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Puji dan Syukur karni panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahrnat dan

hidayahnya sehingga Prosiding Seminar Nasional Dalarn raRgka Dies Natalis ke 56

Universitsa Negeri Makassar telah selesai.

Seminar Nasional Dalarn rangka Dies Natalis ke 56 Universitsa Negeri Makassar ini di
selenggarakan oleh Panitia Dies Natalis dengan terna "Fendidikan Berkualitas membangun
daya saing bangsa menuju keunggulan kompetitif', pada tanggal 9 Juli 2017 di Gedung

Teater Phinisi Lt. 3 UNM, yang diikuti oleh Guru, praktisi pendidikan, Dosen, Mahasiswa

dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh indouesia.

Prosiding ini mernuat tentag hasii pemikiran dan hasil penelitian yang telah clisen-rinarkan dan

telah clinilai dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh tim penyrnting dan editor
prosiding.

Panitia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber, peserta

konferda, Serninar Nasional serta editor yang telah berkontribusi, baik dalampelaksanaan

Serninar Nasional maupun penerbitan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat berrnanfaat
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Univ.ersiras Negeri Makassar, M;k;;; 9 Juti zotT"Pendidikan Berkttaritos,r"^bn'ng,un;;;;;'ri,rn 

bougrn nterruju keungguran kompetitif,

PERAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN SDMUNGGUL DAN BERKAR;TTNN

Jurusan Actministras, o"t}sJi",r FIp UNM Makassar
: Email: ansarman6g@grnaifcom

Abstrak: pendidikan sesu,gguhnya diarahka, pacla satu focus yang sa.ra, yaiturnanusia dengan 
.serunrh u{r".r.-iu, potensinya yrrrg--'...r.u arami tumbuh danberkembang' Penclidikan;;i,prd'unsur 

terpenting urituk membangun srmbe. ctayarnanusia sumberdaya rna,usia i,rfgrl d* b";;e.rkt"..pro."s pe,dicrika. ticrakselalu berasar dari pendidikan forilar, p.rdilik;;"'irilr*r, cran non forr,ar punmem,iki peran vang sanla untuk membefi,I.d;;ili,ri'uir]',".,,tu,ra 
anak atau peserradidik' Adauva kece-nde-d;il;i,*1 

1"yiairil;;;i, pendicrika, i,for:nil da,pendidika, nor1..lrmar iung-r"ru,rro ini rr"riurrrr^^'tLpisah saru denga, ya,glai,,ya.Mereka 
fcra! saling;;;"k *g ,rrrt p.rJrgkutJn p"rrtr.ntukan kepribacria,peserra didik' untuk mericapai iiu--s,,*t", dr; ,i,il;i a yang kita m,iki harusberkarakrer *,,^:l,1"4;ii' ;;,:lll: ;"#ir#i".,,"da dengan orans rain

;:'o:,'l;rro"#i:)€rcavaarl' 
t"tutut"i kejuju'an, k;be;ian, ketegasan, ketelaran,

d i rinya n.*o 
",, 

Xi.".T " ?Xlfo,tX,l,,i:; 
{{i i,?i ;*,*f * j,i# 

:I!i flm
ffi["*riHi*t'i'"0,*0"" 

,n*t"it'ngg.,r vrng aro";;;,adapi tanra,gan,asionar,

I(ata Kunci: pemn penclidikan, 
Sumberclaya Manusia

PENDA}IULUAN
pendidikan 

aclalah upaya yang telencanabagi individu aear,*;r;;-"' " *r.,1r'r1,1,.ber*enrbang dan tumbuh

berta,ggun gj, **" 
I,!*i e rl#li,,r, .J:?:iTlberakhlak nrulia baik.dii*r, j"i'..0""i.ir.*rr,

rnaupun ruhani.pembentukan rru,irriJ' yung
*_Tkl,* niulia, yang mernititi,noraii-tJs tinggisangat dituntut untuk clibentuk r,-*"ilfrungrr,tidak hanya sekecl
pentingnya p"raiailat 

tnetnancat*au keurilart

Lr,-, g,n'i,i Jo,i#',r,i11 - 
mela i.kan 

. - 

bagaimana

pendiclikan densan 
mputnerealisasika,konsep

g,l r",rt ";;;'r";i, 
"Tfi ,fl qffi 

::, j'"tj:l?:
berkelanjutan iuo

H,,Iil*, J il nffi= 
";a","d;l?f;,'l:,lf,l;

:,"u,il;;;;;J j;,,.; r.,flx1l:r 
'"n,ffikepacla Tuhan yano tvt-atra f.r, fr",*,fr,J,iliru,,o,sehat, berihnu, .r't,

menjacri warga ,r"nu.l' .5-""'l mandid, cian

r,.r,i,,ggr,,e:?i;:i"" Yang demokratis serta

Baugsa Inclonesia adalah bangsa yangbesa'^ karcna didukung oleh sejumlah iuttupositif yaitu posisi 
^geopolitik 

yar)g sangarstrategis, kekayaan alam. dan keanekiragarnanhayati, kenrajernukan ,oriof frrffi Orn irrl",r,

l-.,r.Ig.rk ,yang besar.Bangsa , Inclonesiamem,iki 
. 
per*ang yang sangat besar untukntenjadi banpsa

r,",.,i'r,.,io,,;;1iT",l,il,-toli?ii,rioil,"fffi,i:l
itu senrua, kita masih ,,""uil;i" berbagaimasalah nasional
iornjung selesai.M]ang, 

konipleks' yang tidak

1".."g1i,,;irili"i.xlJ.il1,1il, 
rL,,,,i,*l

nasalalurya mencakup ir.,-r,^rr*rn'' sistemketatanegaraan dan pernerintaharr, k"i",rt oguo,uegara yang tidak. efbktid .i.t". --f."par.taian

yang tictak mendukung, ;." -;.;k";;angnya
pragmatisrn politik.Liiu- aspek .t oro,oi,masalahnya rnelinuti pr*aigru"itonolrr, 

ron*tidak konsisren.^ struktur ;k;;;";alistis,kebijakan fiskar vang berunr rnancriri, sisternkeuangan,1u,, p.,.'hunfrn yu,rg il.iut' nr.,rir,, r.,dan kebijakan perctas.aril; ;il;'l,rl*ll, rr,,,
[i,"#l ?:] i:l;:#r'"r 

"r"'auv,, ;;;;i,,"",
11;;, 5"r- " # JIi:l, H.,ili il,,}ffi"ff ,,,_,X:memudarnya kohesi. aan integrasi'.".irr, ,.,melemahnya mentalitas positif.

L^ - Dari sejunrlah fakta tersebut modalDesar yang clirniliki bangsa irj"r"j., junrlah
11;lauaut yang besar. rnenjacli rrrodalpali,g penting tur""u-'"'t"_rji,l,l' ,::f
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kemunduran suatu bangsa sangat bergantung
pacla faktor manusianya.Masalah-nrasalah
politik, ekonomi, dan sosial budaya juga dapat
diselesaikan dengan SDM.Namun untuk
menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan
rnenghadapi berbagai persaingan peradaban
yang tinggi untuk menjadi bangsa yang lebih
maju diperlukan revitalisasi dan penguatan
karakter SDM yang kuat.Salah satu aspek yang
dapat dilakukan untuk mempersiapkal karakter
SDM yang kuat adalah meialui pendidikan.

Dengan rnelihat kondisi sekarang dan
akan datang, ketersediaan SDM yang
berkarakter merupakan kebutuhan yang amat
vital. Ini dilakukan untuk mempersiapkan
tantangan global dan daya saing
bangsa.Memang tidak mudah untuk
menghasilkan SDM yang tertuang dalam LfU
tersebut.Masalahnya hingga saat ini SDM rnasih
belum menceuninkan cita-cita pendidikan yang
diharapkan.Misalnya untuk kasus-kasus aktual,
masih banyak ditemukan siswa yang menyontek
di kala sedang menghadapi ujian, bersikap
malas, tawuran antar sesama siswa, melakukan
pergaulan bebas, terlibat narkoba, dan lain-lain.
Di sisi lain, diternukan guru, penclidik yang
senantiasa memberikan contoh-contoh baik ke
siswanya, juga tidak kalah mentalnya. Misalnya
gul'u tidak jarang rnelakukan kecurangan-
kecurangan dalarn serlifikasi dan dalarn ujian
nasional.Kondisi illi terus terang sangat
mernilukan dan mengkhawatirkan.Masalah ini
memang tidak dapat digeneralisir, ltamun
setidaknya ini fakta yang tidak boleh ciiabaikan
karena kita tidak menginginkan anak bangsa kita
kelak menjadi manusia yang tidak bermoral
sebagaimana saat ini sering kita melihat
tayangan televisi yang mempertontonkan berita-
berita seperti pencurian, pemnrpokan,
pernerkosaan, korupsi, dan penculikan, yang
dilakukan tidak lianya oleh orang-orang clewasa,
tapi juga oleh anak-anak usia belasan.
Mencennati hal ini, beberapa gagasan untuk
penguatan mr.rtu karakter SDM sehingga nlampu
ilembentuk manuai yallg unggul dan
berkarakter. Pembahasan ini akan mengacu
pada peran pendidikan, terutama penclidik
sebagai kunci keberhasilan implementasi
pencliclikarr karakter di sekolah dan lingkturgan
baik keluarga lltaupun masyarakat.
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Paraclidmn, Posisi clan Peran Strategis
Pendidihair

Pendidikan adalah merupakan hal
terpenting urtuk mernbentuk kepribadian.
Pendidikan itu tidak selalu berasal dari
perididikan fomral seperti sekolah atau

Irergurran tinggi. Pendidikan infonnal dan nou
fbrmal pun rnemiliki peran yang sama untuk
membentuk kepribadian, terntanla anak atau
peserta didik. Dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun
2003 kita dapat melihat ketiga perbedaan rnodel
lembaga pendidikan tersebut.Pendiclikan forrnal
adalah jalur perididikan yarrg terstmktur clan

berjenjang yarig terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Sementara itu pendidikan nonfonnal adalah jalur
pendidikan di luar penclidikan formal yang
dapatdilaksanakan secal? terstruktur dan

berj enj ang. Satuan pendidikan r-ronfonlal terdiri
atas lernbaga kursns, lembaga pelatihan,
kelompok belajar, pusat kegiatan belajar
nrasyarakat, dan rnajelis takliu, sefta satuan
perididikan yang sejenis. Sedangkan pendidikan
infomal adalah jalul pendidikan keluarga clan

lingkungan.I(egiatan pendidikan inlbrmal
dilalmkan oleh keluarga dan lingkungan dalarl
bentuk kegiatan belajar secara rnandiri.

I(etiga jenis pendidikan di atas, ada
kecenderungan bahr,va pendidikan fonnal,
pendidikan informal dan pendidikan non formal
yang selama ini berjalan terpisali satu dengan
yang lainnya. Mereka tidak saling mendukung
untuk peningkatan pembentukan kepribadian
peserta didik. Setiap lembaga pendidikan
tersebut berjalan masing-nrasing sehingga yang
terjadi sekarang adalah pembentukan pr-ibadi
peserta didik menjadi parsial, rnisalnya anak
belsikap baik di rumah, rlarlllu ketika keiuar
mnrah atau berada cli sekolah ia
perkelahian antarpelaj ar, rr-remil il<i' ketertarikan
bergaul dengan lingkungannya atau me
perampokan. Sikap-sikap seperti ini
bagian dari penyimpangan moraiitas dan
sosial pelajar (Suyanto, 2012).

Dalam rangka membangun
rnelalorkan penguatan peserta didik, ke
perlu mensiuergikan ketiga komponen
pendidikan. Salah satu upaya yang
dilalmkan aclalah pendidik dan
berkumpul bersama mencoba menrahami gej
gejala arrak pada fase negatil; yang
keinginan untuk' menyepdfui, lcuranf
ru:tuk beke{a, mengalami kejenulran, ada
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kegelisahan, ada pertentangan sosial, ada
kepekaan emosional, kur-ang percaya cliri, rnulai
timbul minat pada lawan jenis, adanya perasaan
malu yang berlebihan, dan kesukaan blrkhayal
(Suyanto, 2012). Dengan mempelajari gejala_
gejala negatif yang dimiliki anak remaji pacia
Lrrlumnya, orangtua dan pendidik akan dapat
ilenyadari dan rnelakukan upaya perbaikan
pellakuan sikap terhaclap anak dalain proses
pendidikan fonlal, non formal clan informal.

Pendiclikan Karakter
Pembentukan kepribadian tidak lepas

dengan bagaimana kita membentuk karakter
SDM.Pernbentukan karakter SDM menjacli vital
dan tidak ada pilihan lagi untuk mewujudkan
htdonesia baru, yaitu Indonesia yang dapat
menghadapi tantangan regional dan- glotal
(Sairin, 2014).Tantangan regional clan gtoUrt
yang dimaksud adalah bagaimana generasi muda
kita tidak sekedar rnemiliki kemaripuan kognitif
saja, tapi aspek afektif clan mor.alitas lugatersentuh.Untuk itu, pendiclikan karakter
dipellukan untuk mencapai manusia yang
rnerniljki integritas nilai_nilai rnoral sehinggf
anak menjadi homrat sesama, jujur dari p"O.rti

lengan I in gkungan. Lickona (ZO til rnenj ela skan
beberapa alasan perlunya penclidikan lia.akter,
di..antaranya: (l) Banyaknya generasi muda
saling melukai karena lernahnya fesaclar-an pada
nilai-nilai rnoral, (2) Memberikan niiai_nilai
moral pada generasi muda rnempakan salah satn
ftrngsi. peradaban yang. paling utu,rru, (:j per.an
sekolah sebagai penctidik karaktei 

'menjadi

semakin penting ketika banyak anak_anak
memperoleh sedikit pengajaran moral dari
ol'angtua, rnasyarakat, atau lernbaga keagarnaan,
(4) masih adanya nilai-nilai ,"o# vurri1""u.uuniversal masih diterima seperti pJrliatian,
kepercayaan, lasa hormat, dan tanggurglu*uU,
(5) Dernokmsi merniliki t.t rtuilIn 

-j.lrur.r.

untnk pendidikan moral karena demokrasi
merupakan peraturan clari, untuk clan oleh
nrasyarakat, (6) Tidak ada sesuatu sebagai
pendidikan bebas nilai. Sekolali mengaiarkan
pendidikan bebas nilai.Sekolah nrer[ala.kan
nilai-nilai setiap hari rnelalui clesain l-iuupr,,
tanpa clesain, (7) Komitmen pada pencliclikan
karaktel penting manakala kita n ar'.iu* r"ro,
rnenjadi glrru yang baik, dan (7) penctidikan
karakter yang efelctif membuat sekolah lebih
beradab, 

-peduli 
pacla masyarakat, clan mengacu

pada perfomansi akademii< yang *"rl"eili.

Pendidikan karakter sangat perlu
ditanamkan sedini mungkin untuk
mengantisipasi percoalan di masa depan yaug
sernakin kompleks sepefti semakin r-enctahnyi
perhatian dan kepedulian anak terhaclap
lingktingan sckitar, tidak mer:riliki
tanggungjawab, rendahnya kepercayaan cliri,
dan lain-lain. Untuk mengetahui LUn iaun
teutang apa yang dimaksud dengan penclidikan
ka rakter, Li ckona (20 I 2) me,rgerriuka kan bahwa
pendidikan karakter aclalah upaya terencana
untuk membantu orang untuk menrahami,
peduli, dan berlinclak atas nilai-nilai etika/ntor-al.
Pendidikan karakter ini mengajarkan kebiasaan
berpikir dan ber-buat yang membautu orang
jrilup dan bekerja bersanra-sarna sebagai
keluarga, teman, tetangga, masyarakat, clan
burrq:1,_ Hal ini mengilustrasilcan bahwa proses
pendidikan yang ada di penclidikan formai, non
formal clan infonu*al harus mengajartan peserta
didik atau anak untuk saliqg peduii clan
membantu dengan penuh keikraban tanpa
diskriminasi karena didasarlcan dengan nilai-
nilai moral dan persahabatan. Oleli farena ituperar pendidik dan tokoh panutan sangat
membantu membentuk karahter peserta didik
atau anak.

Implementasi pendirlil<an l(arakter.
Upaya untuk rnengimplernentasikan

pendidikan karaller aclalah -itutui penclekatan
Holistik, yaifu rnengintegrasikan perkembangan
karakter ke dalarn setiap urpit kehiclulan
sekolah.Berikut ini ciri-ciri penclekatan holistik
(Elkind dan Sweet, 2Ol4).
1. Segala sesLratu di sekolah cliatur berdasatkar_r

perkembangan hubungan antara siswa, gurLr,
dan masyarakat

2. Sekolah merupakan nrasyarakztt peserta
didik yang peduli di mana ada ikatan yarig
jelas_yang menghubungkan siswa, guru, dan
sekolah

3. Pembelajaran emosional dan sosial setara
clengal pembelaj aran akacl ernik

4. Kerjasama dan kolaborasi di antara siswa
menjadi hal yang lebih utarna dibanclingkan
persaingan

5. Nilai-niiai seper.ti keaclilan, rasa honnat, dan
kejujur-an menjadi bagian pembelajar.an
sehari-hari baik di clalam rrrrlrun cli luar
lielas

6. Siswa-siswa cliberikan bauyak kesempatan
untuk mempraktekkan p.iluLu,r,orulrryu

I

I
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rnelalui kegiatan-kegiatan seperti
pernbelajaran memberikan pelayanan

7. Disiplin dan pengelolaan kelas menjadi
fokus dalarn memecahkan masalah
dibandingkan hadiah dan hukuman

8. Model pembelajaran yang berpusat pada
guru harus ditinggalkan dan beralih ke kelas
demokrasi di mana guru dan siswa
ber*umpul untuk membangun kesatuan,
nonna, dan rnemecahkan masalah

9. Sementala itu peran lembaga pendidikan
atau sekolah dalam mengimplementasikan
pendidikan karakter mencakup (f )
mengumpulkan gum, orangtua dan siswa
bersama-sarna lnengidentifikasi dan
rnendefinisikan unsur-unsur karakter yang
mereka ingin tekankan, (Z) memberikan
pelatihan bagi guru tentang bagaimana
mengintegrasikan pendidikan karakter ke
dalarn kehiclupan dan budaya sekolah, (3)
menjaliu kerjasama dengan orangtua clan
masyarakat agar siswa dapat mendengar
balrwa prilaku karakter itu penting urtuk
keberhasilan di sekolah dan di
kehidupamrya, dan (4) rnembedkan
kesempatan kepada kepala sekolah, guru,
olangtua dan n:asyarakat untuk menjadi
rnodel prilaku sosial dzur moral.

Ivlengacu pada konsep pendekatan
holistik dan dilanjutkan dengan upryu yong
dilakukan lernbaga pendidikan, kit, perlu
meyakini bahlva proses pendiclikan karakter
tercebut harus dilakukan secara berkelanjutan,
sehingga nilai-nilai moral yang telah tertanam
dalam pribadi arrak tidak hanya sanipai pacla
tingkatan pendidikan terlentu atau hanya rnuncul
di liugkungan keluarga atau masyar.akat saja.
Selain itu praktik-pr-aktik moral yang clibawa
anak tidak terkssan bersifat forrnalitai, namun
benar-benar tertanam dalam jiwa anak.

Peran Pendidik cialam lVlcnrbentuk SDM
Unggul dan Berl<arakter

Pendidik itu bisa guru, orangtua atau
siapa saja, yang penting ia memiliki kepentingan
untuk membentuk pribacli peserta dlclik atau
anak. Peran pendidik pacia intinya aclalah
sebagai masyarakat yang belajar clan bermoral.
Lickona (2012) menguraikan beberapa
t3e1ii<i 

1311. lent 
an g p eran pendi ci ik, cli a nta ra nya :

1. Pendidik perlu terlibat clalain proses
pembelajaran, cliskusi, <ian menfanrbil

302

inisiatif sebagai Llpaya menrbangun
pendidikan karakter

2. Pendidik bertanggungjawab untuk menjadi
model yang men:iliki rrilai-nilai moral dan
mernanfaatkan kesenrpatan untuk
mempengarulil siswa. A.rtinya pendidik di
lingkungan sekolah hendaklah lnatnpu
rlenjadi "nswah hasanah" yang hidup bagi
setiap peserta clidik. Mereka juga harus
telbuka dan siap uutuk merrcliskusikan
dengan pesefta didik tentang berbagai nilai-
nilai yang baik tersebut.

3. Pendidik perlu memberikan pernahaman
bahwa karakter siswa tumbuh melalLri
kerjasama dan beryartisipasi clalam
rnengambil keputusan

4. Pendidik perlu rnelakukan refleksi atas
nrasalair rnoral berupa peftanyaan-pertanyaan
rutin untuk rnemastikan bahwa siswa-
siswanya rnengalami perkembangan karakter.

5. Pendidik perlu rnenjelaskan atau
rnengklarifikasikan kepada peserta didik
secara tenrs menerus tentang ber.bagai nilai
yang baik dan yang buruk.

Implementasi petdidikan karakter, yang
perrdidik dapat laiankan menunit Jalal (2012)
adaiah: (1) pendidik perlu menerapkan nretode
pembelajararl ya+g melibatkan partisipatif aktif
sisrva, (2) pendidik perlu menciirtakau
Iingkungan belajar yang kondusif, (3) pencliclik

l.)erilr ilreru.belikan pendidikan karakter secara
eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan
dengan inelibatkan aspeklT?olvirtg the giod,
lot,ing the good, and actitrg the gootl, ctan (4)
penclidik perlu memperhatikan keunikan siswa
masing-ntasing dalam menggunakan metocle
pembelajalan, yaitu menet.apkan larrikulum
yang rnelibatkan 9 aspek kecerdasau manusia.
Lickona (2012) menambahkan bahwa pencliclik
pedu rnelatih dan rnembentuk karakter anak
melalui pengulangan-pengulangan sehingga
terj adi internalisasi karakter, ntisalnya n .ngojuk
siswanya melakukan shalat secara konsisten. ,

Dari penjelasan di atas, clapat ,,

dikategorikan peran pendidik di setiap jenis i
lerubaga pendidikan dalam membentuk [a.ukt., I
siswa. Dalam pendidikan fonnal clan no, l,
formai, pendidik (l) har-Lrs terlibat dalarn proses
pembelajaran, yaitu nrelakukan interaksi d.rgun
siswa dalam tnencliskusilcan materi
pembelajaran, (2) harus rnenjacli contoh taulaclan
tr;epada siswanya dalaul berprilaku dan
bercakap, (3) harus malnllu menciorong sisrva.
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aktif dalam pembelajar.an melalui penggunaatl
metode pembelajaran yang variati{ 1+f tra.us
malrplt mendorong dan membuat perubahan
sehingga kepribaclian, kemampuan clan
keinginan guru clapat menciptakan hubungan
yang saling menghormati dan bersahabat den[an
siswanya, (5) harus nlarnpu membantu clan
mengembangkan emosi dan kepekaan sosial
siswa agar siswa menjadi tettin bertakwa,
mengliargai ciptaan lain, rnengembangkan
keindahan dan belajar soft slcillsying be.!.rra
bagi kehidupan siswa selinlutnya,'clari 161 har-Lrs
ntenunjukkan r.asa kecintaan kepacla siswa
sehingga gur.u dalam rnembimbing'siswa yang
sulit tidak rnudah putus asa. Dahri pendidikan
infonnal seperti keluarga arn---tirgtrrgun,
pendidik atau omngtualtotcoh masyar:atcat-1tj
harus rnenunjukkiln nilai_nilai rroraliias Uagi
anak-anaknya, (2) harus memiliki Leclekatan
emosional kepada anak dengan menunjukkan

:3*1 kasih sayang, (3) harus merlberikan
lingkungan atau suasana yarry konclusif bagipengerubangan karakter anak, dan (4) perlumengajak anak_anaknya untuk seriantiasa
mendekatkan diri kepacla Allah, misalnya
dengan beribadah secara rutin.

Penutup
Untuk membangun SDIVI yang ungguldan berkarakter., penclidiku, n.n 

"ffi posisidan peran yang amat penting dai s?rategis,
karena hanya melalui penaiaiL,r, iOtur yurgdipersiapkan dapat 

-clibangun.ir"*-b*rrLr,,

rr.llvl. 
,yang unggul dan berkarakter. sangat

diperlukan untuk menghuaupi tunturrga,r global
yang lebih berat. I(ar.akter SDM aauri, AlU"rtut
melalui proses pencliclikan fomral, non fo.rrruf,
dan infbrnal yang ketigarrya harus t o.in".gir.
Urty](...menyir-rergiskan, peran penclidik clalampendidikan karakter rnenjadi sangat vitalsehingga anak didik atari Sofra 

^^j,raon..lu

]i.,-, 
r:.1t,]lrltusi a yang religi us, rl oa.rui, |".,tr.,

cran nlandrr.l sesuai dengan cita_cita dan fi_rjLranpendidikan nasional serta ,rriui. 
-"'trurgru

Indonesia. Bebagai upaya yang lakukan
sebagairnana disebut Oi atas, aitra.iptar'' atantumbuh dan berkemb.ang l"p.iUli*" yangmemiliki kemampuan cliantaranya, fij-turrtt",nmndiri. 

.dan_ unggul, @ f.onlltn er"'paOa
kemanclirian dan kebebasiq (3) k;;nil bukanpotensi laten, melainkan situasi *""rrrr.r,"f Omlokal, (4) signifikansi Bhir-"d-i.rrrggui tt u,

dan (5) rnencegah agar str.atifikasi sosial jclentik
dengan perbedaan etnik dan agama
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