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Pendidikan 

Berkarakter

Afid Burhanuddin

• Mahasiswa dapat memahami 

Pengertian Pendidikan

Karakter

• Mahasiswa dapat memahami 

Tujuan Pendidikan Karakter

• Mahasiswa dapat memahami 

dimensi-dimensi karakter

yang baik

• Mahasiswa dapat memahami 

Saluran-saluran Pendidikan

Karakter

Kompetensi Dasar
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Mengapa Ada Pendidikan Karakter?

� Disorientasi dan belum

dihayatinya nilai-nilai Pancasila; 

� Keterbatasan perangkat

kebijakan terpadu dalam

mewujudkan nilai-nilai

Pancasila; 

� Bergesernya nilai etika dalam

kehidupan berbangsa dan

bernegara; 

� Memudarnya kesadaran

terhadap nilai-nilai budaya

bangsa; 

� Ancaman disintegrasi bangsa; 

dan

� Melemahnya kemandirian

bangsa

Pendidikan 

Karakter

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) tahun 2005-2025

Pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi

pembangunan nasional, yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.”
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Fungsi Pendidikan Nasional 
(UUSPN No. 20/203):

“Mengembangkan dan membentuk watak

serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta

bertanggung jawab”

Pendidikan 

Karakter

• Pendidikan nilai

• Pendidikan budi pekerti

• Pendidikan moral

• Pendidikan watak
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Definisi Karakter (KBBI: 2008)

• karakter n 1 tabiat; sifat-

sifat kejiwaan, akhlak atau 

budi pekerti yg

membedakan seseorang 

dng yg lain; watak;

• berkarakter v mempunyai 

tabiat; mempunyai 

kepribadian; berwatak

Istilah karakter dihubungkan

dan dipertukarkan dengan

istilah etika, akhlak, dan atau

nilai dan berkaitan dengan

kekuatan moral, berkonotasi

positif bukan netral
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Bukan hanya sekedar

mengajarkan mana yang 
benar dan yang salah. 

Lebih dari itu,  pendidikan
karakter adalah usaha

menanamkan kebiasaan
yang baik (habituation)

sehingga peserta didik mampu
bersikap dan bertindak
berdasarkan nilai-nilai yang 
telah menjadi kepribadiannya.

Pendidikan

karakter yang 

baik?

Pengetahuan yang 

baik (moral knowing)

Perasaan yang baik

(moral feeling)

Perilaku yang baik

(moral action) 
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Tujuan

• mengembangkan potensi
peserta didik agar menjadi
manusia berhati baik, berpikiran
baik, dan berprilaku baik

• membangun bangsa yang 
berkarakter

• mengembangkan potensi
warganegara agar memiliki sikap
percaya diri,  bangga pada
bangsa dan negaranya serta
mencintai umat manusia.

Desain Induk Pendidikan Karakter Kemdiknas

Fungsi Pendidika Karakter

Pembentukan dan Pengembangan PotensiPembentukan dan Pengembangan Potensi

Perbaikan dan PenguatanPerbaikan dan Penguatan

PenyaringPenyaring
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Saluran

Pendidikan

karakter

Saluran

Keluarga

Sekolah

Masyarakat

Pemerintah

Dunia usaha

Media 
massa

18 Nilai yang bersumber dari 

agama, Pancasila, budaya, dan 

tujuan pendidikan nasional

(Sumber: Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10). 

18 Nilai

• Religius

• Jujur

• Toleransi

• Disiplin

• Kerja keras

• Kreatif

• Mandiri

• Demokratis

• Rasa Ingin Tahu

• Semangat Kebangsaan

• Cinta Tanah Air

• Menghargai Prestasi

• Bersahabat/Komunikatif

• Cinta Damai

• Gemar Membaca

• Peduli Lingkungan

• Peduli Sosial

• Tanggung Jawab
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Implementasi nilai-nilai karakter 

yang akan dikembangkan dapat 

dimulai dari nilai-nilai yang 

esensial, sederhana, dan 

mudah dilaksanakan, 

seperti: bersih, rapi, nyaman, 

disiplin, sopan dan santun. 

Implementasi Nilai
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”…Saudara-saudara, kalau saya berkunjung ke 
SD, SMP, Saudara sering mendampingi saya, 
sebelum saya dipresentasikan sesuatu yang 
jauh, yang maju, yang membanggakan, Saya 
lihat kamar mandi dan WC-nya bersih tidak, bau 
tidak, airnya ada tidak. Ada nggak tumbuhan 
supaya tidak kerontang di situ. Kebersihan 
secara umum, ketertiban secara umum. Sebab 
kalau anak kita TK, SD, SMP selama 10 tahun 
lebih tiap hari berada dalam lingkungan yang 
bersih, lingkungan yang tertib, lingkungan yang 
teratur itu ada values creation. Ada character
building dari segi itu. Jadi bisa kita lakukan 
semuanya itu dengan sebaik-baiknya….” 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada puncak peringatan 

Hardiknas di Istana Negara (Selasa, 11 Mei 2010)

Proses Pendidikan Karakter 

Proses pendidikan karakter 
didasarkan pada totalitas psikologis 
yang mencakup seluruh potensi 
individu manusia (kognitif, afektif, 

psikomotorik) dan fungsi totalitas 
sosiokultural pada konteks 
interaksi dalam keluarga, satuan 
pendidikan serta masyarakat. 
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Selesai


