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PROSES PEMBENTUKAN 

Karakter
Afid Burhanuddin

Kompetensi Dasar: 
• Memahami proses pembentukan karakter

Indikator: 
• Memahami metode pembentukan 
karakter

• Menjelaskan tahap pembentukan karakter
• Memahami pembentukan karakter yang 
terintegral
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Butuh upaya, waktu dan cinta dari 
lingkungan yang merupakan tempat dia 

bertumbuh
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Tri Pusat Pendidikan 
(Ki Hajar Dewantoro)

Keluarga

Sekolah

Lingkungan

ICT

Masyarakat 

Sekolah 

Keluarga 
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Pilar‐pilar
Pembentukan Karakter

Nilai-nilai Luhur
Pilar

Lembaga
Pendidikan

Peran Pendidik

Religius Keluarga
Pendidikan
formal dan

Pendidikan non 
formal

• terlibat dalam proses pembelajaran

• menjadi contoh tauladan dalam berprilaku
dan bercakap

• mendorong supaya aktif dalam pembelajaran
melalui penggunaan metode pembelajaran
yang variatif

Cerdas
Sekolah

• mendorong dan membuat perubahan

• membantu dan mengembangkan emosi dan
kepekaan sosial

• menunjukkan rasa kecintaan

Moderat

Pendidikan
informal

• menunjukkan nilai-nilai moralitas bagi anak-
anaknya

Masyarakat

• memiliki kedekatan emosional kepada anak
dengan menunjukkan rasa kasih sayang

Mandiri

• memberikan lingkungan yang kondusif bagi
pengembangan karakter anak

• mengajak anak-anaknya untuk senantiasa
mendekatkan diri kepada Allah
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Teori Trikon sebagai Dasar Pembentukan Pendidikan Karakter
(Ki Hajar Dewantoro)

Kontinuitas

Konsentrisitas

Konvergensi

Dasar Kontinuitas

• Kebudayaan sifatnya kontinue, 
bersambung tak putus‐putus dengan 
perkembangan dan kemajuan 

• Kemajuan suatu bangsa ialah lanjutan 
dari garis hidup asalnya, yang ditarik 
terus dengan menerima nilai‐nilai baru 
dari perkembangan sendiri maupun dari 
luar. 

• Kontinuitas dapat diartikan bahwa dalam 
mengembangkan dan membina karakter 
bangsa harus merupakan kelanjutan dari 
budaya sendiri.

Teori Trikon
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Dasar Konsentris

• Dasar konsentris berarti bahwa dalam 
mengembangkan kebudayaan harus 
bersikap terbuka, namun kritis dan selektif 
terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar 
kita. 

• Hanya unsur‐unsur yang dapat memperkaya 
dan mempertinggi mutu kebudayaan saja 
yang dapat diambil dan diterima, setelah 
dicerna dan disesuaikan dengan kepribadian 
bangsa. 

• Hal ini merekomendasikan bahwa 
pembentukan karakter harus berakar pada 
budaya bangsa, meskipun tidak tertutup 
kemungkinan untuk mengakomodir budaya 
luar yang baik dan selaras dengan budaya 
bangsa

Teori Trikon

Dasar Konvergensi

• Dasar konvergensi mempunyai arti 
bahwa dalam membina karakter 
bangsa, bersama‐sama bangsa lain 
diusahakan terbinanya karakter 
dunia sebagai kebudayaan kesatuan 
umat sedunia (konvergen), tanpa 
mengorbankan kepribadian atau 
identitas bangsa masing‐masing.

• Kekhususan kebudayaan bangsa 
Indonesia tidak harus ditiadakan, 
demi membangun kebudayaan 
dunia.

Teori Trikon
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Cara Mendidik? 
(Ki Hadjar Dewantara) 

Memberi contoh
Pembiasaan 
Pengajaran
Laku 
Pengalaman lahir dan batin

Metode Pembentukan Karakter

Curiousity
timbulkan rasa 
ingin tahu anak

Share 
ajak berdiskusi

Planning 
apa yang akan
dilakukan

Action 
anak melakukan
rencana yang 

disusun

Reflection 
anak mengevaluasi
apa yang telah ia

lakukan
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Proses Pembentukan Karakter

Pengenalan

Pemahaman

Penerapan

Pengulangan
/ 

pembiasaan

Pembudayaan

Internalisasi 
menjadi 
karakter

Pengenalan

• Anak mulai mengenal berbagai karakter baik 
dari lingkungan keluarganya. Misalnya, pada 
keluarga yang suka memberi, bersedekah dan 
berbagi. 

• Pada tahapan ini dia berada pada ranah 
kognitif, dimana prilaku seperti itu masuk 
dalam memorinya.

Proses Pembentukan Karakter
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Pemahaman

• Setelah seseorang mengenal suatu 
karakter baik, dengan melihat berulang‐
ulang, akan timbul pertanyaan
mengapa begitu? Dia bertanya, kenapa 
kita harus memberi orang yang minta 
sedekah? 

• Ibunya tentu akan menjelaskan dengan 
bahasa yang sederhana. Kemudian dia 
sendiri juga merasakan betapa senangnya 
ketika kakaknya juga mau berbagi 
dengannya. Dia kemudian membayangkan 
betapa senangnya si peminta‐minta jika 
dia diberi uang atau makanan. 

• Pada tahap ini, si anak mulai paham 
jawaban atas pertanyaan ”mengapa”

Proses Pembentukan Karakter

Pengulangan/ Pembiasaan

• Didasari oleh pemahaman yang diperolehnya, 
kemudian si anak ikut menerapkannya. 

• Pada tahapan awal, dia mungkin sekedar ikut‐
ikutan, sekedar meniru saja. 

• Mungkin saja dia hanya melakukan itu jika 
berada dalam lingkungan keluarga saja, di luar 
dia tidak menerapkannya. 

• Seorang yang sampai pada tahapan ini 
mungkin melakukan sesuatu atau memberi 
sedekah itu tanpa didorong oleh motivasi yang 
kuat dari dalam dirinya. 

• Seandainya dia kemudian keluar dari 
lingkungan tersebut, perbuatan baik itu bisa 
jadi tidak berlanjut. Ini mungkin hal terjadi 
dalam kasus B sebelumnya.

• Untuk membuat ini menjadi bertahan, 
diperlukan pengulangan‐pengulangan, hingga 
akhirnya menjadi pembiasaan.

Proses Pembentukan Karakter



11

Pembudayaan

• Terminologi pembudayaan menunjukkan ikut 
sertanya lingkungan dalam melakukan hal 
yang sama. 

• Ada orang yang senantiasa mengingatkan, 
kemudian ada kontrol sosial

• Orang menjadi tidak enak hati jika tidak ikut 
pada budaya tersebut 

• Motivasi keikutsertaan itu adalah disebabkan 
adanya kontrol sosial, seakan ada hukuman 
atau social punishment yang diterapkan. 

• Jika budayanya sudah menjadi kuat, 
pendatang yang bergabung ke dalam 
lingkungan masyarakat seperti ini akan ikut 
melakukan hal yang sama.

Proses Pembentukan Karakter

Internalisasi menjadi Karakter

• Karakter akan menjadi semakin kuat jika ikut didorong 
oleh suatu ideologi atau believe. 

• Dia tidak memerlukan kontrol social untuk 
mengekspresikan sikapnya, sebab yang mengontrol ada di 
dalam sanubarinya. Disinilah sikap, prilaku yang 
diepresikan seseorang berubah menjadi karakter.

• Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang suka 
berbagi, kemudian tinggal dalam masyarakat yang suka 
bergotong royong, suka saling memberi, serta memiliki 
keyakinan ideologis bahwa setiap pemberian yang dia 
lakukan akan mendapatkan pahala, maka suka memberi 
ini akan menjadi karakternya.

• Seorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak 
menekankan sopan santu, tinggal dalam lingkungan yang 
suka bertengkar dan mengeluarkan makian dan kata‐kata 
kotor, dan tidak memiliki pemahaman ideologi yang baik, 
maka berkatan kotor mungkin akan menjadi karakternya.

Proses Pembentukan Karakter
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