendidikan.
kesehatan dan gizi serta
pelayanan sosial di Indone-

sia, bahkan bila dibandingkan dengan negara Vietnam
yang baru merdeka. Dleh karena itu, sudah saatnya bagi
bangsa Indonesia untuk menempatkan pendidikan
karakter dalam kurikulum pendidikan sejak usia
prasekolah guna membentuk kualitas SDM yang lebih
baik.

Dengan porsi pembentukan perilaku dan karakter
pada kurikulum pendidikan diharapkan akan terbentuk
kualitas anak, termasuk kualitas karaktemya, yang jauh

Keberhasilan sebuah
proses pembangunan
sangat ditentukan oleh
kualitas sumber daya
manusianya.
Pembentukan karakter
dengan demikian
haruslah menjadi
prioritas dalam
pembangunan kualitas
sumberdaya manusia
Indonesia, tarutama
dalam menghadapi
globalisasi informasi
dan persaingan yang
makin terbuka dengan
negara-negara tetangga
di Asia.
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lebih baik. Diharapkan pada dekade mendatang akan
mampu bersaing dengan bangsa Sekolah adalah salah satu
lembaga yang bertanggungjawab terhadap pembentukan
karakter pribadi anak (character building), karenanya disini
peran dan kontribusi guru sangat dominan. Sebagai suatu
lembaga, sekolah memiliki tanggung jawab moral
bagaimana anak didik itu pintar dan cerdas sebagaimana
diharapkan oleh orang tuanya. Tugas seorang guru tidak
hanya mengajar, tetapi juga mendidik anak, sehingga anak
tidak hanya memiliki kecerdasan kogntif, tetapi juga
memiliki karakter yang baik. Ini merupakan tujuan dari
pendidikan, yaitu menciptakan keluaran kesejahteraan
lahir dan batin, terbentuknya manusia yang beriman dan
bertaqwa kepada Tuan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,
berbudi pekerti luhur, sejahtera lahir dan batin, terampil
dan memiliki jiwa kebangsaan (Keosoemo, 2007: 45).

Sangat nyata di mata kita, bahwa pendidikan
sepertinya tidak memberikan efek positif terhadap
perbaikan perilaku bangsa ini, west oriented pada dunia
pendidikan membuat bangsa ini telah kehilangan jati
dirinya sebagai bangsa yang kaya akan khasanah dan nilai-
nilai luhur kemanusiaan. Pendidikan agama, pendidikan
pancasila, bahkan P4 yang pada masa orde baru dipandang
sebagai senjata ampuh tidak mampu membuat bangsa ini
berbudi pekerti baik dan membawa bangsa ini kearah yang
lebih baik terutama dalam pembentukan karakter

Tujuan pendidikan di atas menunjukkan bahwa budi
pekerti merupakan salah satu sifat yang diharapkan
dimiliki oleh siswa sebagai peserta didik. Oleh karena itu
budi pekerti sedini mungkin sudah diperkenalkan pada
anak didik untuk menghasilkan sumber daya yang
bermutu sesuai dengan tujuan pendidikan. Budi pekerti
lebih menitikberatkan pada watak, perangai, perilaku atau
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dengan kata lain tata krama dan etika. Jadi, pendidikan
budi pekerti secara sederhana diartikan sebagai
penanaman nilai-nilai akhlak, tata krama, bagaimana
berperilaku yang baik kepada seseorang. Pada
perkembangannya, pendidikan budi pekerti tidak lagi
cukup untuk membentuk peserta didik yang memiliki
kepribadian yang baik (Isjoni, 2006). Dibutuhkan
pendidikan budi pekerti yang tidak hanya melibatkan
relasi sosial anak, tetapi juga melibatkan pengetahuan,
perasaan dan perilaku anak yang berada dalam ranah
pendidikan karakter.

Pembentukan karkater (character building) dapat
dilakukan melalui pendidikan budi pekerti plus, yaitu
yang melibatkan aspek pengetahuan (cognitive), perasaan
(feeling), dan tindakan (action). Tanpa ketiga aspek ini, maka
pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan
karakter, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya.
Kecerdasan emosi adalah bekal terpenting dalam
mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena
dengannya seseorang akan dapat berhasil dalam
menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan
untuk berhasil secara akademis.

Isu mengenai pendidikan karakter di Indoensia mulai
mencuat pada tahun 2004 seiring dengan mulai
berkembangnya sistem pendidikan inklusi yaitu sistem
pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan
khusus ikut berbaur dalam kelas reguler bersama anak-
anak normal. Dalam hal ini anak-anak berkebutuhan
khusus yang dimasukkan dalam kelas reguler adalah anak-
anak berkebutuhan khusus pada tingkat tertentu yang
dianggap masih dapat mengikuti kegiatan anak-anak lain
meski memiliki berbagai keterbatasan.
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Pentingnya Pendidikan Karakter

Akar kata “karakter” dapat dilacak dari kata Latin
“kharakter”, “kharassein”, dan “kharax”, yang maknanya
“tools for marking”, “to engrave”, dan “pointed stake”. Kata
ini mulai banyak digunakan (kembali) dalam bahasa
Prancis “caractere” pada abad ke-14 dan kemudian masuk
dalam bahasa Inggris menjadi “character”, sebelum
akhirnya menjadi bahasa Indonesia “karakter”. Dalam
Kamus Poerwadarminta, karakter diartikan sebagai tabiat;
watak; sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang
membedakan seseorang daripada yang lain. Karakter
adalah cara berfikir dan berperilaku menjadi ciri khas tiap
individu untuk bekerjasama, baik dalam lingkungan
kelurga, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter
baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan
siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan
yang ia buat.

Karakter adalah sesuatu yang tidak dapat dikuasai
oleh intervensi manusia. Oleh karena itu, berhadapan
dengan apa yang memiliki karakter, manusia tidak dapat
ikut campur tangan atasnya (Koesoema, 2007: 90). Atau
“Character determines someone’s private thoughts and someone’s
actions done. Good character is the inward motivation to do what
is right, according to the highest standard of behaviour, inevery
situation” (Hill, 2002). Individu untuk hidup dan bekerja
bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan
membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa
membangun karakter (character building) adalah proses
mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga
“berbentuk” unik, menarik, dan berbeda atau dapat
dibedakan dengan orang lain. Ibarat sebuah huruf dalam
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alfabet yang tak pernah sama antara yang satu dengan
yang lain, demikianlah orang-orang yang berkarakter
dapat dibedakan satu dengan yang lainnya (termasuk
dengan yang tidak/belum berkarakter atau “berkarakter”
tercela).

Tentang proses pembentukkan karakter ini dapat
disebutkan sebuah nama besar: Helen Keller (1880-1968).
Wanita luar biasa ini –ia menjadi buta dan tuli di usia 19
bulan, namun berkat bantuan keluarganya dan bimbingan
Annie Sullivan (yang juga buta dan setelah melewati
serangkaian operasi akhirnya dapat melihat secara
terbatas) kemudian menjadi manusia buta-tuli pertama
yang lulus cum laude dari Radcliffe College di tahun 1904–
pernah berkata, “Character cannot be develop in ease and quite.
Only through experience of trial and suffering can the soul be
strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success
achieved.”

Dalam hal pendidikan karakter, Ary Ginajar
Agustian adalah pribadi yang sangat peduli terhadap
pembentukan karakter bangsa Indonesia, dengan landasan
teoretis dan pengembangan model yang dirancang secara
matang (Suyata dan Zuchdi, 2007: 1-22). Pendidikan
karakter yang dipraktikkannya berbasis keyakinan dan
nilainilai dan menuju ke realisasi keyakinan dan nilai-nilai
tersebut. Hal ini dijelaskan dalam model ESQ, yaitu sinergi
antara kecerdasan spiritual sebagai basis nilai utama,
kecerdasan emosional sebagai  landasan mental, dan
kecerdasan intelektual sebagai solusi hal-hal teknis.

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi
dari pendidikan moral, karena bukan sekedar
mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah,
lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan
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kebiasaan (habituation) tentang hal yang baik sehingga
siswa didik menjadi faham (domain kognitif) tentang
mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain
afektif) nilai yang baik  dan mau melakukannya  (domain
psikomotor). 

Dalam pendidikan karakter, Lickona (1992) 
menekankan pentingya tiga komponen  karakter yang baik
(components of good character) yaitu moral knowing atau
pengetahuan tentang moral, moral feeling atau perasaan
tentang moral dan moral action atau perbuatan bermoral. 

Hal ini diperlukan agar siswa didik mampu
memahami, merasakan dan mengerjakan sekaligus nilai-
nilai kebajikan. Moral action atau perbuatan/tindakan
moral ini merupakan hasil (outcome) dari dua komponen
karakter lainnya.  Untuk memahami apa yang mendorong
seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) maka
harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu : 1)
kompetensi (competence), 2) keinginan (will) dan 3)
kebiasaan (habit). Seorang anak tidak akan dapat
melakukan tindakan moral bila ia tidak memiliki
kompetensi sosial, berkeinginan dan terbiasan
melakukannya. Tindakan moral merupakan sesuatu yang
harus dibiasakan pada diri anak sehingga menjadi bagian
dari karakternya (Sjarkawi, 2006: 11). .

Moral action yang dapat diamati salah satunya adalah
empati. Kamus Psikologi (Kartono, 1987) memberikan
definisi empati sebagai pemahaman terhadap pikiran-
pikiran dan perasaan-perasaan orang lain dengan cara
menemaptkan diri ke dalam kerangka pedoman psikologis
orang lain tersebut. Empati merupakan salah satu
kecakapan seseorang dalam memahami pikian dan
perasaan orang lain sedemikian pula sehingga seseorang
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itu biasa tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan orang
lain itu, dan selanjutnya seseorang tersebut dapat bersikap
bijak sesuai dengan pikiran, perasaan dan kei8nginan or-
ang lain tersebut tanpa mengorbankan emosi atau perasaan
diri sendiri.

Empati berkenaan dengan sensitivitas yang
bermakna sebagai suatu kepekaan rasa terhadap hal-hal
yang berkaitan secara emosional. Kepakaan rasa ini adalah
suatu kemampuan dalam bentuk mengenali dan mengerti
perasaan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari,
sensitivitas terdapat pada kemampuan bertenggang-rasa.
Ketika tenggang sudah muncul pada diris eseorang maka
akan diikuti dengan munculnya sikap penuh pengertian
dan peduli pada sesama (Setyawati, dkk. 2007: 2).

Fungsi Karakter

Karakter menjadi modal  yang sangat penting untuk
bersaing dan bekerjasama secara tangguh di tengah-tengah
bangsa lain. Berkat karakter bangsa Jepang cepat bangkit
sesudah kekalahannya dalam perang dunia II dan meraih
kembali  martabatnya di dunia internasional. Melalui
karakter pula bangsa Vietnam tidakbisa ditaklukan,
bahkan mengalahkan dua bangsa yang secara teknologi
dan ekonomi jauh lebih maju, yaitu Perancis dan Amerika.

Pembangunan karakterlah yang membuat Korea
Selatan jauh lebih maju dari Indonesia, walaupun pada
tahun 1962 keadaan dua negara secara ekonomi dan
teknologi hampir sama. Pembangunan karakterlah
yang membuat para pejuang kemerdekaan berhasil
menghantar bangsa Indonesia ke gerbang
kemerdekaannya. Selain itu, karakter juga akan mampu
memperkecil resiko kehancuran suatu bangsa.
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Demikian pentingnya karakter ini, maka merupakan
harga mati agar pendidikan ini segera secara langsung
diintergrasikan melalui kurikulum baik intra maupun
ekstrakurikuler serta benar-benar dapat dijalankan
sebagaimana mestinya. Tidak menutup kemungkinan,
orang tuapun juga selayaknya dilibatkan.

Karakter Anak Usia Dini

Disiplin diri merupakan hal penting dalam setiap
upaya membangun dan membentuk karakter seseorang.
Sebab dalam hubungannya ddengan seseorang- karakter
mengandung pengertian (1) suatu kualitas positifyang
dimiliki seseorang sehingga membuatnya menarik dan
atraktif; (2) reputasi seseorang; dan (3) seseorang yang
unusual atau memiliki kepribadian yang ekstrinsik.
Manusia yang berkarakter adalah individu yang
mengetahui tentang kebaikan, menginginkan dan
mencintai kebaikan, serta melakukan kebaikan (Lickona
2004). Karakter anak yang diukur dalam penelitian ini
mencakup 9 pilar karakter yang dikembangkan dalam
kurikulum Pendldikan HoJistik Berbasis Karakter the In-
donesia Heritage Foundation yang mencakup: 1) Cinta
Tuhan dan ciptaan-Nya; 2) Kemandirian dan tanggung
jawab; 3) Jujur, amanah, dan dapat dipercaya; 4) Hormat
dan santun; 5) Dermawan, tolong menolong, dan
kerjasama; 6) Percaya din, kreatif, dan pekerja keras; 7)
Kepemimpinan dan keadilan; 8) Rendah hati; dan 9)
Toleransi, cinta damai, dan persatuan.

Pada dasarnya, anak yang kualitas karakternya
rendah adalah anak yang tingkat perkembangan emosi-
sosialnya rendah, sehingga anak beresiko besar mengalami
kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak
mampu mengontrol diri. Mengingat pentingnya
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penanaman karakter di usia dini dan mengingat usia
prasekolah merupakan masa persiapan untuk sekolah
yang sesungguhnya, maka penanaman karakter yang baik
di usia prasekolah merupakan hal yang sangat penting
untuk dilakukan. Padahal, pembentukan karakter harus
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan yang
melibatkan aspek “knowledge, feeling, loving, dan act
ing”. Pembentukan karakter dapat diibaratkan sebagai
pembentukan seseorang menjadi body builder
(binaragawan) yang memerlukan “latihan otototot
akhlak” secara terusmenerus agar menjadi kokoh dan
kuat.

Model pendidikan untuk anak usia dini harus
disesuaikan dengan masa perkembangan mereka yang
masih didominasi oleh permainan sebagai media transfer
pengetahuan. Membangun karakter bukanlah merupakan
produk instant yang dapat langsung dirasakan sesaat
setelah pendidikan tersebut diberikan. Pendidikan
membangun karakter merupakan proses panjang yang
harus dimuali sejak dini pada anak-anak dan baru akan
dirasakan setelah anak-anak tersebut tumbuh menjadi
dewasa.

Penanaman pondasi karakter anti korupsi yang
dimulai sejak dini tentu memerlukan sebuah metode agar
dapat diterima oleh logika anak-anak. Padahal,
pembentukan karakter harus dilakukan secara sistematis
dan berkesinambungan yang melibatkan aspek “knowl-
edge, feeling, loving, dan acting”. Pembentukan karakter
dapat diibaratkan sebagai pembentukan seseorang
menjadi body builder (binaragawan) yang memerlukan
“latihan otot-otot akhlak” secara terus-menerus agar
menjadi kokoh dan kuat.
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Pada dasarnya, anak yang kualitas karakternya
rendah adalah anak yang tingkat perkembangan emosi-
sosialnya rendah, sehingga anak beresiko besar mengalami
kesulitan dalam belajar, berinteraksi sosial, dan tidak
mampu mengontrol diri. Mengingat pentingnya
penanaman karakter di usia dini dan mengingat usia
prasekolah merupakan masa persiapan untuk sekolah
yang sesungguhnya, maka penanaman karakter yang baik
di usia prasekolah merupakan hal yang sangat penting
untuk dilakukan.

Pendidikan di masa dalam kandungan dilakukan
dengan membiasakan si ibu yang mengandung untuk
membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan memahami
makna kebesaran Tuhan dan larangan Tuhan pada
perilaku yang merugikan orang lain termasuk salah
satunya adalah korupsi. Pendekatan ini merupakan salah
satu pendekatan informal dalam keluarga yang membekali
anak-anak dengan dasar agama yang memadai sebagai
penangkal perilaku merugikan orang lain.

Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi merupakan perkembangan
terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan atau
Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan prinsip “selama
memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersamasama
tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin
ada pada mereka.” Model pendidikan khusus tertua adalah
model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di
sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya.
Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode
mengajar, sarana pembelajaran, system evaluasi, dan guru
khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang
menguntungkan, karena mudah bagi guru dan adminis-
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trator. Namun demikian, dari sudut pandang peserta
didik, model segregasi merugikan karena model segregatif
tidak menjamin kesempatan anak berkelainan
mengembangkan potensi secara optimal, karena
kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah
biasa. Selain itu, secara filosofis model segregasi tidak logis,
karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat
berintegrasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka
dipisahkan dengan masyarakat normal.

Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah
bahwa model segregatif relatif mahal sehingga
dikembangkan sistem pendidikan inklusi.Pendidikan
inklusi bertujuan memungkinkan guru dan peserta didik
merasa nyaman dalam keragaman, dan memandang
keragaman bukan sebagai masalah, namun sebagai
tantangan dan pengayaan bagi lingkungan belajar. Semua
karakteristik pendidikan inklusi di atas berimplikasi pada
perubahan dan modifikasi pada materi, pendekatan,
struktur dan strategi, dengan suatu visi umum yang
mengkover semua peserta didik dan suatu pengakuan atau
kesadaran bahwa menjadi tanggung jawab sistem reguler
untuk mendidik semua peserta didik. Pendidikan inklusi
adalah hak asasi manusia, di samping merupakan
pendidikan yang baik dan dapat menumbuhkan rasa
sosial. Itulah ungkapan yang dipakai untuk
menggambarkan pentingnya pendidikan inklusi.

Ada beberapa argumen di balik pernyataan bahwa
pendidikan inklusi merupakan hak asasi manusia: (1) semua
anak memiliki hak untuk belajar bersama; (2) anak-anak
seharusnya tidak dihargai dan didiskriminasikan dengan
cara dikeluarkan atau disisihkan hanya karena kesulitan
belajar dan ketidakmampuan mereka; (3) orang dewasa
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yang cacat, yang menggambarkan diri mereka sendiri
sebagai pengawas sekolah khusus, menghendaki akhir dari
segregrasi (pemisahan sosial) yang terjadi selama ini; (4)
tidak ada alasan yang sah untuk memisahkan anak dari
pendidikan mereka, anak-anak milik bersama dengan
kelebihan dan kemanfaat untuk setiap orang, dan mereka
tidak butuh dilindungi satu sama lain (CSIE, 2005).

Karakteristik Akademik

Kemajuan akademik seorang siswa salah satunya
ditentukan oleh IQ. Anak dengan gangguan emosi dan
perilaku tidak memiliki kriteria intelegensi secara khusus.
Dalam distribusi kurve normal statistik, kebanyakan anak
dengan gangguan ini berada dalam range anak lamban
belajar sampai anak dengan tunagrahita ringan (Hallahan
dan Kauffman, 2006). Selebihnya beberapa mereka
termasuk anak cerdas dan beberapa pula termasuk anak
dengan tunagrahita sedang hingga berat. Tes IQ tidak
sepenuhnya cocok untuk mereka, karena karakteristik
emosi dan perilaku mereka akan mengganggu konsentrasi
dalam pengerjaan tas IQ.

Masalah akademik lain adalah underachiever, mereka
tidak mampu memenuhi prestasi sesuai dengan usia men-
tal mereka. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku
yang berat biasanya kurang dalam kemampuan membaca
dasar dan keterampilan matematika (Hallahan dan
Kauffman, 2006). Hal itu utamanya disebabkan karena
gangguan emosi dan perilaku yang merusak atensi mereka
dalam menerima pelajaran, padahal atensi merupakan
faktor penting dalam proses belajar. Selain itu disebutkan
bahwa 20-60 % anak dengan ADHD juga mengalami
kesulitan belajar (Sandra F. Rief, 2008).
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Hubungan antara ADHD dengan kesulitan belajar sangat
bisa dimengerti ketika anak dengan ADHD kehilangan
perhatian dan konsentrasi pada pelajarannya, dan justru
beralih perhatian pada situasisituasi umum di lingkungan
belajarnya, seperti gambar di dinding, suara kendaraan di
lluar kelas, dan sebagainya. Pada siswa hiperaktifimpulsif,
kecenderungan yang selalu bergerak dan berpindah tempat,
serta perilaku yang terburuburu dan tidak bisa dikendalikan
tentunya juga menghambat proses belajarnya.

Secara umum gangguan belajar anak ADHD dalam
membaca dan menulis adalah kehilangan konsentrasi dan
tidak bisa fokus. Dalam matematika, anak ADHD ini
seringkali kesulitan dalam membaca tanda operasi
hitungan dan kesulitan dalam memahami dan
mengerjakan soal cerita (Sandra F. Rief, 2008). Akhirnya
adalah, anak dengan gangguan emosi dan perilaku ini
selalu mendapat nilai rendah, gagal dalam memahami
pelajaran, sering tidak naik kelas, berada pada passing grade
nilai atau kelulusan terbawah, dan menghadapi kesulitan
dalam penyesuaian hidup saat mereka dewasa (Frank,
Sitlington, & Carson, 1995; Koyangi & Gaines, 1993, dalam
Landrum, 2003)

Pendidikan Inklusi Mengakomodasi Karakteristik Anak
Tuna Laras

Pendidikan inklusi merupakan model pendidikan yang
memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus
untuk belajar bersama siswasiswa lain seusianya yang tidak
berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip
bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk semua
siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa
dengan kondisi kebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional,
cultural, maupun bahasa (Florian, 2008).
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Atas dasar pengertian dan dasar pendidikan inklusi
tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan inklusi
merupakan pendidikan yang berusaha mengakomodasi
segala jenis perbedaan dari peserta didik. Secara
konseptual dan paradigmatis, Farrell (2008)
mengidentifikasi karakter akomodatif pendidikan inklusi
sebagai berikut :

1. Pendidikan inklusi mau merekrut semua ‘jenis’ siswa.
Pendidikan inklusi tidak berpihak pada homogenitas
sekelompok siswa. Implikasinya adalah pendidikan
inklusi tidak mengenal tes penyetaraan baik
kemampuan akademik maupun non akademik bagi
calon siswa, dan tidak pula mengenal istilah
‘mengeluarkan’ siswa dari sekolah karena
bermasalah. Sifat akomodatif pendidikan inklusi bagi
anak dengan tunalaras adalah, bahwa pendidikan
inklusi menyatakan akan menerima sepenuhnya
anak dengan kebutuhan khusus yang anak tunalaras
masuk ke dalam bagiannya. Hal tersebut diperkuat
dengan pernyataan bahwa pendidikan inklusi
menerima anak yang beresiko tidak disukai bahkan
mengalami penolakan lingkungan (Farrell, 2008)
sebagai sesuatu yang khas menimpa pada anak
dengan tunalaras.

2. Pendidikan inklusi menghindari semua aspek negatif
labeling. Salah satu dampak buruk dari labeling adalah
munculnya inferioritas bagi pihak yang diberi label
negatif. Perasaan inferioritas akan mengganggu
setiap aspek kehidupan mereka, termasuk
pendidikan. Secara kongkrit, pendidikan inklusi
berusaha menghindari label negative dengan
mengubah label yang ada di masa lalu menjadi lebih
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positif di masa kini. Dalam term anak tunalaras,
dahulu sebutannya adalah ‘maladjusted’ (gangguan
penyesuain diri), menjadi ‘emotional and behavioral
difficulties (EBD)’ (problem emosi dan perilaku), dan
kini menjadi ‘behavioral, emotional, and social difficul
ties (BESD)’ (problem perilaku, emosi, dan sosial)
(Farrell, 2008).

3. Pendidikan inklusi selalu melakukan checks dan bal
ances Proses pendidikan inklusi bukan hanya diatur
oleh pihak formal pemerintah dan sekolah
penyelenggara. Checks dan balances pada pendidikan
inklusi dijaga secara ketat dengan melibatkan pihak-
pihak yang terkait dengan kepentingan siswa, yakni
orangtua siswa, masyarakat (komite sekolah), serta
pada ahli yang terkait dengan karakteristik khusus
(Farrell, 2008). Dalam konteks pendidikan anak
tunalaras, checks dan balances sangat berarti. Peran
sekolah sebagai penyedia layanan pendidikan akan
terbantu dengan kerjasama yang baik dari orangtua
siswa sebagai guru sekaligus diagnostician gangguan
emosi dan perilaku anak di rumah, komite sekolah
yang juga dapat berperan dalam advokasi atas
berbagai resiko gangguan emosi dan perilaku yang
ditimbulkan anak, dan ahli psikiatri serta psikolog
sebagai penentu dan pemberi treatmen klinis
gangguan emosi dan perilaku.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah sistem
pendidikan inklusi dapat meningkatkan kualitas karakter
anak pada usia dini, khususnya dalam hal empati. Anak
menunjukkan perhatian pada anak-anak berkebutuhan
khusus yang memunculkan kesediaan untuk membantu

Pendidikan inkusi pada pembentukan karakter dan kecerdasan majemuk anak usia prasekolah
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dan diikuti oleh tindakan moral dengan membantu
mereka. Kondisi ini tercapai dengan cara menanamkan
kepedulian pada sesama dalam lingkungan belajar yang
inklusif.
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DAMPAK PENGGUNAAN TEKHNOLOGI INFORMASI
(HANDPHONE DAN INTERNET) TERHADAP PERILAKU

REMAJA

Oleh : Muhammad Suharjono

Abstrak

Pendahuluan

Peradaban kehidupan manusia selalu mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu. Hal itu tidak terlepas
dari keinginan manusia itu sendiri untuk hidup lebih baik,
maka diciptakanlah berbagai alat/sarana yang dapat
mempermudah segala aktivitasnya. Seiring dengan
kebutuhan manusia yang terus meningkat dan bervariasi
sehingga alat/sarana menjadi tidak sederhana lagi.
Sarana/alat itulah yag disebut dengan Teknologi Informasi
yang timbul dari semakin majunya Ilmu pengetahuan yang
terus berkembang. Output dari kemajuan Ilmu
Pengetahuan Teknologi ini telah banyak dirasakan oleh
manusia pada umumnya, tak terkecuali mereka yang
hidup di negara maju atau berkembang, di perkotaan atau
di pedesaan semua dapat merasakan dan memanfaatkan
kemajuan teknologi.

Al-Bahra Bin Ladjamudin (2005:13-14) sistem
informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia
yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi
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untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi,
suatu sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengelohan transaksi,
mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan
strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar
tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Sebut saja pemakaian komputer, hingga pemakaian
teknologi komunikasi seperti handphone dan internet kini
sudah merayap dari atas sampai kebawah.

Pada dekade sebelumnya perkembangan teknologi
informasi tentu tidak seperti saat ini, dahulu komputer
digunakan sekedar untuk menyelesaikan masalah
perhitungan, pekerjaan, mengetik, sampai pemrograman.
namun kini sejak berkuasanya tekhnologi jaringan dimana
komputer dapat berhubungan dalam jarak yang sangat
jauh sekalipun dimana komunikasi dengan komputer pun
dapat dilakukan. Semakin kedepan tekhnologi informasi
ini semakin canggih dengan banyaknya fasilitas yang dapat
kita gunakan (multimedia) bayangkan saja; saat ini hanya
dengan komputer kita dapat melakukan aktifitas pekerjaan
yang cakupannya sangat luas tergantung kita yang

Dalam peradaban manusia, kini tekhnologi
informasi berkembang dengan sangat baik.

kemajuan teknologi itupun semakin
menjalar, perangkat teknologi saat ini tidak
hanya dipakai oleh kalangan tertentu tetapi
sudah sangat meluas dari lingkungan kota

hingga lingkungan pedesaan, dimana
semuanya mungkin sudah dapat mengerti

dasar dasar pemakaian alat tekhnologi
informasi dengan mudahnya.
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membutuhkan seperti menulis, print, pemrograman,
perhitungan, pemutar audio-video,telekomunikasi dan
internet yang membuat kita terhubung dengan belahan
dunia manapun.

Pesatnya Teknologi

I Made Suyasa, (http://www.bisnisbali.com:2010)
Perkembangan sistem penyampaian informasi di era
globalisasi ini, telah mengalami evolusi yang sangat besar.
Saat ini informasi telah menjadi kebutuhan manusia yang
sangat esensial dalam mencapai tujuan. Melalui informasi,
manusia dapat mengetahui peristiwa yang terjadi di
sekitarnya dan memperluas cakrawala pengetahuannya.

Memasuki akhir milenium ketiga, dunia seakan
dikejutkan dengan munculnya perkembangan teknologi
informasi yang sangat cepat. Salah satunya adalah
munculnya teknologi internet sekitar tahun 1960.

 Perkembangan Teknologi Informasi sampai dengan
saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan
penemuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam
bidang Informasi dan Komunikasi sehingga mampu
menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan
Teknologi Informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai
dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah.

Remaja dan Teknologi

Keberadaan teknologi yang semakin mengakar pada
kalangan remaja serta cara mendapatkannya yang sangat
mudah karena harganya relatif terjangkau seperti
Handphone dan internet maka hampir setiap anak muda
tak lepas dari sarana tersebut. Kehadiran telepon seluler
(ponsel) atau Handphone telah merubah kehidupan

Dampak penggunaan tekhnologi informasi  (handphone dan internet) terhadap perilaku remaja
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manusia. Jarak selama ini dituding menjadi biang keladi
kesulitan itu, tidak kuasa lagi menghalangi. Sebagian besar
remaja zaman sekarang merasa dirinya sangat tergantung
pada Handphone. Menurutnya, kehadiran ponsel sangat
membantu kemudahan hidup, komunikasi. Tujuan
kemudahan hidup itu pula yang memaksa dirinya
memutuskan menggunakan ponsel beberapa tahun silam.
Alasannya biar bisa berkomunikasi dengan mudah.
Sebagian besar para remaja mengatakan bahwa tujuan
utama menggunakan ponsel adalah, “Sebagai alat
komunikasi dan sebagai penyambung silaturahmi, sebagai
hiburan, dan tidak menutup kemungkinan sebagai alat
tambahan membantu dalam kelancaran berbisnis.” Satu
hal yang tidak dapat dihindari adalah teknologi pasti
menghadirkan efek samping yang memengaruhi
kehidupan manusia. Sekecil apa pun, teknologi pasti
memiliki sifat “memaksa”, membuat manusia menjadi
tergantung padanya. Apalagi bagi remaja yang memiliki
sifat yang masih labil.

Berdasarkan tinjauan teori perkembangan, usia
remaja adalah masa saat terjadinya perubahan-perubahan
yang cepat, termasuk perubahan fundamental dalam aspek
kognitif, emosi, sosial dan pencapaian (Fagan, 2006).
Sebagian remaja mampu mengatasi transisi ini dengan
baik, namun beberapa remaja bisa jadi mengalami
penurunan pada kondisi psikis, fisiologis, dan sosial.
Beberapa permasalahan remaja yang muncul biasanya
banyak berhubungan dengan karakteristik yang ada pada
diri remaja. Berikut ini dirangkum beberapa permasalahan
utama yang dialami oleh remaja.

Gunarsa (1989) beberapa karakteristik remaja yang
dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri
remaja, yaitu:
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1. Kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam
gerakan.

2. Ketidakstabilan emosi.
3. Adanya perasaan kosong akibat perombakan pandangan

dan petunjuk hidup.
4. Adanya sikap menentang dan menantang orang tua.
5. Pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal

penyebab pertentanganpertentang dengan orang tua.
6. Kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja

tidak sanggup memenuhi semuanya.
7. Senang bereksperimentasi.
8. Senang bereksplorasi.
9. Mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan.
10. Kecenderungan membentuk kelompok dan kecenderungan

kegiatan berkelompok.

Pengawasan
terhadap tingkah
laku oleh orang
dewasa sudah sulit
d i l a k u k a n
terhadap remaja
karena lingkungan
remaja sudah
sangat luas.
P e n g a s a h a n
terhadap hati
nurani sebagai
pengendali inter-
nal perilaku remaja
menjadi sangat
penting agar
remaja bisa
mengendal ikan
p e r i l a k u n y a

Akhirakhir ini banyak orang tua
maupun pendidik yang merasa
khawatir bahwa anakanak mereka
terutama remaja mengalami
degradasi moral. Sementara remaja
sendiri juga sering dihadapkan pada
dilemadilema moral sehingga
remaja merasa bingung terhadap
keputusankeputusan moral yang
harus diambilnya. Walaupun di
dalam keluarga mereka sudah
ditanamkan nilainilai, tetapi
remaja akan merasa bingung ketika
menghadapi kenyataan ternyata
nilainilai tersebut sangat berbeda
dengan nilainilai yang dihadapi
bersama temantemannya maupun
di lingkungan yang berbeda.
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sendiri ketika tidak ada orang tua maupun guru dan segera
menyadari serta memperbaiki diri ketika dia berbuat
salah.Kian pesatnya perkembangan teknologi, tentu sangat
berdampak pada psikologis maupun pergaulan dari
generasi muda saat ini. Jika itu berdampak positif, seperti
halnya berlomba untuk mendesain dan menciptakan ro-
bot yang dapat membantu kehidupan manusia, mungkin
bisa didukung oleh generasi tua dalam hal support moral
dan dana. Namun bagaimana jika berdampak negatif,
seperti yang marak diberitakan akhir-akhir ini. Inikah
dampak negatif kemajuan teknologi digital pada remaja
kita.

Ketergantungan terhadap Handphone

Beberapa orang mengaku ketergantungannya pada
ponsel telah mencapai taraf yang tinggi. Kendati demikian,
sifat “memaksa” itu sangat relatif, tentunya. Di tempat-
tempat yang jauh dari hingar-bingar perkotaan yang
dibalut kemajuan teknologi, mungkin saja masyarakatnya
masih belum mampu membayangkan wujud ponsel.
Kemajuan peradaban manusia yang beriring dengan
berkembangnya kebutuhan hidup, telah memaksanya
kehadiran ponsel. Kehadirannya telah mengubah pola
hidup manusia. Ponsel menjadi pemeran penting yang
membentuk gaya hidup seseorang dan juga masyarakat.
inilah kemajuan zaman. Suka atau tidak kehadirannya tak
dapat dielakkan.

Gambaran Dampak Positif Teknologi Informasi

Dari segala macam kecemasan terhadap kemajuan
teknologi informasi yang merambah kehidupan remaja, namun
dalam kenyataan secara obyektif haruslah diakui bahwa
keberadaannya telah memberikan manfaat yang tidak terkira
dalam kehidupan kita. Sehingga tidak mungkin rasanya
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eksistensi handphone dan dunia maya dijauhkan dari
kehidupan manusia. Berikut mari kita cermati gambaran
dampak positif keberadaan Teknologi Informasi:

1. dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah
dibantu perangkat teknologi yang semakin berkembang dan
mudah digunakan.

2. mempermudah dalam pencarian segala macam informasi
melalui search engine

3. dapat digunakan sebagai sarana promosi
4. berkirim surat dengan fasilitas email dalam waktu yang

sangat cepat,
5. terbentuknya komunitas persahabatan melalui internet

sepert facebook dan twitter
6. memudahkan transaksi bisnis atau perbankan.
7. sarana internet dapat membuka wawasan para remaja

dengan membuka jendela dunia ilmu pengetahuan yang
banyak disediakan.

8. keberadaan telepon selular adalah jawaban atas kesulitan
kesulitan berkomunikasi sebelum teknologi ini ada

Gambaran Dampak Negatif Teknologi Informasi

Satu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa setiap
suatu perubahan pasti akan dibarengi dengan
konsekwensi lain yang menimbulkan kontra produktif,
dan itulah yang dapat menimbulkan keresahan sehingga
terkadang dapat menutupi manfaatmanfaat yang
ditimbulkannya. Selanjutnya marilah kita telusuri dampak
negatif berkembangnya teknologi informasi bagi remaja:

1. memudarnya rasa kebangsaan karena telah terkontaminasi
dengan budayabudaya asing yang didapat dari dunia
maya.

2. adanya rasa malas atau ketergantungan terhadap teknologi
informasi sehingga ada semacam perasaan semuanya tidak
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bisa jalan tanpa teknologi informasi
3. terjadinya pergaulan bebas akibat adanya salah

penggunaan teknologi informasi,
4. rusaknya moral remaja karena adanya situssitus porno

yang mudah didapat melalui fasilitas internet dan telepon
seluler.

Mengeliminasi Dampak Negatif Teknologi Informasi

Kecepatan dan ketepatan akses komunikasi tentulah
merupakan hal yang sangat positif bagi para pelajar dan
siapa saja yang hidup di jaman ini. Karena pada saat

teknologi informasi belum
menjadi bagian dari
keseharian manusia, maka
dapatlah dibayangkan
betapa serba susahnya
jaman pada saat itu, untuk
sekedar berkirim surat saja
sangatlah lama, apa yang
terjadi di belahan dunia
lain sangat tidak mungkin
untuk diketahui dalam
waktu singkat. Namun
kini dunia laksana dalam
genggaman, semua terasa
lebih dekat dan mudah.

Di samping hal positif seperti tersebut di atas,
kehadiran telepon selular juga mengandung konsekwensi
logis dengan berbagai dampak negatifnya. Bagi pelajar,
pemanfaatan telepon seluler tanpa terkendali berpotensi
mencetak generasi pemalas dan berkepribadian
menyimpang. Bagaimana tidak? Pengguna telepon selular
selaku konsumen kini telah sedemikian dimanjakan oleh
segudang fasilitas mudah dan murah yang ditawarkan

Disadari atau tidak
memang segala sesuatu di
dunia ini selalu hadir
dalam dua sisi (positif dan
negatif), tak terkecuali
telepon selular dan
internet, tinggal
bagaimana semua pihak
dapat mengelola agar sisi
positif berperan lebih
dominan dibanding sisi
negatifnya.
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produsen untuk dapat mengakses informasi global tanpa
batas, sehingga remaja yang nota bene belum cukup
memiliki perisai atau bekal mental yang memadai
cenderung lebih suka melihat, membaca bahkan
mengambil sajian yang terlalu vulgar yang bertentangan
dengan nilai budaya dan ajaran agama semacam foto dan
video seronok/porno yang terdapat di internet. Hal inilah
yang sering dijadikan alasan keprihatinan akan maraknya
penggunaan ponsel yang kini menjadi salah satu trend
kehidupan modern.

Sebagai salah satu upaya mengelimenir dampak
negatif dari teknologi informasi, Pemerintah melalui
menteri Komikasi dan Informatika telah mengeluarkan
kebijakan memblokir situs-situs porno yang bertebaran di
dunia maya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri
Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul
Sembiring, bahwa pelayanan jasa Internet (Internet Ser-
vice Provider/ISP) yang tidak melakukan pemblokiran
terhadap situs porno akan langsung berurusan dengan
kepolisian. Dan sebelum itu pemerintah juga telah
mengeluarkan produk-produk hukum untuk
mengantisipasi adanya penyalahgunaan teknologi
informasi, diantaranya adalah:

1. Undangundang No. 36 Tahun 1999 Tentang
Telekomunikasi

2. Undangundang No. 11 Tahun 2008  tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

3. Undangundang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Tindakan preventif Pemerintah sebenarnya  telah
cukup kuat untuk mengeleminasi dampak negatif
teknologi informasi, karena apabila ditelusuri antara
Undang-undang yang satu dengan yang lainnya memiliki
keterkaitan yang jelas bahwa telekomikasi diselenggarakan
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berdasarkan asas manfaat, etika serta mendukung
persatuan dan kesatuan bangsa. Didalam Undang-undang
tersebut juga mengandung unsur ancaman dan sanksi bagi
mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi.
Sebuah contoh yang sangat fenomenal adalah Ariel
Peterpan dan Luna maya sempat sempat merasakan
konsekwensi dari ketiga Undang-undangg tersebut, Ibu
prita yang tersandung kasus akibat keluh kesahnya melalui
Mailing List kepada sahabatnya sehingga harus berurusan
dengan kepolisian atas tuntutan Rumah Sakit Medistra.
Dua contoh diatas setidaknya telah memberikan pesan
kepada para pengguna teknologi informasi agar
seyogyanya tidak keluar dari koridor-koridor yang ada.

Kemajuan teknologi informasi laksana dua sisi mata
pedang. Kegunaannya banyak dirasakan sebagai sarana
yang dapat memberi kenudahan dalam kehidupan
manusia, dapat menyajikan informasi dengan cepat serta
hal lain yang dipaparkan diatas. disisi lain ia dapat
merubah pola sikap, sifat  dan perilaku seseorang kerah
negatif, (http://rizaldp.wordpress.com): Berdasarkan data
statistik WordPress, situs yang berada pada top click adalah
situs yang berbau pornografi. Sungguh sangat
menyedihkan, penggunaan internet masih belum bisa op-
timal untuk menambah nilai aspek kebermanfaatan bagi
umat. Namun, tidak kalah juga situs-situs yang berbau
dakwah, pengetahuan keislaman, dan tulisan-tulisan
positif lainnya.

Lalu bagaimana jika arus teknologi dan informasi
tidak dibarengi dengan sikap dan mental yang baik?
Sebagian masyarakat kita akan menerima mentah-mentah
informasi yang mereka dapat. Jika informasi yang didapat
itu bernilai positif tidaklah menjadi masalah. Tapi
bayangkanlah jika informasi yang didapat bernilai negatif,
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masyarakat kita akan cenderung mengekor, meniru
sehingga sulit untuk menghasilkan karya orisinil.
Kemajuan teknologi informasi perlu dibarengi dengan
sikap dan mental yang baik. Oleh karena itu sangat
diperlukan peran serta para orang yang berkolaborasi
dengan Dunia Pendidikan

Peran Orang Tua

Para orang tua harus lebih waspada dengan adanya
internet yang ada di rumah, karena kemungkinan besar
anak-anak akan menyalahgunakan jaringan internet
tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan
merugikan diri mereka.

Dengan demikian, orang tua harus berperan aktif dalam
mendidik dan mengawasi tingkah laku dan perbuatan anak
anaknya setiap saat, tapi bukan berarti, orang tua harus
membatasi ruang gerak anak, sebab, pada masa anakanak
adalah masa untuk mengembangkan kreatifitasnya serta
imajinasinya.

 Penerbit Andi (2005:4) jika anda adalah orang tua
yang tergantung dari kehadiran internet dalam lingkungan
rumah tentu saja persoalan perhatian dan pengawasan dan
juga tindakan pengamanan bagi anak-anak pengguna
internet di rumah perlu menjadi prioritas.

Peran Dunia Pendidikan

Masalah kenakalan dan penyimpangan perilaku
remaja yang berkembang dewasa ini mengalami
kecenderungan meningkat pada tindakan kejahatan
(kriminalitas) yang meresahkan masyarakat dan aparat.
Kriminalitas remaja kota masa kini mendorong para
penanggungjawab sosial (aparat kepolisian), pendidikan
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(guru atau pendidik), kerohanian (mubaligh atau alim
ulama) serta penanggungjawab hukum (hakim, jaksa)
untuk turut serta memecahkan masalah kejahatan remaja
yang istilahnya sudah dihaluskan menjadi kenakalan
remaja itu.

Dunia pendidikan adalah wadah yang paling berperan
terhadap restorasi remaja dari keterpurukan moral. Oleh
karena itu bagi para pendidik harus dapat menangkap peluang
atau situasi yang tepat untuk mengadakan pendekatan
pendekatan persuasif kepada peserta didik.

Dari sanalah diharapkan ada keterbukaan
komunikasi sehingga metode pengajaran lebih ditekankan
kepada pembangunan karakter.untuk menepis masuknya
tradisi-tradisi luar melalui dunia maya. Berdasarkan
kekhawatiran ini maka sebaiknya para peserta didik diberi
tugas-tugas yang dicari melalui internet untuk mengurangi
kesempatan mereka browsing pada hal-hal yang negatif,
selain itu juga melibatkan peserta didik pada kegiatan-
kegiatan yang dapat membuka kreatifitasnya. Khusus Para
dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Kepribadian
untuk selalu memberikan pesan-pesan moral disetiap
kesempatan agar perisai mereka semakin kuat dalam
menghadapi era globalisasi dengan berbagai ancamannya.

Pendayagunaan Teknologi Ke arah Positif

Remaja yang notabene adalah peserta didik yang
masuk dalam kategori pelajar dan mahasiswa adalah
generasi penerus memiliki peran besar atas
kesinambungan bangsa ini. Diantara sekian banyak
keraguan dan kelabilan yang dimiliki remaja namun
jangan dilupakan juga sifat-sifat lain yang dapat ditumbuh
kembangkan. Salah satunya adalah rasa keingin tahuannya
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serta jiwa kreatifitas dan idealisme yang tinggi.    Teknologi
informasi adalah teknologi yang digunakan untuk
mengelola data. Termasuk di sini adalah proses
mengumpulkan, menyusun, menyimpan, mengolah, dan
menganalisis data dalam berbagai cara, guna
menghasilkan informasi yang berkualitas. Juga proses
komunikasi data dan informasi untuk pemanfaatannya.
Kemajuan teknologi informasi ini bisa mendukung segala
aktivitas remaja atau peserta didik. Sebagai mahasiswa/
pelajar, tentu bahan-bahan studi yang tidak didapat di
kelas perkuliahan, bisa didapatkan dengan mudah melalui
media internet dalam hitungan detik, apa yang kita
butuhkan sudah tertera dalam daftar  layar komputer.
Bahkan kita pun bisa belajar secara online dengan
mengetikkan situs-situs yang disediakan oleh kampus.
Sistem blendedlearning pun sudah mulai diterapkan
sehingga kita bisa berdiskusi secara online.

Sebagai makhluk sosial, tentu ada keinginan manusia
untuk menunjukkan eksistensinya. Keinginan untuk
menunjukkan status sosial, keinginan untuk menginspirasi
orang lain, atau bahkan ingin menunjukkan kepada dunia
bahwa kita ada. Pemanfaatan media teknologi informasi
bisa menjadi sarana yang paling efektif. (http://
rizaldp.wordpress.com)

Dengan kemajuan teknologi yang semakin
berkembang, sudah sewajarnya dan sepatutnya kita
tidak hanya menjadi bagian penerima informasi. kita
seharusnya bisa menjadi bagian penyumbang
informasi, penyumbang opini publik, atau pun sebagai
penyumbang aspirasi atas kebobrokan negeri ini.
Sejalan dengan pendapat diatas, pendayagunaan TI ke
arah positif dapat diimlementasikan dalam ranah dunia
pendidikan.
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Paling tidak hal telah ditangkap oleh para pembuat
kebijakan yaitu penyediaan server BSE (buku sekolah
elektronik) oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan
alamat web: http://bse.depdiknas.go.id. Dengan adanya
teknologi informasi sekarang ini guru dapat memberikan
layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan peserta
didik. Demikian pula mahasiswa dapat memperoleh
informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber
melalui cyber space atau ruang maya dengan
menggunakan komputer atau internet. Hal yang paling
mutakhir adalah berkembangnya apa yang disebut “cyber
teaching” atau pengajaran maya, yaitu proses pengajaran
yang dilakukan dengan menggunakan internet. Istilah lain
yang makin poluper saat ini ialah e-learning yaitu satu
model pembelajaran dengan menggunakan media
teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet.
Sedang hal-hal yang lebih nyata dirasakan kemudahannya
adalah: 1) Pergeseran dari ruang kelas ke di mana dan
kapan saja. 2) Pergeseran dari kertas ke “on line” atau
saluran, 3. Pergeseran dari papan tuilis ke layar LCD 4.
penyerahan tugas- tugas secara online 5. konsultasi secara
dengan dosen online atau tele konfrence
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MEMBANGUN HATI BERSIH, PIKIRAN JERNIH

Oleh: Musaheri

Pendahuluan

Manusia dianggap berkualitas ditentukan oleh
sikapnya (attitude) dalam mengahdapi berbagai tantangan
dan permasalahan hidup. Berdasarkan penelitian di
Havard University Amerika Serikat ternyata kesuksesan
seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan
dan kemampuan tehnis (hard skill) saja, tetapi lebih
ditentukan oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain
(soft skill). Penelitian ini mengungkapkan kualitas menausia
ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan sisanya 80%
oleh soft skill. Keberhasilan/ kesuksesan seringkali diawali
dari sikap yang benar dan tepat dalam menghadapi sebuah
peristiwa. Bukan bagaimana sebuah peristiwa terjadi,
tetapi lebih ditekankan bagaimana menyikapi apa yang
terjadi, bukan meratapi seseorang bernasib jelek, tetapi
bagaimana cara merespon sesuatu yang bersifat jelek
menjadi sebuah takdir yang baik.

Contoh kokrit,  orang yang memiliki kekurangan
dalam segi jasmaniah (cacat tubuh), walaupun diratapi dan
menangis dengan tetesan air mata darah, selamanya tidak
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akan bisa mengubah kondisi fisiknya. Namun ketika
disikapi kondisi tubuhnya yang cacat dengan terus
memikirkan peluang kreatifitas yang bisa diolah,
kendatipun peluang itu sebesar lubang jarum, kalau hati
terus dimotivasi untuk bersikap tegar niscaya nasib akan
berpihak kepada kita. Sebagaimana Firman Allah SWT
dalam  Al Qur’an “ Allah tidak akan mengubah nasib suatu
kaum, kalau kaum itu tidak mau mengubahnya”.

Jadi bukan input yang jelek harus disesali, tetapi bagaimana
mengubah dan membuat input yang jelek menjadi sebuah
output/ produk yang baik dan berkualitas.

Bagaimana memandang

Hidup adalah perbuatan, bukan sebuah retorika yang harus
diperbincangkan tetapi hidup harus diperjuangkan dan
harus berusaha. Sebagai landasan untuk berjuang dan

berbuat manusia senantiasa berfikir, karena dengan berfikir
manusia akan memperoleh penegetahuan, dari

pengetahuan itulah manusia akan mencari kebenaran, dan
apabila kebenaran telah didapat maka kebahagiaanlah yang

akan didapat pula.

Inilah tujuan akhir hidup manusia, seberapa besar
kekayaan yang dimiliki, seberapa kuat dan perkasanya
fisik jasmaninya, ketampananan dan kecantikan tidak akan
menjamin seseorang bahagia, tetapi kebahagiaan itu ada
dalam hati dan di dalam hati ada yang namanya rasa,
sedangkan rasa sendiri bersifat absrak yang tak dapat
dilukiskan dengan sebuah kata-kata puitis untuk
melukiskannya, karena rasa lebih bersifat privacy

Eksistensi anak cucu Nabi Adam dimuka bumi

Musaheri Membangun hati bersih, pikiran jernih
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ditentukan oleh amal ibadahnya atau perbuatannya. Jika
manusia dalam hidupnya tidak pernah berbuat apa-apa,
maka manusia akan menjadi orang yang mudah dilupakan
orang, tak pernah diperhitungkan keberadaannya.
Manusia hanya tinggal memilih apakah mau menjadi
manusia hidup tetap hidup, mau menjadi manusia hidup
tapi mati, mau menjadi manusia mati tapi hidup atau mau
menjadi manusia mati tetap mati. . Dalam bahasa yang
lebih gamblang, kualitas seseorang ditentukan oleh hasil
karya dan sikapnya. Semakin responsive seseorang
berkarya dan berbuat  untuk orang banyak maka semakin
eksis dan tetap hidup karya-karya nya di hati generasi
berikutnya, namun sebaliknya jika manusia tidak pernah
berbuat  dan tidak menghasilkan apa-apa maka hidup
manusia bersifat stagnan bergerak ditempat berada dalam
kondisi “ from nothing to nothing again”. Sebagaimana hadist
Rasulullah yang diriwayatkan HR Ahmad “Sesungguhnya
Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil ( profes
sional atau terampil ). Barangsiapa bersusah payah mencari
nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang
mujahid di jalan Allah Azza wajalla”.

Bagaimana dengan attitude yang seharusnya mulai
dibangun. Dengan akal pikirannya manusia menelitii nilai-
nilai perdaban yang tumbuh dan berkembang di
masyarakat, pemilahan dan pemilihan nilai inilah yang
pada akhirnya akan melandasi sikap perilaku manusia
dalam menjalani kehidupannya,  pada hakekatnya
manusia dalam menjalani hidup berada dalam suasana
tidak fear, kebanyakan orang tidak melahirkan sikap dan
prilaku yang asli, manusia lebih senang bersandiwara
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia lebih
senang menjadi manusia-manusia bekas, mulai dari yang
dikonsumsi, yang dipikirkan, prilaku yang dilahirkan,
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semuanya bersifat latah dan berimitasi mengikuti apa yang
telah dipopulerkan orang.

Pendek kata manusia berada dalam
keterkungkungan oleh dominasi masa lalu yang
menempatkannya menjadi manusia-manusia bekas. Mulai
dari baju yang dipakai, sinetron yang ditonton sampai
pada agama yang dipeluk, semuanya bersifat kontemplatif.
Apakah itu salah? Apakah yang dari awal berbeda, juga
selalu benar? Namun ketika  manusia  memandang sebuah
persoalan hidup dari focus optic dimana orang cenderung
bersikap menolak yang tidak lumrah atau diluar konteks
yang digunakan banyak orang. Idee-ide baru, gagasan
segar, cara pandang, kerangka berpikir yang berbeda
acapkali dianggap aneh dan nyeleneh. Ketika seorang
bawahan memberikan buah pikiran agar seorang
pimpinan atau manager untuk bersikap low profile untuk
meningkatkatkan kinerja, langkah semacam ini dianggap
sebagai sesuatu yang tidak pantas dan tidak wajar, berada
di luar kesopanan. Bisa jadi  idée atau buah pikiran yang
disampaikan bukan sebuah apresiasi positif yang
didapatkan, melainkan sikap apriori yang berakibat pada
pengisolasian kerja. Hal ini terjadi karena manusia biasa
membenarkan halhal/ sikap yang sudah lazim, bukan
melazimkan yang benar.

Sikap apriori muncul karena sudut pandang yang
digunakan  selalu berada dalam kekeruhan,  memandang
segala persoalan tidak secara jernih, tidak proporsional,
proposisi yang seharusnya mendapatkan respon positif
tetapi malah dibekukan, semua ini lebih disebabkan faktor
gengsi, harga diri, status sosial ataupun kasta kehidupan
yang telah membawa  ke dalam kerangka pemikiran yang
primitif dan konservatif. Sunguh ironis di sebuah era yang
sudah transparan masih ada manusia yang diperbudak
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oleh kekuasaan, kekayaan dan kemashuran sehingga tidak
mampu berfikir secara devergent, tidak mampu
memandang problem yang muncul dalam kehidupan fana
ini secara jernih dan bersih, sudat pandang yang digunakan
terkontaminasi oleh perasaan subjektivitas pribadi. Jika
sudut pandang dan sikap yang dimunculkan dilandasi
dengan hati yang bersih dan pemikiran yang jernih niscaya
akan memiliki pribadi  yang “Zero Base”.

Manusia  “Zero Base”  adalah manusia yang memiliki
cara pandang, proses berpikir, bertindak, membuat
alternatif pemecahan masalah, dan dalam merespon
masalah dilakukan dengan mengembalikan segalanya
pada akar permasalahan. Menyelesaikan seluruh
permasalahan yang dihadapi dimulai dengan
menempatkan diri pada titik nol atau pangkal
permasalahan sehingga tanggapan panca indera menjadi
jernih, tidak ada tekanan emosional berupa iri hati, dengki,
berprasangka negatif, perasaan benci dan segala sesuatu
menjadi mungkin. Singkatnya orang “Zero Base” selalu
memandang sesuatu dengan hati yang bersih dan pikiran
jernih. Memandang secara bersih dan hati jernih dapat
dimaknai kosong, dalam arti kosong dari hal-hal yang
tidak bersih dan pada saat yang bersamaan dipenuhi
dengan hal-hal yang bersih dan baik. Biasanya orang yang
“Zero Base” senantiasa berupaya setiap memulai sesuatu
diniatkan sebagai ibadah, perasaan ikhlas, diisi dengan hal-
hal yang bernilai Ilhiah, menekan perasaan sombong,
menyingkirkan sikap arogansi karena merasa lebih kuat
dan pandai, mengosongkan diri dari hal-hal yang tidak
bermakna.

Dalam buku Zero Space karangan Frank Lekanne
Deprez & Rene Tissen diuraikan bahwa dalam Zen, sesuatu
disebut tanpa arti adalah sangat berarti dan sangat berarti
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adalah tanpa arti. Cara yang demikian inilah yang disebut
“Zero Mind”. Penuturan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

Saya berkeliling dan bertanya, apakah Zero sebuah angka?
Seseorang menjawab: ya zero  sebuah angka. Jika zero  sebuah
angka, maka anda bisa melakukan segalanya. Mari kita lihat

perhitungan ini : 9 x 0 = 0, jika itu benar maka 0 : 0 = 9, betul
kan? Jika anda katakan  zero  itu adalah angka  maka 0 : 0 = 1.

Jadi 9 = 0 : 0 = 1 dan 9 = 1.

Kemudian dia menjawab ulang, Ah Zero  bukan angka. Ini
tidak mungkin 0 : 0 = 1 adalah tidak mungkin. OK, jika zero
tidak mau dikatakan angka, tidak apaapa. Lalu bagaimana
dengan 9 x 0 = 0. Ini berarti 9 = 0 : 0 dan 10.000 x 0 = 0.

Maka 10.000 = 0 : 0. Maka berarti 0 : 0 = 10.000 dan 0 : 0 = 9
jadi 9 = 10.000.

Cara pandang yang demikian adalah cara pandang
zero yang dapat melakukan segalanya. Jika Zero  dikatakan
angka, tak mengapa. Jika zero dikatakan bukan angka juga
OK. Ternyata Zero adalah segalanya dan segalanya adalah
Zero. Secara hakiki pitutur zero space memiliki esensi yang
mendalam tentang bagaimana cara manusia memandang
manusia lain dengan hati yang bersih tanpa tercampur
aduk oleh perasaan subjektif yang bisa mempengaruhi hati.

Makna angka 0 (nol) mengindikasikan sebuah angka
yang tidak memiliki arti dan makna, apalah arti angka 0
jika dibandingkan dengan angka-angka lain yang lebih
memiliki makna, apakah itu angka yang bernilai negatif
atau yang positif. Angka 0 merupakan salah satu  simbol
kehidupan manusia yang tidak boleh memandang
manusia lain dengan negative thinking, memandang
manusia lain lebih rendah, lebih lemah, lebih jelek dari diri
kita, tetapi tataplah manusia lain sebagai pribadi yang
memiliki hak untuk diperlakukan seperti diri sendiri,

Membangun hati bersih, pikiran jernih



198

memiliki hak untuk dihargai dan dihormati, pandanglah
manusia lain sebagai saudara/ keluarga sendiri. Dengan
sikap yang demikian hati akan menjadi bersih yang
berimplikasi pada kejernihan pola pikir manusia yang
pada akhirnya  melahirkan pola tindakan dan sikap prilaku
yang sesuai dengan suara hati yang paling dalam.

Seringkali manusia dihadapkan pada sebuah
pengambilan keputusan yang didasari oleh kesalahan
persepsi ( error perception ), kesalahan persepsi terjadi
akibat seseorang mempersepsi sebuah objek tidak tepat,
tidak sesuai dengan tataran kondisi yang sebenarnya.
Contoh umum adalah tentang matahari; jika posisi
matahari berada di ufuk timur tampak lebih besar daripada
matahari berada diatas langit. Posisi hati yang berada
dalam kondisi 0 membuat manusia berada dalam
ketenangan dan ketenteraman jiwa, tidak terkontaminasi
oleh polemik kehidupan yang serba semu, kerangka
berpikir yang dikembangkan tidak bersifat konvergent,
tetapi bersifat devergent dengan mempertimbangkan
berbagai dimensi kehidupan dam ilmplikasi yang
ditimbulkan dari pengejawantahan keputusan hati.

Manusia yang zero base memilki cara pandang yang
hampir sama dengan angka 0, memiliki kepolosan,
kesederhanaan, dan kegigihan hati untuk menyampaikan
segala sesuatunya apa adanya, walaupun  terasa pahit
dirasakan. Ia tidak terbelit oleh hasutan yang bersifat
kebendaan dan membuatnya buta pada kebenaran, tidak
merasa sombong dengan pengetahuan yang dimiliki,
semakin  tinggi manusia memiliki pengetahuan sejatinya
manusia berada dalam kebodohan yang  subjektif, karena
pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu milik Allah .

Manusia Zero Base tidak terobsesi dengan masa
depan yang diperjuangkan dengan kekotoran jiwa, tetapi
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masa depan itu adalah masa pencapaian bagaimana
memperoleh  kebenaran  yang sejati, dan pada saat
bersamaan tidak terikat pada masa lalu. Memandang
segala sesuatu apa adanya yang kemudian diikuti dengan
meletakkan segala sesuatu pada keadaan yang sebenarnya.
Manusia hidup tidak pernah lepas dari berbagai problema
hidup, tantangan hidup, dan ujian hidup, semakin jauh
manusia menghindar dari problema kehidupan, maka
semakin komplek permasalahan yang hendak
diselesaikan. Suatu hal yang mustahil manusia bisa
menghindar dari problema kehidupan, tetapi manusia
senantiasa berupaya menyikapi dengan pemikiran yang
bijaksana agar seluruh persoalan hidup yang dihadapi bisa
dilalui dengan penuh ketabahan dan ketulusan hati. Penuh
kesadaran, begitu sulit untuk menjadi orang bijaksana
(Wisedom), namun sebagai manusia yang memiliki
kemampuan berdayanalar, bukan tidak mungkin manusia
bisa mendekati walau tidak penuh menjadi manusia
bijaksana. Bijaksana merupakan jenis kematangan dalam
berpikir yang dimiliki seseorang atau kelompok mengenai
suatu masalah dengan ciri-ciri  utama :

• Berpikir nalar

• Memiliki kemampuan unik dalam memandang
persoalan

• Berpikir devergent
• Berpikir logis
• Memandang segala sesuatu secara objektif
• Memiliki kemampuan mengkomonikasikan

dan berintegrasi

• Belajar dari gagasan-gagasan secara emperik

• Tanggap dan cepat memahami persoalan
• Meletakkan persoalan pada tempatnya
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• Belajar dari pengalaman kesalahan

• Menggunaan informasi tepat guna

• Berdasarkan pengalaman
• Menemukan informasi secara valid

Untuk memperoleh keputusan yang bijaksana
manusia tidak selalu menggunakan hal-hal yang bersifat
matematik, tetapi perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang
bersifat intuitif orang awam menyebutnya dengan feeling.
Keputusan yang hanya didasarkan pada pemikiran logis
seringkali tidak memadai apabila dihadapkan pada
permasalahan yang lebih luas dan kompleks, seperti
halnya ketika hendak memecahkan masalah delinquency,
maka tidak mungkin hanya mengandalkan pertimbangan
rasioanl, tetapi harus melibatkan pula proses berpikir yang
bersumber pada intuisi yang kaya akan muatan emosi.
Perlu diingat bahwa keputusan yang benar menurut
perhitungan akal sehat boleh jadi menghasilkan sesuatu
yang buruk. Sebuah deskrepsi cara mengambil keputusan
yang baik, sebuah keranjang berisi paku dan duri yang di
dalamnya ada sebuah permata tumpah di tengah jalan
pada malam hari.

Pada saat itu pemilik keranjang mengambil lampu
senter untuk mencari permata yang tumpah di tengah
jalan, ketika lampu senter dinyalakan secara acak maka
yang terlihat bukan hanya permata sebagai benda utama
yang hendak dicari, tetapi  juga paku dan duri terlihat
dengan samar atau jelas. Simbol nyala lampu senter
memberikan inspirasi bagi manusia bahwa dalam setiap
keputusan yang diambil apakah berupa sebuah tindakan
atau sesuatu yang bersifat cipta harus dipertimbangkan
pula dampak yang akan lahir dari pengambilan keputusan,
jika dampak yang lahir lebih banyak memberikan efek
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negatif maka perlu direviewi, tetapi sebaliknya jika
dampaknya lebih banyak membawa manfaat, maka perlu
didukung dan dipertahankan

Prasangka baik dan buruk

Memandang sesuatu atau memandang hidup dan
seluruh persoalannya dengan prasangka baik maupun
buruk kurang tepat dan kurang bagus.

Prasangka baik kepada orang bisa melahirkan
ketakaburan,pengkultusan, dan pendewaan, karena

bisa saja orang yang dianggap baik justru
memanfaatkan kepercayaan yang diberikan untuk

niat yang tidak terpuji, dan sebaliknya memiliki
prasangka buruk kepada orang bisa melahirkan

kebencian dan kedengkian  karena bisa saja orang
yang dianggap buruk justru memiliki segudang

kebaikan dan kebenaran.

Satu-satunya prasangka baik yang dibenarkan adalah
prasangka baik kepada Allah swt dan Rasul Nya. Jadi or-
ang Zero Base bebas dari prasangka, apa adanya tidak lebih
dan tidak kurang, sehingga orang yang Zero Base segala
tindakannya cenderung objektif karena berangkat dari hati
yang bersih, jikalau jelek akan dikatakan jelek, dan jika
benar akan diucapkan benar, yang harus dihukum ya
dihukum.

Pertanyaan yang muncul dalam diri manusia adalah
“ apakah berarrti apa adanya itu hanya sebatas dari yang
terlihat mata?. Tentu tidak. Apa adanya memiliki nilai
esensi yang mendalam karena meliputi segala aspek
meterial dan inmaterial. Memandang sebuah persoalan apa
adanya artinya persoalan yang dihadapi dipahami seluruh
fakta, data dan potensi dari persoalan tersebut, sehingga

Membangun hati bersih, pikiran jernih
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bisa membuat pilihan atau merespon dengan cara yang
benar objektif bukan benar subjektif berdasarkan
kebebasan memilih sesuai dengan hati nurani dan bebas
dari sebuah prasangka

Ketika seorang mencoba menyikapi sebuah persoalan
dengan prasangka, seringkali terjerumus pada sebuah
kesimpulan yang salah (jump to conclusion), dalam jangka
pendek atau panjang senantiasa menghadirkan resull  yang
bersifat subjektif. Melatih kebiasaan untuk tidak
berprasangka perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-
hari, mulai dari hal-hal bersifat sederhana, dari dalam diri,
keluarga hingga lingkungan sekitar. Orang yang di dalam
hatinya dipenuhi dengan beraneka prasangka terhadap
orang lain hidupnya berada dalam suasana kegamangan
yang tidak menentu, merasakan ketidaktenangan dalam
menjalani hidup, dan energi banyak habis digunakan
untuk berprasangka pada orang lain, energi yang
seharusnya digunakan untuk menjalankan amar ma’ruf
dan menjauhi sikap nahi mungkar habis digunakan kepada
hal-hal yang tidak produktif.

Contoh konkritnya, seorang pimpinan/ manager
yang memiliki tanggungjawab memenej dan mengatur
karyawan dan anak buah untuk kemajuan lembaga yang
dipimpin, tapi justru tergelincir ke dalam suasana
prasangka terhadap bawahannya, mulai dari prasangka
kekhawatiran bawahannya menggantikan posisi
jabatannya sampai dengan prasangka ketidakpercayaan
pada pengelolaan keuangan lembaga, tapi yang lebih
parah apabila terdapat prasangka bahwa bawahannya
tidak produktif, tidak berkualitas dan tidak bisa bekerja.

 Jika hal demikian berada dalam konsep pemikiran
seorang pemimpin, maka jangan pernah bemimpi lembaga
yang dipimpin akan maju. Menghilangkan prasangka dan
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memberikan kesempatan pada orang yang dipimpin untuk
berkreasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya jauh
lebih mulia daripada mencari-cari kesalahan dan
kelemahan bawahannya.Zero Base dapat melahirkan orang
yang memiliki keyakinan atau kepercayaan yang kuat
terhadap semua impiannya bisa diwujudkan, bisa
mengubah mission impossible menjadi mission possible.  Or-
ang yakin kata Clarence Smithison, memiliki kemampuan
melihat yang tidak kasat mata dan meyakininya dengan
sepenuh hati. Keyakinan dapat mengantarkan manusia
untuk bertindak atau bersikap dan meraih sesuatu yang
sebelumnya dipandang sangat sulit dan tidak mungkin
menjadi mungkin dan nyata.

Contoh  kecil, dalam kegiatan pramuka ada
permainan mountenering, dimana seseorang diminta
untuk berjalan di atas titian bambu yang panjangnya ± 3
meter yang terbentang di atas tanah, begitu mudah dan
tangkasnya anak-anak melintas di atas titian bambu,
termasuk anda dalam melakukannya bukanlah sebuah
persoalan besar karena anda akan melaluinya dengan
mudah. Tetapi bagaimana jika titian bambu di bentangkan
di atas sebuah jurang yang memiliki kedalaman ± 100
meter, masih beranikah anda?. Jika anda diminta melintas
di atas titian bambu tersebut dengan iming-iming hadiah
Rp. 100.000.000,00. Ada dua kemungkinan ; anda ragu
menyeberang dan menganggap pekerjaan menyeberang
maut itu sia-sia belaka.

Tapi bagaimanakah jika anda sangat membutuhkan
uang tersebut untuk biaya pengobatan putra/ putrinya.
Sudah tertutup semua  jalan usaha memperoleh uang
sebanyak itu guna biaya pengobatan putra/ putri anda yang
harus operasi agar bisa hidup. Hanya dengan melintas di  atas
titiam bambu itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan
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biaya pengobatan dengan cepat. Anda tak lagi
memperhitungkan maut yang akan menimpa anda,
keselamatan anda tak lagi diperhitungkan, karena jerit pilu
sang anak membuat reaksi anda tak terkendali, refleks dan
nekat melintas di atas titian bambu untuk meperoleh uang
Rp 100.000.000,00, yang terlintas dalam hatinya adalah uang
itu harus didapatkan demi kesembuhan putri/ putra tercinta.

Deskrepsi yang dikembangkan berangkat dari
kekuatan hati yang termotivasi oleh keinginan manusia
dalam memandang persoalan hidup tanpa adanya
prasangka terhadap objek dan pemangku objek.
Kosongknya prasangka dalam memandang persoalan
hidup  berimplikasi pada lahirnya sebuah keyakinan yang
kuat untuk bersikap dan bertindak dalam
menyelesaikannya. Mengenyahkan sesuatu yang ragu-
ragu merupakan salah satu kiat meraih kesuksesan. Lebih
baik melakukan sesuatu yang salah tetapi dikerjakan
dengan sepenuh hati,  daripada mengerjakan sesuatu yang
baik tapi setengah hati. Namun keyakinan saja tidak cukup,
juga perlu didasari Zero Base  yang memandang segala
sesuatu mungkin dilakukan. Kenapa mungkin?. Karena
masih ada syarat ketiga yaitu memliki kompetensi dan
telah mempersiapkan diri untuk menyongsong segala
kemungkinan yang mungkin terjadi.

Memandang masa depan dengan sikap optimis
terprogram dapat membuat manusia lebih termotivasi
untuk mewujudkan seluruh mimp-mimpi kehidupan masa
depannya, tak ada lagi kamus lelah, capek, dan putus asa
dalam membangun kepercayaan diri yang dilandasi
dengan zero minded. Oleh karena itu kejernihan hati yang
berakar pada Zero base dapat membuat manusia berada
dalam  suasana ketenangan  emosional, ketenangan
bathiniah dan ketenangan jiwa, karena manusia yang
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demikian telah membuang semua prasangka dan
memandang sesuatu pada tatanan yang objektif, realistik
dan konstruktif.

Dengan demikian membiasakan diri dengan zero
base dalam menjalani hidup niscaya kesombongan,
emosionalitas diri, dan sikap arogansi akan terkikis habis
secara automaticly. Membaisakan diri terhadap sesuatu
yang bersifat bagus dan benar membutuhkan ketabahan,
kesabaran dan keuletan dalam menghadapinya, tetapi
tidak hanya ketabahan, kesabaran, dan keuletan  yang bisa
dijadikan modal melainkan harus didukung oleh
kejernihan pemikiran yang tidak terkekang oleh perasaan
negatif dapat menghasilkan sikap open minded, sebagamana
layaknya samudera luas yang terisi oleh beraneka ragam
sampah dan kotoran, semuanya berada dalam
ketidakteraturan namun dengan ketabahan dan kesabaran
sampah-sampah terebut tersisih dengan sendirinya ke tepi
pantai, sedangkan yang bersinergi dengan air terserap
dengan sendirinya pula.

Besikap open minded  tididak tak semudah
membalikkan telapak tagan tetapi tidak sesulit membuka
benang kusut , tetapi membutuhkan proses panjang untuk
membentuk skap yang memiliki keterbukan hati,
ketabahan hati dalam menerima tantangan hidup
dijalankan dengan penuh keihlasan dan pengabdian yang
tinggi, bahwa yang dikerjakan merupakan sebuah jalan
hidup yang harus dilalui dan dijalani sesuai dengan
skenario yang ditaqdirkan Sang Kholiq, sebagai akibat dari
ketidaktahuan manusia terhadap seknario hidupnya.

Membangun hati bersih, pikiran jernih
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Visi, Misi, Tujuan dan Arah Sekolah Tinggi

Visi

Visi STKIP PGRI Sumenep adalah sebagai pusat
unggulan unuk melahirkan guru profesional berbasis pada
kompetensi kepribadian, paedagogik, sosial, dan
kompetensi profesional.

Misi

Berdasarkan visi di atas,  misi STKIP PGRI Sumenep
mengemban misi sebagai   berikut :

(1) Melakukan pendidikan melalui proses pembelajaran
bermakna, menyenangkan dan memperdayakan
untuk membangun kekuatan spritual, emosional,
sosial, kinestika dan pembentukan kecakapan hidup.

(2) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu
pengetahuan da teknologi bidang keguruan dan ilmu
pendidikan untuk meningkatkan mutu,  dan
relevansi pendidikan.

(3) Melakukan pengabdian kepada masyaraka dengan
mengedepankan pelayanan  yang dijiwai  semangat
partisipasi, kemitraan, dapat dipercaya dan saling
memajukan.

(4) Melakukan pembinaan kemahasiswaan yang dapat
membangun kekuatan bernalar, kepekaan sosial,
kecendekiawanan dan kepemimpinan mahasiswa.
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(5) Melakukan penataan manajemen dengan penjaminan
mutu  terpadu untuk terwujudnya tata kelola
kelembagaan dengan memberikan perhaian khusus
pada kepuasan mahasiswa.

Tujuan

Tujuan STKIP PGRI Sumenep sebagai berikut :

(1) Mencetak tenaga keguruan dan pendidikan yang
memiliki akhlaq dan kepribadian mulia, terpuji dan
memiliki karakter sebagai tenaga pendidik yang
dapat menjadi teladan dan diteladani masyarakat.

(2) Menyiapkan tenaga keguruan dan pendidikan
menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik yang dapat menerapkan,
mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu
pengetahuan, teknologi dan atau kesenian di bidang
keguruan dan ilmu pendidikan.

(3) Membentuk tenaga keguruan dan pendidikan
profesional yang mampu mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan
atau kesenian dalam bidang keguruan dan ilmu
pendidikan, serta mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan kualitas pendidikan
masyarakat dan memperkaya kebudayaan daerah.

Arah

Arah Pendidikan STKIP PGRI Sumenep sebagai
berikut :

(1) Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan
dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu
menemukan, memahami, menjelaskan dan
merumuskan cara menyelesaikan masalah yang ada
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di dalam kawasan keahliannya;

(2) Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan
keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang
keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan
kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang
sesuai dengan tata kehidupan bersama;

(3) Mampu bersikap dan berperilaku dalam
membawakan diri berkarya di bidang keahliannya
maupun dalam berkehidupan bersama di
masyarakat;

(4) Mampu mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan/ atau kesenian yang
merupakan keahliannya.
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Iskandar Dzulkarnain: Lahir di Sumenep, 26 Maret
1980. Ia menyelesaikan Pendidikan dasar dan
menengahnya di Sumenep, kemudian melanjutkan
pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga, Fakultas
Ushuludin Jurusan Perbandingan Agama lulus tahun 2003.
setelah itu ia melanjutkan S2nya di UGM jurusan Sosiologi
dan lulus tahun 2006 dengan predikat Cum Laude dengan
IP sempurna. Sejak 2008 menjadi dosen di Jurusan Sosiologi
FISIB Universitas Trunojoyo, Bangkalan, redaktur Jurnal
dimensi (Jur. Sosiologi) dan Jurnal Pamator (LPPM
Unijoyo) dan aktivitas lainnya adalah sebagai staf pengajar
Luar Biasa di Stikes Ngudia Husada Bangkalan, STIA Al-
Karimiyyah. Berbagai penelitian baik itu di lingkungan
Trunojoyo, Dikti, Diktis, maupun dengan Pemkab
Sampang tulisannya dimuat diberbagai jurnal dll. Alamat
emailnya: iskandar_aftoinette@yahoo.co.id. H. Hidayat:
lahir di Sumenep, 25 November 1968 setelah
menyelesaikan SI nya di Universitas Muhammadiyah
Malang ia pulang ke kampung halamannya,  dan mengajar
di SMA Gapura dan menjadi Kepala Sekolah di SMA
Tarbiyatus Shibyan Jadung Dungkek Sumenep. Musaheri:
lahir di Sumenep 1 Juni 1963.  Ia menyelesaikan pendidikan
dasar dan menengahnya di Sumenep, kemudian
melanjutkan SInya di Universitas Jember Jurusan
Administrasi Pendidikan dan S2 PBSI di Universitas Is-
lam Malang, dan sedang menempuh S3 tahap akhir di
Untag Surabaya. Banyak menulis buku di antaranya Ke-
PGRIan, berbagai artikel dan tulisan di media massa.

Tentang Penulis

TENTANG PENULIS
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Pekerjaan sekarang menjadi Staf Dikmen Diknas Sumenep
dan Pembantu Ketua 2 bidang Administrasi Umum di
STKIP PGRI Sumenep. Muhammad Saidi: lahir di
Sumenep, 16 Juli 1966 . Pendidikan dasar dan
menengahnya di selesaikan di  Sumenep, SInya di IKIP
PGRI Surabaya jurusan PMP dan Kewarganegaraan,
sedangkan S2nya diselesaikan di Universitas Kanjuruhan
Malang. Pekerjaan sekarang sebagai dosen dan Pembantu
Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Sumenep,
Ketua Umum Agupena (Asosiasi Guru Penulis seluruh In
donesia). Guru SDN Pasongsongan I, Sumenep. Kini sedang
menempuh Doktor di Untag Surabaya. Jamilah: Lahir di
Rembang, 26 Juli 1981. SD dan SMP di Rembang, setelah
menyelesaikan SMAnya di MA Ali Maksum Krapyak
Yogyakarta, ia melanjutkan SI di Jurusan Sejarah dan
Peradaban Islam Fakultas Adab, S2 Pendidikan Islam di
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekarang menjadi
kandidat doktor PEP Universitas Negeri Yogyakarta tahun
2008 dengan beasiswa dari Diktis Depag RI. Tulisannya
dimuat di buku Renaisans Indonesia dan Konfigurasi
Politik Pendidikan Nasional. Artikelnya di muat di jurnal
Pamator, Edukasi, Sketsa, Gerbang dan Mimbar. Sekarang
menjadi dosen di STKIP PGRI Sumenep dan menjabat
kepala P3M, serta ketua redaksi Jurnal Pelopor Pendidikan.
Aktivitas lainnya adalah sebgai staf pengajar di STIA Al-
Karimiyah dan Mts Tarbiyatus Shibyan Jadung Dungkek
Sumenep. Alamat emailnya: mila_mujahid@yahoo.co.id.
Akhmad Nurhadi: lahir di gresik 16 November 1954.
Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah
di Gresik, ia melanjutkan SInya di UNIRA dan UNIPA dan
S2nya di UWP Surabaya. Saat ini menjabat sebagai Ketua
STKIP PGRI Sumenep. Aktivitas lainnya selain sebagai
Pengawas di Dikmen Diknas Sumenep juga sebagai dosen
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di tempat yang sama dan berbagai perguruan tinggi yang
lain dan sebagai nara sumber di berbagai acara baik itu
lokal maupun di lingkungan PGRI Kab. Sumenep.
Hariyanto: Lahir di Kediri 25 Oktober 1970, SD dan
SMPnya di selesaikan di Grogol, SPG diselesaikan di
Pawyatan Daha, SInya diselesaikan di IKIP Malang jurusan
Penjaskes, S2nya di Sekolah Tinggi Manajemen IMNI. Saat
ini menjabat sebagai Sekertaris Jurusan Penjaskesrek di
STKIP PGRI Sumenep. Abd Rachman: lahir di Sumenep
10 Januari 1984, pendididkan dasar dan menengahnya di
tempuh di tempat kelahirannya, kemudian melanjutkan
Studinya di STKIP PGRI Sumenep lulus tahun 2008.
Aktivitasnya antara lain sebagai Staf Kemahasiswaan di
STKIP PGRI Sumenep, guru Bimbel di Nusantara Group,
guru di SDN Lapa Laok dan aktif di berbagai CV yang
ada di Sumenep. Muhammad Suharjono: lahir di
Sumenep, 18 Januari 1969. Pendidikan dasar dan
menengahnya diselesaikan di tempat kelahirannya. D3nya
di ABA YIPK Yogyakarta Studinya diselasaikan di Uni-
versitas Gresik dan S2nya di Universitas Narotama
Surabaya. Saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan PKn di
STKIP PGRI Sumenep dan aktif menulis artikel ilmiah di
berbagai jurnal. Musaheri: lahir di Sumenep 1 Maret 1963.
Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di
Sumenep. Selain sebagai dosen di STKIP PGRI Sumenep,
ia dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Laboratorium
dan Multimedia STKIP PGRI Sumenep.
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1. Artikel meliputi hasil pemikiran dan hasil penelitian
di bidang pendidikan dan tidak pernah dimuat di media
penerbitan lain.

2.  Judul artikel harus informatif, tidak boleh lebih dari
14 kata dalam Bahasa Indonesia dan 10 kata dalam
Bahasa Inggris. Hindari penulisan judul dalam huruf
besar semua. Judul ditulis dengan font Times New Ro-
man ukuran 14 dan ditebalkan (bold), spasi 1,5.

3. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar
akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Jika
penulis terdiri dari 4 orang atau lebih, yang dicantumkan
di bawah judul artikel adalah nama penulis utama; nama
penulis-penulis lainnya dicantumkan pada catatan kaki
halaman pertama naskah.

4. Abstrak berbahasa Inggris, spasi 1, tidak lebih dari
200 kata. Keyword dalam bahasa Inggris, maksimal 3-5
kata (hal ini berlaku untuk semua jenis tulisan). Ditulis
dengan huruf Times New Roman, ukuran 12 pts, spasi 1.

5. Artikel diketik dengan huruf Times New Roman,
ukuran 12 pts, spasi 1,5, ukuran kertas A4, jumlah
halaman minimal 15 halaman dan maksimal 20 halaman

6. Margin kiri 4cm, atas 4cm, kanan 3cm, bawah 3cm.
Tulisan dalam 2 kolom, jarak antar kolom 1 cm.

7. Sistematika penulisan hasil pemikirian adalah:
judul; nama penulis; abstrak; kata kunci; pendahuluan

Gaya Selingkung
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(tanpa judul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau
ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dapat dibagi ke
dalam beberapa sub-bagian); penutup atau kesimpulan;
daftar rujukan (hanya memuat sumber-sumber yang
dirujuk)

8. Sistematika penulisan hasil penelitian adalah:
judul; nama penulis; abstrak yang berisi tujuan, metode,
dan hasil peneltian; kata kunci; pendahuluan (tanpa
judul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka,
dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan;
kesimpulan dan saran; daftar rujukan (hanya memuat
sumber-sumber yang dirujuk).

9. Tabel, gambar dan foto, harus dikutip dalam teks
sesuai dengan urutan dan penulisanya diletakkan
dibagian bawah tabel, gambar dan foto dengan warna
hitam putih dan harus relevan dengan informasi yang
diberikan oleh gambar.

10. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan
pustaka terbaru yang relevan.

11. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik
rujukan berkurung (nama, tahun). Pencantuman sumber
pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan
tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh:
(Davis, 2003: 47)

12. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti
contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis dan
kronologis.



215

Contoh Penulisan

dalam Daftar Pustaka

Buku:  the Decades Ahead: Competency Based Teacher
Education.Berkeley:McCutchan    Publishing Co.

Buku kumpulan artikel :

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds). 2002. Menulis Artikel
untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang:
UM Press.

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Russel, T. 1998. An Alternative Conception: Representing
Representation Dalam P.J.Black & A. Lucas (Eds.),
Children’s Informal Ideas in Science (hlm. 62-84). Lon-
don: Routledge.

Artikel dalam jurnal atau majalah :

Kansil, C.L. 2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan
Pendidikan Program Profesional dalam Memenuhi
Kebutuhan Dunia Industri. Transpor, XX(4): 57-61.

Artikel dalam koran :

Pitono. B. 13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah
Sekolah Pengunggulan? Majapahit Pos, hlm. 4 & 11.

Tulisan / berita dalam koran (tanpa nama pengarang):
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