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PENDAHULUAN* 

Salah satu pokok bahasan dalam risalah ini adalah mengenai peran 

pendidikan dalam pembangunan karakter bangsa. Pertanyaan yang sederhana 

yang dapat diajukan adalah: Apakah ada peran pendidikan dalam pembangunan 

karakter bangsa?  

Jawaban subyektif penulis: ya dan tidak.  

Pendidikan yang ‘tepat’ (right education) berperan sangat besar dalam 

pembangunan karakter bangsa, bahkan menjadi prasyarat utama pembangunan 

karakter bangsa yang kuat. Tetapi pendidikan yang ‘tidak-tepat’, tidak berperan 

dalam pembangunan karakter bangsa, bahkan bisa menghancurkan karakter 

bangsa. 

Pendidikan yang tepat akan berperan besar dalam membantu orang-orang 

yang meliwati proses pendidikan menjadi orang baik, warga masyarakat dan 

warga negara yang baik, dan warga dunia yang baik. Sebaliknya, pendidikan yang 

tidak tepat   akan menghambat perkembangan seseorang untuk menjadi orang 

baik, menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik, dan warga dunia 

yang baik, dan bahkan bisa menggerus potensi kebajikan yang pada awalnya ada 

pada seseorang.  

Tantangan suatu bangsa adalah membangun sistem pendidikan yang tepat   

yang sesuai dengn konteks sosial-budaya, sejarah, dan lingkungan alam bangsa 

yang bersangkutan.  Hal ini sering tidak mudah. Sekurang-kurangnya bagi 

Indonesia.  

                                                            
* Makalah untuk ‘Simposium Nasional Kebudayaan’ dengan tema “Pembangunan Karakter 
Bangsa untuk Melestarikan dan Menyejahterakan NKRI Berdasarkan Panca Sila dan UUD45”, 
yang diselenggarakan oleh FKPPI, PPAD dan YSNB, pada tanggal 20-21 November 2017 di Balai 
Kartini, Jakarta.  
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Kepentingan dan urgensi dari membangun sistem pendidikan yang tepat 

untuk membangun karakter ini makin besar mengingat risiko dari kegagalan 

dalam membangun karakter bangsa makin tinggi. Kegagalan dalam hal ini tidak 

hanya membuat suatu bangsa terpuruk secara ekonomi dan sosial, namun juga 

mengancam eksistensi bangsa itu sendiri.  

 

KILAS BALIK: SULITNYA MENGEDEPANKAN TEMA 

PENDIDIKAN KARAKTER DI MASA LALU 

Sekarang boleh dikatakan pendidikan karakter menjadi tema yang sangat 

banyak dibicarakan di kalangan orang-orang yang punya perhatian terhadap 

pendidikan. Bahkan baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengeluarkan 

Peraturan Presiden Mengenai Penguatan Pendidikan Karakter (Perpres no 87 

tahun 2017).  Namun tidak demikian halnya sebelum tahun 2010.   

Pentingnya pendidikan karakter sudah cukup lama disampaikan oleh 

beberapa organisasi kemasyarakaant, bahkan sebelum Indonesia dilanda krisis 

1997. Salah satu dari Lembaga Kemasyarakatan yang sangat gencar 

menyampaikan pesan ini adalah Yayasan Jati Diri Bangsa.  Namun upaya untuk 

menjadi pendidikan karakter punya ‘legalitas’ sebagai tema penting dalam 

konsep dan praktek pendidikan ternyata tidak mudah. Karena, tema yang 

mendominasi konsep pendidikan ketika itu (dan jejaknya sangat kentara sampai 

saat ini) adalah pengembangan kompetensi.  Keadaan mulai berubah sejak 

tanggal 11 Mei 2010 ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyampaikan 

pentingnya pendidikan karakter. 

Penulis berpendapat bahwa berbagai hal menyebabkan timbulnya 

kesulitan tersebut, empat diantaranya adalah: 
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1. Kurang Berhasil Belajar dari Pengalaman Sejarah Bangsa Kita 

Sendiri 

Pembebasan diri dari penjajahan adalah salah satu proses dan peristiwa 

maha besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai 

setelah para pejuang kemerdekaan  melewati tantangan-tantangan yang sangat 

besar dan memberikan  pengorbanan yang luar biasa, termasuk pengorbanan 

jiwa. Kemerdekaan dari penjajah bisa dicapai setelah para tokoh-tokoh pejuang 

kemerdekaan berhasil membangun dan menyatukan kekuatan semua unsur 

masyarakat yang sangat bineka. Mereka dengan tidak mengenal lelah, dengan 

mengorbankan kepentingan diri mereka sendiri,  mendidik rakyat Indonesia dan 

menjadi sumber inpirasi bagi rakyat untuk bangkit menjadi bangsa yang berani, 

percaya diri, optimis, bersedia berkorban, pantang menyerah, menghargai 

kebinekaan, dan bersatu untuk mencapai cita-cita bersama yaitu Indonesia 

Merdeka. Boleh dikatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tercapai karena para 

pejuang kemerdekaan telah berhasil menyatukan dan membangun kekuatan 

bangsa melalui pendidikan karakter dalam arti luas. Sayangnya, ketika Indonesia 

ingin membangun perekonomian, pengalaman sejarah ini dikesampingkan. 

Seolah-seolah pembangunan karakter tidak diperlukan lagi ketika suatu negara 

ingin membangun perekonomian.  

 

2. Hanya Melihat yang Ada di Permukaan  

Sudah menjadi pengetahuan umum  bahwa negara-negara yang maju dan  

tingkat kesejahteraan rakyatnya tinggi adalah negara-negara yang masyarakatnya 

secara umum berada di garis terdepan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Negara-negara tersebut  memiliki  tenaga kerja dengan kompetensi  

tinggi. Ini menjadi latar belakang dari kebijakan pendidikan yang sangat berpusat 

pada pengembangan kompetensi. Namun,  hal yang sering tidak diperhatikan 

adalah  faktor-faktor yang berada di bawah permukaan yang menjadi penggerak 
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dan pendorong sehingga suatu masyarakat mencapai tingkat kompetensi yang 

tinggi. Faktor-faktor di bawah permukaan ini mencakup  semangat belajar yang 

tinggi, komitmen untuk mencapai yang terbaik, semangat untuk melakukan 

perbaikan terus menerus, keterbukaan terhadap kemungkinan-kemungkinan 

baru, keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Hal-hal yang disebutkan terakhir 

ini termasuk dalam kategori  karakter, bukan kompetensi. Kompetensi membuat 

seseorang bisa melakukan suatu tugas dengan baik, namun karakterlah yang 

membuat dia bertekad mencapai yang terbaik dan selalu ingin lebih baik. Di pihak  

lain, orang-orang dengan kompetensi yang tinggi tanpa disertai dengan karakter 

yang baik dapat menjadi sumber masalah bagi lingkungannya,  karena dengan 

kompetensinya yang tinggi  orang yang bersangkutan bisa dengan ‘cerdas’ 

memanfaatkan kompetensinya untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan  

masyarakat luas. 

 

3. Sisa-sisa Mentalitas Orang Terjajah 

Salah satu ciri dari mentalitas orang terjajah adalah meremehkan potensi 

dan kearifan bangsa sendiri dan mengagung-agungkan semua hal yang berasal 

dari luar negeri. Sikap seperti ini membuat seseorang cenderung menerima begitu 

saja atau tidak kritis terhadap gagasan atau konsep yang ditawarkan ‘orang luar’. 

Kita memang tidak boleh tertutup terhadap gagasan yang datang dari ‘luar’, 

namun gagasan-gagasan tersebut perlu diperiksa secara seksama. Dalam hal ini 

posisi kita akan lebih baik apabila kita mengenali diri kita sebagai suatu bangsa.  

 

4. Mengira Perjuangan Sudah Selesai 
 

Faktor lain yang menyebabkan kita kurang sungguh-sungguh dalam 

melakukan pendidikan karakter adalah perasaan bahwa “perjuangan untuk 

nation building sudah selesai, dan sekarang tinggal membangun ekonomi”. 
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Keadaan di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk 

membangun negara kesatuan yang kuat atas Dasar Negara dan Ideologi Pancasila 

seperti yang diidam-idamkan oleh para Pendiri Bangsa, masih jauh dari selesai.  

 

MENGEMBANGKAN UNSUR-UNSUR SISTEM PENDIDIKAN 

YANG TEPAT UNTUK PEMBANGUNAN KARAKTER 

Ketepatan suatu sistem pendidikan ditentukan terutama sekali oleh: arah 

atau tujuan pendidikan, proses, susbstansi pembelajaran, suasana pendidikan, 

dan kualitas pendidik, yang sesuai dengan konteks di mana sistem tersebut 

dibangun atau dikembangkan.  

Dalam mencermati unsur-unsur untuk membangun sistem pendidikan 

untuk pembangunan karakter, khususnya dalam kaitannya dengan arah dan 

tujuan pendidikan, penulis akan mengacu pada tiga hal berikut:  

• Tujuan Pendidikan menurut UU Sisdiknas 2003.  

• Tujuan pendiidikan menurut Ki Hajar Dewantara 

• Konsep kekuatan karakter (character strength) dan kebajikan dari 

kelompok Psikologi Positif (Positive Psychology).  

 

1. Tujuan Pendidikan  

Tujuan Pendidikan menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003 adalah 

 ‘…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 serat bertanggung jawab.’  

Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara:  
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‘Maksud pendidikan itu adalah sempurnanya hidup manusia, sehingga 

bisa memenuhi segala keperluan hidup lahir dan batin yang kita dapat dari 

kodrat alam…Pengetahuan, kepandaian janganlah dianggap maksud dan 

tujuan, tetapi alat, perkakas, lain tidak. Bunganya, yang kelak akan jadi 

buah, itulah yang harus kita utamakan. Buahnya pendidikan yaitu 

matangnya jiwa,yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan  

yang tertib dan suci dan manfaat bagi orang lain.’ 

Dari kedua rumusan tujuan pendidikan tersebut kita melihat ada bagian-

bagian yang sama, namun juga ada yang berbeda. Hal-hal yang berkaitan dengan 

dimensi spiritual   tercakup pada kedua rumusan tersebut, walaupun istilahnya 

mungkin berbeda, demikian juga dengan dimensi sosial dan intelektual.   

 

Hal yang berbeda adalah bahwa pada rumusan Ki Hajar Dewantara, beliau 

membedakan dengan jelas antara alat dan tujuan. Beliau menyatakan bahwa 

menguasai ilmu pengetahuan itu adalah menguasai alat, bukan tujuan. Tujuan itu 

adalah kesempurnaan hidup, matangnya jiwa, kesucian, hidup yang tertib, dan 

hidup yang bermanfaat bagi orang lain. 

Dalam meningkatkan peran pendidikan untuk pengembangan karakter, 

perbedaan antara tujuan dan alat untuk mencapai tujuan perlu dipahami dengan 

baik. Pemahaman yang baik ini akan sangat membantu kita untuk: (1) mengetahui 

apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau tidak, (2) menghindari jebakan 

‘mengagumi banyak alat tanpa mengetahui tujuan penggunaanya’, (3) 

menghindari kekeliruan ‘menganggap bahwa tujuan pendidikan sudah tercapai 

ketika kita baru saja punya alat untuk mencapainya’, (4) menyalahgunakan alat 

yang dimiliki.  

 

2. Pandangan Psikologi Positif mengenai Kebajikan dan Karakter 
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Aspek mengembangkan dan menguatkan kebajikan (virtues) merupakan 

salah satu unsur sangat penting dalam dua rumusan tujuan pendidikan tersebut 

di atas (beriman dan berakhlak mulia, hidup dan penghidupan yang suci dan 

bermanfaat bagi orang lain). Dalam menerjemahkan tujuan pendidikan tersebut 

ke dalam konsep-konsep yang lebih operasional, perlu ditemukan konsep yang 

semangatnya selaras dengan tujuan tersebut. Dalam hal ini adalah konsep yang 

memposisikan kebajikan sebagai unsur utama dalam pengembangan manusia. 

Penulis melihat bahwa keselarasan ini bisa ditemukan pada konsep-konsep yang 

dikembangkan oleh kelompok Psikologi Positif (Positive Psychology). 

Ada berbagai cara untuk melihat karakter atau mendifinisikan karakter. 

Kelompok Psikologi Positif adalah kelompok yang secara eksplisit melihat 

karakter sebagai cara atau jalur yang ditempuh oleh seseorang untuk 

mewujudkan kebajikan. Kebajikan adalah karakteristik utama pada manusia dan 

masyarakat yang sangat dihargai oleh para filosof  dan oleh rohaniwan dari 

berbagai agama. 

Konsep tentang kebajikan dan karakter bisa ditemukan dalam berbagai 

budaya dan agama di dunia. Ada berbagai klasifikasi mengenai kebajikan dan 

karakter. Salah satu yang sangat komprehensif adalah yang diajukan oleh 

Paterson dan Seligman, dari kelompok Psikologi Positif,  dalam ‘Character Strength 

and Virtues’ (2004).  

Setelah menelaah konsep kebajikan dan karakter  dari berbagai budaya dan 

agama yang pengaruhnya sangat besar dalam sejarah peradaban manusia —

Yunani Kuno, Yahudi, Kristen, Islam, Hindu, Buddha,  Kong Hu Cu dan Tao—  

Paterson dan Seligman mengidentifikasi  berbagai kebajikan yang  bisa ditemukan 

pada semua budaya dan agama-agama besar tersebut. Kebajikan ini dikategorikan 

menjadi enam kategori yaitu: kearifan dan pengetahuan (wisdom and knowledge), 

keberanian (courage), kemanusiaan (humanity), keadilan (justice), pembatasan diri 

(temperance) dan transendensi (trancedency). Pada setiap kebajikan, mereka 
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mengidentasi beberapa kekuatan karakter (character strengths) atau karakter yang 

baik. Mereka mengidentifikasi 24 jenis kekuatan karakter (silakan lihat Lampiran). 

Kelompok Psikologi Positif   juga sangat menekankan pentingnya 

kehidupan yang bermakna (meaningful life) sebagai salah satu dimensi 

keberhasilan dalam hidup. Dan dalam mencapai keberhasilan, seseorang perlu 

memanfaatkan kekuatan karakternya atau dengan kata lain bertumpu pada 

kebajikannya. Ciri dari kehidupan bermakna ini secara implisit tercantum dalam 

pernyataan tentang buahnya pendidikan yang disampaikan Ki Hadjar 

Dewantara, yaitu ‘hidup dan penghidupan yang tertib dan suci dan manfaat bagi 

orang lain’.   

Dari ketiga acuan tersebut maka penulis berpendapat bahwa esensi 

pendidikan karakter adalah menciptakan lingkungan, proses dan substansi 

pembelajaran yang dapat memfasilitasi, menginspirasi, menggugah, memotivasi 

seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik sehingga hidupnya membawa 

berkah bagi dirinya dan bagi masyarakat luas.  

Oleh sebab itu, dalam program pendidikan karakter yang dilakukan 

Yayasan Jati Diri Bangsa, salah satu program pengembangan diri yang nyata yang 

dianjurkan dilakukan, khususnya oleh para guru dan kepala sekolah, adalah 

‘tidak ada hari tanpa melakukan kebaikan’, dan tidak ada hari tanpa ‘menghindari 

hal-hal yang tercela’.  

 

PEMBANGUNAN KARAKTER, KEMAMPUAN INTEGRASI 

INTERNAL DAN ADAPTASI EKSTERNAL 

Sebuah organisasi, atau kelompok masyarakat, atau suatu bangsa akan bisa 

bertahan hidup dan berkembang apabila kelompok masyarakat atau bangsa 
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tersebut memiliki dua kemampuan yaitu kemampuan integrasi internal dan 

kemampuan adaptasi eksternal.  

 

Kemampuan Integrasi Internal  

Kemampuan integrasi internal mencakup kemampuan suatu kelompok 

masyarakat atau suatu  bangsa untuk  membangun dan menjaga kohesivitas. 

Kohesivitas ini dimanifestasikan dalam berbagai bentuk,  seperti kuatnya rasa 

persatuan, kemampuan untuk menemukan platform bersama ditengah-tengah 

perbedaan, kemampuan untuk bekerja sama secara kreatif, kemampuan untuk 

mengatasi perselisihan secara damai, rasa saling percaya antar kelompok, rasa 

saling menghormati di antara kelompok yang berbeda, kemampuan untuk 

mengedepankan kepentingan bersama yang lebih besar daripada kepentingan 

kelompok yang sempit.  

Dengan adanya kohesivitas, suatu bangsa menjadikan kebinekaan sebagai 

sumber kekuatan, sumber kreativitas, bukan sumber masalah atau kelemahan. 

Dengan kohesivitas, suatu bangsa dapat melipatgandakan kekuatannya karena 

terbentuknya sinergi di antara kekuatan-kekuatan yang berbeda. Sebaliknya, 

hilangnya kohesivitas bisa mengancam eksistensi suatu bangsa atau negara. 

Runtuhnya Uni Sovyet pada tahun 1991 adalah salah satu contoh dari hilangnya 

kemampuan integrasi internal. Seorang sejarawan Inggris, Lord Toynbee, 

menyatakan bahwa  sembilan belas dari duapuluh satu peradaban besar di muka 

bumi ini hancur bukan karena penaklukkan dari luar melainkan karena 

pelapukan moral dari dalam.  

Dalam perspektif integrasi internal ini, pembangunan karakter dan 

pembangunan bangsa adalah usaha sistematik untuk mengembangkan nilai-nilai 

kebajikan pada  warga negara sebagai individu, dan pada kelompok-kelompok 

masyarakat, yang membuat kohesivitas bangsa terbangun dan terjaga.  Nilai-nilai 
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kebajikan ini mencakup antara lain: bela rasa, saling-peduli, keterbukaan, rasa-

adil (fairness), kejujuran, ketulusan, tanggung jawab sosial, dan kerelaan berbagi. 

 

Kemampuan Adaptasi Eksternal  

Kemampuan adaptasi eksternal mencakup kemampuan untuk 

mengantisipasi dan menanggapi secara cerdas perkembangan dan perubahan 

lingkungan sehingga suatu kelompok atau bangsa  berada pada posisi yang relatif 

kuat di tengah-tengah bangsa lain,  dan mampu berkontribusi dalam membangun 

masa depan yang lebih baik untuk kesejahteraan umum.  

Kemampuan adaptasi ekstenal muncul dalam berbagai manifestasi, seperti:  

kemampuan untuk maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

setara dengan bangsa-bangsa lain, kemampuan untuk menegakkan standar etika 

yang bersifat universal, dan kemampuan untuk meningkatkan daya saing 

ekonomi. Kemampuan adaptasi eksternal yang rendah akan menyebabkan suatu 

bangsa makin lama makin tertinggal dari bangsa lain. 

Dilihat dari perspektif adaptasi eksternal, pembangunan karakter dan 

pembangunan bangsa adalah usaha sistematik untuk mengembangkan potensi 

kebajikan warga negara dan masyarakat untuk menjadikan Indonesia sebagai 

negara yang lebih berdaya saing,  dan lebih mampu berkontribusi bagi kemajuan 

dan kesejahteraan dunia. Karakter yang dapat meningkatkan kemampuan 

adaptasi eksternal ini mencakup: semangat belajar yang tinggi, kreatif, kerja keras, 

gigih, optimis, dan jujur. 

Bertolak dari perspektif integrasi internal dan adaptasi eksternal ini,  maka, 

dalam risalah ini, yang dimaksud dengan karakter bangsa adalah berbagai 

kebiasaan baik yang secara umum ditunjukkan oleh warga suatu bangsa, yang   

menjadi ciri khas  bangsa yang bersangkutan, dan menjadi kekuatan dalam 

membangun persatuan, keadilan dan kemakmuran  bersama, serta menjadikan 
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bangsa tersebut sebagai  bangsa yang maju dan bermartabat di tengah-tengah 

bangsa lain.   

Bagi  suatu bangsa dengan derajat keragaman atau heterogenitas yang 

sangat tinggi seperti Indonesia (keragaman suku, agama, bahasa, dan adat 

istiadat),  serta geografi yang luas dan  terpencar, tantangan untuk menjaga 

integrasi internal jauh lebih besar daripada tantangan yang dihadapi oleh bangsa 

yang relatif homogen. Bangsa dengan keragaman yang tinggi memerlukan 

kemampuan besar dalam integrasi internal. 

Lemahnya kemampuan integrasi internal akan memicu berkembangnya 

konfilk-konflik internal yang berpotensi melemahkan dan bahkan memecah 

persatuan bangsa. Apabila hal itu terjadi, maka sebagaian besar energi  atau 

potensi bangsa akan dihabiskan untuk mengatasi konflik internal tersebut. 

Akibatnya, potensi bangsa yang dapat  dimanfaatkan untuk adaptasi eksternal 

akan sangat terbatas atau terkikis habis. Dalam keadaan seperti itu maka suatu 

bangsa akan makin sulit bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi, suatu 

bangsa  yang tidak mampu melakukan integrasi internal akan makin kecil 

kemampuannya untuk melakukan adaptasi eksternal.  

Kedua kemampuan itu perlu dipupuk  secara terus menerus. Hal ini 

diperlukan karena lingkungan (politik, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi) berubah dan bergerak terus. Perubahan lingkungan ini membawa 

tantangan-tantangan baru, yang sering sekali tidak bisa diatasi dengan sikap dan 

cara-cara lama.  

 

PENDIDIKAN KARAKTER DI TENGAH-TENGAH ARUS 

GLOBALISASI DAN KEMAJUAN TEKNOLOGI 

Pendidikan karakter bukan barang baru. Ini adalah pendidikan yang 

usianya setua peradaban manusia. Dari masa ke masa pendidikan ini dirasakan 
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tetap penting. Derajat kepentingan ini bisa dinyatakan secara eksplisit atau 

implisit.  Misalnya, Presiden Sukarno, dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 

17 Agustus 1956 secara eksplisit menyatakan pentingnya ‘Nation dan Character 

Builiding’ bagi Indonesia.  

Dalam pembangunan karakter, salah satu permasalahan yang dihadapi 

adalah bahwa tantangan dalam pendidikan karakter berbeda dari zaman ke 

zaman. Salah satu penyebab dari perubahan tantangan tersebut adalah perubahan 

lingkungan kehidupan yang terjadi terus menerus. Tantangan yang dihadapi 

dalam melakukan  pendidikan karakter 60 tahun yang lalu akan berbeda dengan 

tantangan yang dihadapi sekarang,  di tengah-tengah arus gobalisasi yang makin 

deras dan dunia yang makin tanpa batas.  

Sekurang-kurangnya ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian lebih 

besar dalam pendidikan karakter dalam era globalissi dan kemajuan teknologi 

sekarang ini. 

 

Jatidiri  

Dewasa ini, melalui berbagai alat komunikasi atau gawai (gadget), kita 

setiap hari diserbu secara bertubi-tubi oleh ribuan informasi dari berbagai 

penjuru. Kita hidup di tengah hiruk-pikuk persilangan informasi. Content 

informasi ini bermacam-macam: bujukan, ajakan, propaganda, provokasi, 

keterangan, sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan pengetahuan.  

Boleh dikatakan gelombang arus informasi yang sangat besar dan datang 

dari segala penjuru itu menyeret seseorang secara emosional dan mental kesana-

kemari.  Dewasa ini, risiko seseorang terseret oleh berbagai ajakan dan bujukan 

melalui arus informasi jauh lebih besar daripada beberapa dekakde yang lalu 

ketika pergaulan di dunia ini relatif masih belum terbuka lebar seperti sekarang 
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ini. Hal ini bisa menimbulkan kesulitan atau kebingunan bagi seseorang dalam 

menentukan sosok jatidirinya.   

Untuk mengurangi kesulitan dan kebuingungan itu, seseorang perlu 

memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang menyerbunya. 

Untuk itu seseorang perlu memiliki acuan yang jelas mengenai nilai-nilai 

kebajikan, dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan kurang 

baik. Tanpa acuan ini, seseorang akan sangat mudah terombang ambing, dan 

tersesat dalam arus globalisasi.  Untuk menangkalnya kita memerlukan 

pendidikan karakter yang efektif, karena pada dasarnya pendidikan karakter 

adalah membantu seseorang untuk ‘mengetahui yang baik, mencintai dan 

melakukan kebaikan’. 

 

Dampak Pemakaian Teknologi 

Kemajuan teknologi, khususnys teknologi telekomunikasi dan informasi, 

telah membuat dunia ini menjadi seperti lapangan yang terbuka, tanpa sekat. 

Teknologi, sebagai sebuah alat, apabila dipakai secara baik akan memberikan 

banyak manfaat. Namun, apabila disalahgunakan maka alat itu akan 

mengakibatkan kerusakan. Teknologi mempunyai kemampuan untuk melipatkan 

gandakan; disini termasuk melipatgandakan kekuatan, kecepatan, daya jangkau, 

dan dampak.  

Di masa lalu, ketika teknologi komunikasi dan informasi belum 

berkembang sepeti sekarang, berita bohong yang disebar, dampak negatifnya 

sangat terbatas. Namun, sekarang, berita bohong atau ujaran kebencian yang 

disebar melalui media sosial bisa menimbulkan konflik besar, dan bahkan bisa 

mengancam fondasi persatuan suatu bangsa.  

Penyalahgunaan teknologi akan lebih mudah terjadi pada orang-orang 

tanpa tanggung-jawab sosial, tanpa etika, dan hampa rasa keadilan. Suatu negara 
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memerlukan warga negara yang berkarakter baik agar kemajuan teknologi 

membawa manfaat bagi kemajuan masyarakatnya. Salah satu tantangan dalam 

pendidikan karakter, di samping menghindari penyalahgunaan teknologi, adalah 

memanfaatkan teknologi untuk melipatgandakan pengembangan dan 

pemunculan potensi kebajikan masyarakat. 

 

Generasi Baru yang Berbeda  

Globalisasi yang diwarnai oleh keterbukaan dan kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi telah menjadi lingkungan tumbuhnya generasi baru 

yang dalam berbagai hal memiliki sikap dan pandangan yang berbeda dengan 

generasi sebelumnya. Generasi ini sering dinamakan Generasi Y atau Generasi 

Millenial.  Berbagai pihak telah melakukan kajian untuk mencermati perbedaan 

generasi Y ini dengan generasi sebelumnya (di Barat disebut Generasi X).  

Secara umum, Generasi Y dipandang punya sikap yang lebih egaliter dari 

pada generasi sebelumnya. Dalam hubungan kerja, mereka lebih menyukai 

hubungan yang lebih menunjukkan kesetaraaan daripada hubungan majikan dan 

pekerja, dan cenderung tidak menyukai pimpinan yang bersikap otoriter. 

Generasi ini juga bersikap lebih kritis dan suka mempertanyakan hal-hal yang 

biasanya sudah dianggap mapan.  Mereka cenderung menyampaikan pendapat 

secara terbuka (out-spoken). Mereka lebih menyukai lingkungan yang memberikan 

mereka kebebasan dan fleksibilitas, dan lebih menyukai umpan balik yang cepat 

dan segera.  

Perkembangan yang disampaikan di atas membawa implikasi pada 

pendidikan karakter. Di tengah-tengah kuatnya arus globaisasi, maka akar dari 

karakter yang ditanamkan haruslah lebih kuat. Di samping itu, dunia yang makin 

tanpa batas menuntut agar kekuatan karakter itu juga dilengkapi dengan 

wawasan yang luas. Karakter yang kuat yang disertai dengan wawasan yang luas 
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akan membuat seseorang punya daya tahan dan daya tumbuh dalam lingkungan 

yang bergejolak, penuh kebinekaan dan kompleks, serta menghindarkannya dari 

jebakan sikap eksklusif yang ekstrim. Oleh karena itu, substansi pendidikan 

karakter perlu dibingkai secara multiperspektif: perspektif spiritual, sosial, 

budaya, sejarah, intelektual dan legal. Sedangkan, proses pendidikannya 

hendaknya menjadi proses yang menggugah, menginspirasi dan logis.    

 

PENDIDIKAN KARAKTER UNTUK SEMUA: UNTUK 250 JUTA 

ORANG 

Pendidikan karakter sering kali diasosiasikan hanya terbatas pada program 

pendidikan untuk peserta didik yang terdaftar di lembaga pendidikan formal, 

informal maupun non-formal. Namun apabila dilihat dari keadaan Indonesia 

sekarang ini – sulitnya memberantas korupsi, merebaknya pemakian narkoba, 

meluasnya ujar kebencian melalui media sosial yang berpotensi memecah belah 

bangsa - penulis berpendapat bahwa sebenarnya yang juga sangat memerlukan 

pendidikan karakter adalah orang-orang dewasa yang sudah tidak duduk lagi di 

bangku sekolah. Orang-orang dewasa ini bekerja di lembaga-lembaga negara dan 

pemerintah di pusat dan daerah, bergerak di sektor swasta, di lembaga-lembaga 

kemasyarakatan. Jadi kita memerlukan pendidikan karakter untuk semua orang.  

Dalam kenyataan, melakukan pendidikan karakter untuk orang dewasa 

justru jauh lebih sulit daripada melakukan pendidikan karakter bagi peserta didik 

di lembaga-lembaga pendidikan untuk orang muda. Di samping itu, kerusakan 

pada negara dan masyarakat yang ditimbulkan oleh keburukan karakter- seperti 

kerugian dan kerusakan negara karena merebaknya korupsi,   kerusakan generasi 

muda karena pemakaian narkoba, meluasnya ketegangan sosial- justru banyak 

sekali dilakukan oleh orang-orang dewasa yang berkiprah diberbagai bidang. 
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Nampaknya, dalam hal ini, pengalaman China keluar dari keterpurukan 

sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh Revolusi Kebudayaan perlu disimak, 

dengan tetap mengingat latar belakang sistem politik China yang berbeda dengan 

Indonesia.  Dalam rangka membangun kembali China dari keruntuhan ekonomi 

dan kerusakan sosial yang sangat besar yang ditimbulkan oleh Revolusi 

Kebudayaan, pemerintah China melakukan reformasi pendidikan, yang diberi 

nama ‘Education for1.3 Billion’, pendidikan untuk 1,3 milliard orang. Tema 

reformasi pendidikan China ketika itu adalah pendidikan karakter, dan tujuan 

utamanya adalah ‘untuk menjadikan setiap warga China menjadi orang yang 

berkarakter kuat dan menumbuh-kembangkan warga masyarakat yang lebih 

konstruktif’. 

 

BERBAGAI PENDEKATAN DALAM PENDIDIKAN KARAKTER 

Pembelajaran Dari Dalam ke Luar dan dari Luar ke Dalam  

Karakter seseorang atau suatu kelompok adalah hasil belajar. Proses 

pembelajaran itu bisa berjalan secara sadar maupun tidak sadar. Secara umum ada 

dua jenis proses pembelajaran dalam pembentukan karakter yaitu pembelajaran 

‘dari dalam ke luar’ (inside-out) dan proses pembelajaran ‘dari luar ke dalam’ 

(outside-in).  

 

Pembelajaran dari dalam ke luar  

Dalam hal ini, pendidikan karakter sebagai upaya untuk menumbuh 

kembangkan kebiasaan baik dilakukan melalui pencerahan atau pengembangan 

kesadaran baru tentang pentingnya kebajikan dalam kemajuan dan keberhasilan 

hidup. Kesadaran baru ini kemudian memicu tumbuhnya kepekaan dan 
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keyakinan, berkembangnya cara pandang atau paradigma baru, munculnya sikap 

baru, yang kemudian dimanifesatasikan dalam tingkah laku baru.  

Pencerahan atau timbulnya kesadaran baru ini bisa dipicu oleh berbagai 

hal yang menggugah hati atau peristiwa yang menginspirasi, seperti: pelatihan 

yang mencerahkan, terinspirasi oleh tokoh panutan, pengalaman khusus yang 

menyentuh hati, menyaksikan peristiwa yang menggugah dsb. Ini termasuk 

pendidikan karakter yang dimulai dengan mengubah mindset (pola pikir). 

Contoh yang paling nyata dari penerapan pendekatan ‘pembelajaran dari 

dalam ke luar’ dalam pendidikan karakter adalah pendidikan bangsa yang 

dilakukan oleh para Pendiri Bangsa ini dalam melakukan perjuangan untuk 

mencapai kemerdekaan. Pendiri Bangsa ini, yang berasal dari berbagai daerah, 

kalangan, latar belakang etnis, keyakinan dan pendidikan, telah berhasil 

membangun karakter yang kuat - seperti rasa persatuan, keberanian, optimisme, 

rasa percaya diri, kerelaan berkorban - pada berjuta-juta rakyat Indonesia dengan 

mencerahkan, menginspirasi, menggugah semangat mereka untuk mencapai 

Indonesia yang bersatu dan merdeka. Mereka lakukan itu dengan memberi 

wawasan sejarah, wawasan budaya, wawasan kebangsaan, wawasan 

kemanusiaan, dan dengan teladan tingkah-laku sebagai pejuang. 

 

Pembelajaran dari luar ke dalam  

Dalam pendekatan ini, kebiasaan baik ditumbuhkan melalui pembentukan 

lingkungan yang mendorong atau mewajibkan seseorang atau suatu kelompok 

masyarakat untuk mengembangkan suatu kebiasaan baik yang diinginkan, atau 

mempenalti hal-hal yang sebaliknya (menghukum orang yang berperilaku yang 

bertentangan dengan kebiasaan baik yang diharapkan). Lingkungan ini bisa 

berupa kode etik, kode perilaku, peraturan, regulasi, kebijakan, yang diterapkan 

secara konsisten dan non-diskriminatif.  
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Kedua pendekatan tersebut perlu dijalankan secara bersamaan dan saling 

melengkapi. Misalnya, beberapa kota di Indonesia bisa menjadi kota yang sangat 

bersih dan tertib dengan cara memberi pendidikan kepada warga kota  sehingga 

tumbuh kesadaran tentang pentingnya kebersihan dan menguatnya kebutuhan 

untuk  hidup bersih, dan pada saat yang sama pemerintah menerapkan peraturan 

tentang kebersihan secara konsisten, yang mempenalti (seperti mengenakan 

denda)  orang-orang yang melanggar peraturan kebersihan, dan mengembangkan 

sistem yang  memfasilitasi warga untuk menjaga kebersihan. 

Pendekatan seperti ini juga dilakukan oleh beberapa negara untuk 

memberantas korupsi. Negara yang bersangkutan berusaha mengurangi tingkat 

korupsi dengan mengenakan hukuman yang sangat berat (termasuk hukuman 

mati), tanpa pandang bulu, kepada orang-orang yang melakukan korupsi.  

 

Dengan Teladan 

Dalam salah satu tulisannya mengenai pendidikan  yang berjudul ’Mejadi 

Guru  di Masa  Kebangunan’, Bung Karno memulai  risalahnya dengan kutipan: 

‘Anda tidak bisa mengajarkan apa yang anda mau. Anda tidak bisa mengajarkan 

apa yang anda tahu. Anda hanya bisa mengajarkan siapa anda’.  Kata bijak ini 

sangat berlaku untuk pendidikan karakter. Hanya orang jujur yang punya hak 

moral dan dapat mengajarkan kejujuran kepada orang-orang di sekitarnya.  

Orang tua, guru, kepala sekolah, pejabat pemerintah, pejabat negara, 

tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadi pendidik karakter yang efektif  dengan  

memberi contoh yang baik melalui perilaku, perkataan, dan sikap baik sehari-hari. 

Untuk itu seseorang perlu menghindarkan diri dari kemunafikan, dalam arti 

mengatakan dan menganjurkan kebaikan, tetapi melakukan yang sebaliknya.  
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Kontekstual 

Pendidikan karakter perlu bersifat kontekstual. Salah satu konteks yang 

harus diperhatikan adalah tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Memang banyak jenis karakter baik yang perlu dikembangkan (daftar karakter 

baik ini, yang bersifat umum dapat dilihat pada Lampiran). Namun demikian, 

dalam upaya pengembangannnya pada suatu kurun waktu tertentu, prioritas 

hendaknya diberikan pada pengembangan karakter yang langsung dapat 

mengatasi masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah 

masyarakat, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan karakter 

hendaknya menjadi bagian dari kehidupan, tidak boleh diasingkan dari 

kehidupan.  

Pada saat ini beberapa karakter yang sangat mendesak untuk 

dikembangkan dan dikuatkan di Indonesia adalah: kejujuran, tanggung jawab 

sosial, kreatif, semangat belajar, disiplin, kerja keras, gigih, apresiasi terhadap 

kebinekaan, semangat berkontribusi, dan optimis. Karakter tersebut sangat 

penting untuk menjawab kebutuhan bangsa Indonesia saat ini, terutama sekali: 

kebutuhan untuk menjaga keutuhan bangsa, kebutuhan untuk membangun 

masyarakat berakhlak baik, kebutuhan untuk menjadi bangsa yang maju, 

kebutuhan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa secara berkelanjutan, dan 

kebutuhan untuk menegakkan keadilan.  

 

Pendidikan Karakter yang Saling Menguatkan dengan Pendidikan 

Kewargaan 

Berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan bangsa yang diuraikan di 

atas, maka kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk menentukan substasi 

utama dari pendidikan yang diperlukan oleh bangsa Indonesia sekarang ini. 
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Substansi utama ini mencakup pendidiakn kewaragaan, pendidikan karakter, dan 

pengembangan kompetensi.  

Pendidikan kewargaan menyiapkan generasi muda khususnya dan orang 

Indonesia umumnya menjadi warga negara yang tercerahkan dan memahami hak 

dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, dalam rangka tumbuh dan 

berkembang bersama dalam kebinekaan. Pendidikan kewargaan ini hendaknya 

dibangun di atas wawasan sejarah, wawasan kebudayaan, wawasan kebangsaan 

dan wawasan kemanusiaan. Pendidikan kewargaan yang tepat akan menggugah 

seseorang untuk menjadi warga masyarakat dan warga negara yang taat hukum, 

jujur, beretika, punya tanggung jawab sosial dan bersikap inklusif. 

Pendidikan kewargaan diperlukan untuk menjaga kohesivitas bangsa, dan 

menghindarkan bangsa kita dari konflik sosial, dan dari melakukan tindakan 

yang menghancurkan diri (bangsa) sendiri. Pendidikan kewargaan merupakan 

bagian yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang 

harmonis dan dinamis, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan bangsa.  

 

Pendidikan Karakter dalam Bingkai Wawasan Sejarah, Budaya, dan 

Kemanusiaan 

Pendidikan karakter hendaknya punya perspektif yang luas dan akar yang 

dalam. Pendidikan karakter haruslah dihindarkan dari kecenderungan menjadi 

chauvinis dan eksklusif. Oleh karena itu, pendidikan karakter hendaknya 

ditempatkan dalam bingkai wawasan sejarah, wawasan budaya dan 

kemanusiaan. Cara pendidikan seperti ini akan membantu seseorang untuk 

mengetahui apa yang baik, mengapa sesuatu itu baik, tergugah atau terpanggil 

untuk melakukan kebaikan, dan berbahagia melakukan kebaikan.  
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PENDIDIKAN KARAKTER: DI RUMAH, DI SEKOLAH, DAN DI 

MASYARAKAT 

Tantangan Makin Besar  

Pendidikan karakter berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat. 

Pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, oleh orang tua dan anggota 

keluarga yang lain, sejak dini. Pendidikan karakter di dalam keluarga menjadi 

awal dari upaya untuk menyemai, merawat, menumbuh-kembangkan dan 

menguatkan kebiasaan baik pada diri seseorang. Namun perlu disadari bahwa 

pendidikan karakter di rumah sekarang ini tantangannya jauh lebih besar 

daripada di masa lalu, sebab rumah tangga sekarang ini terbuka lebar terhadap 

serbuan informasi dari berbagai sumber, terutama sekali dari acara televisi dan 

content informasi yang masuk melalui berbagai gawai. Di samping itu, tekanan 

hidup yang makin keras sering kali mengharuskan suami dan istri harus bekerja 

dan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah. Hal itu membuat 

waktu yang tersedia bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya di rumah 

makin sedikit.  

Tantangan yang lebih besar tersebut menyebabkan orang-orang menaruh 

harapan yang lebih tinggi terhadap sekolah, agar sekolah mengambil peran yang 

lebih besar dalam pendidikan karakter. Sesudah sekian lama kurang menaruh 

perhatian terhadap pendidikan karakter, maka pendidikan formal di Indonesia 

sekarang ini sedang mencoba mencari bentuk pendidikan karakter yang dianggap 

ssesuai dengan kebutuhan bangsa ini.  

Dari tiga lingkungan pendidikan karakter tersebut di atas, yang paling sulit 

dikendalikan adalah lingkungan pendidikan di masyarakat. Pendidikan karakter 

di rumah dan disekolah batas-batasnya mudah terlihat, namun tidak demikian 

halnya dengan pendidikan karakter di masyarakat. 
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Kesulitan itu menjadi berlipat ganda di era keterbukaan dan kemajuan 

teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini. Media sosial yang 

disalahgunakan (dengan menyebarkan berita bohong dan ujaran yang 

menimbulkan kebencian dan perpecahan) dalam sekejap bisa merusak seluruh 

tatanan pendidikan karakter yang menganjurkan toleransi dan kebersamaan.  

 

Ekosistem yang Memudahkan Pengembangan Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Pada skala nasional, pendekatan pendidikan yang bersifat ‘dari luar ke 

dalam’ perlu dikuatkan. Untuk itu, di sini disarankan untuk memprioritaskan tiga 

hal, yaitu menguatkan narasi positif di masyarakat, memperbaiki hukum dan 

penegakkan hukum, serta reformasi atau perbaikan lembaga pemerintah yang 

mengelola pendidikan. Dalam memperbaiki ekosistem ini, peran dan kehadiran 

pemerintah sangatlah penting. 

 

Menguatkan Narasi Positif di Masyarakat  

Dalam menguatkan narasi positif ini peran media masa dan media sosial 

sangat besar. Narasi positif ini mencakup upaya untuk mengembangkan emosi 

positif di kalangan masyarakat luas dan meningkatkan rasa percaya diri dan 

optimisme untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan bersama di masa yang 

akan datang. Setiap bangsa memilki kekuatan dan kelemahannya. Narasi positif 

menekankan pentingnya kekuatan dan prestasi yang sudah dicapai, dan 

menghindarkan diri dari kecenderungan terjebak dalam narasi mengecilkan dan 

mengejek bangsa sendiri.  

Dalam hal ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang mendorong 

berkembangnya narasi positif pada media massa dan media sosial, dan 
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memampukan serta memotivasi masyarakat luas untuk mmemgembangkan 

narasi positif melalui berbagai media, dan pada saat yang sama mengurangi 

berkembangnya narasi negatif. 

 

Memperbaiki Hukum dan Penegakan Hukum 

Penegakkan hukum secara baik dan konsisten adalah salah satu media 

untuk membangun karakter. Tidak semua orang mudah tercerahkan dan mau 

dicerahkan untuk mengembangkan kebiasaan baik. Bagi mereka, alat pendidikan 

karakter yang diperlukan adalah penegakan hukum yang mewajibkan atau 

memaksa mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, terutama yang 

sekali yang merugikan kepentingan umum, baik dalam jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

Kualitas dari substansi hukum yang ditegakkan juga perlu terus diperbaiki. Secara 

umum substansi hukum hendaknya mencegah orang untuk melakukan hal-hal 

yang tidak baik dan mempenalti mereka yang sudah melakukannnya, dan di sisi 

lain melindungi mereka yang melakukan kebaikan. Dalam hal ini, secara umum, 

kriteria kebaikan suatu substansi hukum adalah kesejalanan dan keselarasannya 

dengan semangat Dasar Negara dan Ideologi Pancasila.  

 

Reformasi dan perbaikan lembaga-lembaga pemerintah yang mengelola 

pendidikan 

Perhatian terhadap pentingnya peran institusi sebagai tumpuan kemajuan 

bukanlah hal baru. Institusi perlu disesuaikan agar bisa menanggapi tantangan 

baru.   

Dua puluh lima tahun yang lalu, Lester Thurow dalam ‘Head to Head’ 

(1992), telah menyatakan bahwa persaingan pada abad 21 akan dimenangkan oleh 
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negara yang memiliki kualitas institusi yang sangat bagus; ini mencakup negara 

yang memiliki tenaga kerja dengan kualitas pendidikan yang terbaik, negara yang 

lembaga pemerintah, pendidikan, dan bisnisnya paling efisien. 

Besarnya peran institusi dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan 

suatu bangsa baru-baru ini ditegaskan lagi oleh Acemoglu dan Robinson dalam 

buku ‘Why Nations Fail?’ (2012). Berdadsarkan kajiannya terhadap perkembangan 

bangsa-bangsa di dunia, dua akhli ekonomi ini menyimpulknan bahwa yang 

membedakan di antara bangsa-bangsa yang berhasil dan yang gagal adalah 

kualitas institusinya.  

Reformasi institutsi di bidang pendidikan sudah seharusnya menjadi 

bagian dari reformasi birokrasi Indonesia. Dalam reformasi institusi ini, seperti 

juga dalam reformasi birokrasi, hal yang paling krusial adalah perubahan mindset 

atau perubahan mentalitas. Tanpa perubahan mindset, maka perubahan sistem 

atau struktur tidak akan banyak membawa hasil. 

Dalam perubahan mindset ini, para pejabat, dari atas sampai ke bawah, yang 

bertugas dalam lembaga yang mengelola pendidikan khususnya, dan lembaga 

negara dan pemeritah pada umumnya, perlu meninggalkan pola pikir yang 

selama ini telah menjadikan lembaga-lembaga pemerintah sebagai beban atau 

batu sandungan bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan Indonesia. 

Perubahan itu haruslah mencakup tindakan nyata untuk meninggalkan beberapa 

kebiasaan, termasuk diantaranya kebiasaan minta dilayani (bukannya melayani), 

kebiasaan malas mengembangkan diri dan tidak mau berubah untuk mencapai 

kemajuan.  

 

Strategi Perubahan Dalam Memperbaiki Pendidikan Karakter di 

Sekolah 
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Dalam memperbaiki pendidikan kerakter di sekolah, peran guru dan 

kepala sekolah atau pemimpin lembaga pendidikan sangatlah penting dan 

bahkan sentral. Tidak ada pendidikan yang baik tanpa kepala sekolah dan guru 

yang baik.  

Ada tiga unsur utama yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

perubahan di sekolah untuk perbaikan pendidikan karakter, yaitu perubahan 

pola-pikir atau mindset, pengembangan kemampuan dan pengembangan sistem. 

Perubahan dimulai dengan perubahan pola-pikir. Perubahan pola-pikir ini 

mencakup perubahan cara pandang dan keyakinan tentang peran kebajikan dan 

kekuataan karakter dalam menentukan keberhasilan seseorang, kelompok 

masyarakat atau bangsa. Perubahan pola-pikir perlu diikuti dengan 

pengembangan kemampuan, khususnya kemampuan memimpin dan mengelola 

perubahan. Perubahan pola pikir dan pengembangan kemampuan kemudian 

perlu diikuti dengan pengembangan sistem-sistem untuk mempermudah proses 

perubahan dan menjaga agar proses perbaikan berjalan secara berkelanjutan.  

Berikut ini adalah beberapa tahap perubahan yang dapat diterapkan untuk 

perbaikan pendidikan karakter di berbagai sekolah. 

• Menjadikan para kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan 

sebagai pemimpin dan agen perubahan di sekolah mereka masing-masing; 

kembangkan dan tempatkan kepala sekolah dan guru sebagai inisiator 

perubahan. 

• Tumbuhkan kesadaran dan keyakinan baru bahwa tidak ada keberhasilan 

sejati diluar kebajikan. Menjadi orang baik dan lebih baik dalam posisi 

masing-masing   difungsikan sebagai penghela (driver) dari perubahan diri 

dan perubahan di sekolah. 

• Tumbuhkan keyakinan bahwa kepala sekolah dan guru bisa menjadi 

orang, kepala sekolah dan guru yang lebih baik dengan mengeluarkan 
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potensi kebajikan yang mereka miliki, yang sebagian dari potensi tersebut 

sering kali tidak mereka sadari keberadaannya. 

• Lakukan suatu kebaikan; tidak ada hari tanpa melakukan kebaikan. Mulai 

dengan yang kita bisa lakukan, mulai dari diri sendiri, sekarang juga. 

Jadikan perbuatan baik dan upaya melakukan perbaikan sebagai sumber 

kegembiraan, bukan beban.  

• Belajar, tumbuh dan berkembang bersama. Berkembang dengan saling 

belajar, saling mempedulikan, dan saling mendukung (silih asah, silih asih, 

silih asuh); menjadi lebih baik dengan cara mengamati, meniru dan 

menambah (niteni, niroke, nambahi).  Sadari kebenaran dari ‘paradok 

berbagi’; makin seseorang berbagi, makin dia berkelimpahan. 

 

KATA PENUTUP 

Perubahan-perubahan yang terjadi baik pada skala global maupun 

nasional menyebabkan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan karakter 

bangsa makin lama makin besar dan kompleks. Risiko dari kelalain atau 

kesalahan dalam melakukan pendidikan karakter makin besar. Tidak berlebihan 

kalau dikatakan bahwa pendidikan karakter yang baik adalah prasyarat utama 

bagi kelangsungan dan perkembangan bangsa Indonesia di masa depan.  

Indonesia perlu terus menerus mencari cara-cara yang lebih tepat untuk 

menghadapi tantangan baru dalam pendidikan karakter, untuk membangun 

warga negara yang berkarakter kuat dan berwawasan luas. Cara-cara baru ini 

perlu memadukan secara cerdas pendekatan spiritual, sosial, budaya, 

kesejarahan, intelektual dan legal.  

Dan akhirnya, pendidikan untuk pengembangan karakter bangsa perlu 

dilihat sebagai upaya untuk menyalakan dan menguatkan kembali jiwa 

kejuangan masyarakat bangsa Indonesia. Apabila di masa lalu semangat 
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kejuangan itu telah mengantar bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dalam 

bidang politik, maka sekarang, di samping terus mengukuhkan  kedaulatan  

politik, semangat kejuangan itu hendaknya juga  dijadikan wahana untuk 

menguatkan kepribadian dalam bidang kebudayaan, dan kemandirian dalam 

bidang ekonomi.  
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Lampiran 

KEBAJIKAN (VIRTUES) DAN KEKUATAN KARAKTER  
(CHARACTER STRENGTHS) 

(Sumber: Christopher Paterson & Martin E.P. Seligman, Character Strengths and Virtues. 2004) 

KEBAJIKAN 
(VIRTUES) 

KEKUATAN KARAKTER (CHARACTER 
STRENGTHS) 

1. Kearifan dan 
pengetahuan 
(wisdom and 
knowledge) – 
kekuatan kognitif 
yang berkaitan 
dengan 
penambahan dan 
penggunaan 
pengetahuan 

• Kreativitas (orisinil, banyak ide): memikirkan cara baru 
dan produktif dalam mengkonsepsikan dan melakukan 
sesuatu; termasuk di dalamnya, namun tak terbatas hanya 
pada,  prestasi artitistik 

• Rasa ingin tahu: minat mencari kebaruan, keterbukaan 
terhadap pengalaman baru;  menaruh perhatian padahal-
hal atau pengalaman  baru; melihat berbagai hal atau 
topik sebagai hal-hal yang menarik; menjelajah   dan 
mencoba menemukan sesuatu.  

• Berpikiran-terbuka (berpikir kritis, mencermati dengan 
berbagai pertimbangan):  berpikir dalam dan luas, 
memeriksa suatu hal dari berbagai sudut pandang; tidak 
langsung ’melompat’ ke kesimpulan; bersedia mengubah 
pikiran atas dasar bukti-bukti nyata; menilai semua bukti 
secara adil. 

• Semangat belajar: bersemangat dalam usaha menguasai 
keterampilan baru, topik baru, dan pengetahuan baru; 
kecenderungan kuat untuk menambah pengetahuan 
secara sistematik.  

• Wawasan: berkemampuan memberikan nasihat yang arif 
kepada orang lain; mampu melihat suatu hal dengan cara 
yang masuk akal bagi diri sendiri dan bagi orang lain.   

2. Keberanian 
(courage) - 
kekuatan 
emosional  yang 
mecakup kemauan 
yang kuat untuk 
mencapai suatu 
tujuan  di tengah-
tengah tentangan 
yang dihadapi, 
baik dari dalam 
maupun dari luar.  

 

• Keberanian (bravery): tidak takut menghadapi ancaman, 
tantangan, kesulitan, atau kesakitan; berbicara secara 
terbuka untuk membela yang benar, walaupun ada yang 
akan menentangnya; berani bertindak untuk hal-hal yang 
diyakininya benar, walaupun tak populer; termasuk di 
sini keberanian fisik.  

• Kegigihan: menyelesaikan hal-hal yang sudah dimulai; 
pantang-menyerah dalam melakukan sesuatu walaupun 
banyak rintangan; bekerja sampai tuntas; bergembira 
karena sudah menyelesaikan tugas.  
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KEBAJIKAN 
(VIRTUES) 

KEKUATAN KARAKTER (CHARACTER 
STRENGTHS) 

• Integritas (ketulusan, kejujuran): berbicara dan bertindak 
jujur, tidak berpura-pura, dan tulus; bertanggung jawab 
atas perbuatannya sendiri.  

• Vitalitas: menjalani kehidupan dengan kegembiraan dan 
penuh semangat; tidak bekerja setengah hati; melihat 
kehidupan sebagai ’petualangan’. 

3. Kemanusiaan  
(humanity) - 
kekuatan 
interpersonal yang 
mencakup 
ketulusan 
merawat, 
membantu, sikap 
bersahabat dan 
menjaga orang 
lain.  

 

• Kasih (love): menghargai hubungan yang akrab dengan 
orang lain, khususnya yang bercirikan saling peduli dan 
saling berbagi; dekat dengan orang lain..  

• Kebaikan hati (kedermawanan, kepedulian, welas asih, 
santun, tanpa pamrih): melakukan sesuatu yang baik 
untuk  orang lain;  menolong orang lain; mempedulikan 
dan merawat orang lain.  

• Kecerdasan sosial (kecerdasan emosional, kecerdasan 
personal): sadar akan motif dan perasaan orang lain dan 
diri sendiri; tahu apa yang patut dilakukan di tengah-
tengah situasi sosial yang berbeda; tahu apa yang 
membuat seseorang bertingkah laku tertentu.  

4. Keadilan (justice) - 
sifat baik warga 
masyarakat yang 
menjadi tumpuan 
kehidupan 
masyarakat yang 
sehat.  

 

• Kewargaan ( tanggung jawab sosial, loyalitas, teamwork): 
bekerja dengan baik sebagai anggota sebuah team; setia 
pada suatu kelompok; berkontribusi dan melakukan 
kewajiban sebagai anggota masyarakat.  

• Berkeadilan (fairness): memperlakukan semua orang 
secara wajar dan adil; tidak bias dalam mengambil 
keputusan terhadap orang lain hanya karena dipengaruhi 
oleh emosi pribadi; memberi setiap orang peluang yang 
wajar (a fair chance).  

• Kepemimpinan: menggugah suatu kelompok untuk 
mencapai suatu tujuan dan pada saat yang sama menjaga 
kualitas hubungan yang baik diantara sesama anggota 
kelompok; mengorganisasikan aktivitas kelompok.  

5. Pembatasan diri 
(temperance) - sifat 
baik yang 
menghindarkan 
seseorang dari 
ekses (sikap atau 
perbuatan yang 
meliwati batas). 

• Kesediaan untuk memaafkan dan belas kasihan 
(forgiveness and mercy): memaafkan mereka yang sudah 
berbuat salah; menerima kekurangan orang lain; memberi 
seseorang kesempatan kedua; tidak dendam.  

• Kerendahan hati/ kesederhanaan: tidak membicarakan 
keberhasilan diri sendiri; tidak menonjolkan diri atau 
berusaha menjadi pusat perhatian; tidak membesar-
besarkan diri sendiri.  
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KEBAJIKAN 
(VIRTUES) 

KEKUATAN KARAKTER (CHARACTER 
STRENGTHS) 

 • Kehati-hatian: berhati-hati dalam melakukan pilihan; 
tidak mengambil risiko yang berlebihan; tidak 
mengatakan atau melakukan sesuatu yang kemungkinan 
akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari.  

• Pengendalian diri; mengendalikan perasaan dan 
perbuatan; mendisiplin diri; mengendalikan selera atau 
keinginan.  

6. Transendensi 
(Transcendence)- 
kekuatan untuk 
melihat  hubungan 
dengan alam dan 
merasakan makna. 
 

• Apresiasi terhadap keindahan dan keistimewaan 
(appreciation of beauty and excellence): melihat dan  
mengapresiasi keindahan, keistimewaan, dan/atau kinerja 
yang sangat baik pada berbagai bidang kehidupan,  dari 
keindahan alam, kesenian, matematika, pengetahuan 
sampai pengalaman hidup sehari-hari.  

• Rasa syukur: sadar dan berterima kasih atas hal-hal baik 
yang terjadi; menyediakan waktu untuk berterima kasih.  

• Harapan (optimisme, orientasi ke masa depan): 
mengharapkan yang terbaik di  masa depan dan berusaha 
untuk mencapainya; keyakinan bahwa masa depan yang 
baik bisa dicapai.  

• Humor: senang tertawa dan bersenda gurau; membuat 
orang lain tersenyum; melihat sesuatu dengan ringan hati; 
membuat lelucon.  

• Spiritualitas: memiliki keyakinan  tentang tujuan yang 
lebih tinggi dan makna dari keberadaan alam semesta; 
memiliki keyakinan tentang makna hidup. 
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