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Assalamu 'alaikum W, Wb.

Alhandulilah, akhimya mela]ui kesiapan kira semua buku p.oc?dinS Konaspi Vll
dapat terbit. Unruk iru, msa syukur patur kiranya kita paniarkan kehadirat Altjh Swi.
yang telab melimpahkan nhinar dan hidayah-Nya kepada kita semua, demikian
halnya, salawat sudah sepanrasnya kita sampait n kepada Nabi Besar Muharrunad
saw. Semoga kta mendapatkan sFfaatnya di Hari Athn k€taft. Amien.

Diperkimkan sejal 2010 sampai 2035 Indonesia akan mendaparkan bonus alemografi,
yakni populasi usja produktif paling besar sepanjang sejarah Indone-sia berdiri. pada
periode ini, Indorcsia akan melatukan investasi besar_besaran dalam bidang Sunber
Daya Manusia, sebagai usaha untuk menyambut saru abad Indonesia Merdeka, pada
tahun 2045. Itdah sebabnya nengapa Kemedenan pendidikan dan Kebudavaan
lKemd'kbud) sangar fotus menyambut momenrum inj dengan metalutan petbagar
gerakan p€mbangunan karaker bangsa. Bagaimanapur pendidikan kankter meru_
pakan kunci sukses membangkitkan cenerasi Emas atias cenerasi 2045.

l-antas apahh pendidikan karakter itu? Sebagaimana ditulis Lickona (1992) bahwa
pendidifta, karaker sDgat rerkair dengan konsep moil.l (,torut kaowin.r, sjkap
moftl (noral feeliq), dan perilaku 'r]lorut (norat behayioD. rik^ keriga hat ini
diimplemenrasikan lebih jauh. mara nilaj-nitai karatler dapar diwujudran metalui
sikap artam lain: cinta kepada Allah Swr. dan atan semesra bese a isinyai rznggung
jawab; disiplin; mandiri; jujur hormat; santun; kasih sayang; peduti; ke{a sama;
percaya din: kearif: keda keras: panhng menlerah: teadilan;bajk dan rendah hari:
toteran; cinta darnai; dan persaruan.

Nilai-nilai idlah yang menjadi identitas Cenerasi 2045. cenerasi 2045 merupakan
generasi yang jauh dari peritatu amoral, destrukif, anarkis, dan korup, sefa sangat
dekat dengan perilaku cerdas spiritual, emosionat, intel€ktuat, dan sosial. Dengan
demikian untuk mewujudkan tercapainya cenerasi 2M5 ini tidak semudah kita
rnembalikkan telapak tangan. Segala upayq baik itu pemikiran ataupun ranaga harus
dioptirtalkan seintegral dan sedemikian rupa. UNy sendiri s€bagai perguruan Tinggi
Negeri (PTN) di lingkungan Kemdikbud mengetuarkan slo}ef.| t adine in Char@ter
Education s€t'agjatb\tkn dukungan insritusi pada nitai-nilai p€ndidikan karaker.
Deqiki4o lalty4 de!ga!! Koltvelli Nasiollat pQ4didikan lldo.neslq o{onaspi) V[
talun 2012 berrema&an "Memanhpkan Karakter Bangsa Menuju cenerasi 2045,,
mertpakan salal satu ben0k dukungan insdtusi pendidikan yang bergabung dalam
Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kepcodidikan Indonesia (ALPTKD dan
sekaligus upaya srrategis untuk t€rlrs menyosialisasikan pentingnya pendidikar
karaLer m€nuju terbenruknya Oenerasi 2045.



DeagBa aqlgiadirkan ,torote speakert, sepqti N. DIJIB, BJ Habibie (mantrn

Presiden RDi Prof. Dr. h. Musliar Kasir! MS (Wa&endikbud Bidang Pendidikan)i
Dr (HC.) Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubemur DIY)! Prof. Dr. h. Djoko
Santoso (Diden Dikti); Dr. (HC.) tuy Ginanjar Agustian (Pendiri The ESQ lvay
165); dan hof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. (Tokoh Pendidikan), dan pemakalah

utah4 seru pemakalah pendamping konvensi ini dihanpkan mampu menghadirka{

beragan pc$pklif mengenai pendidiksn karakter dalam upaya membentuk Generasi

2045. Saya berharap k€kayaan perspekif ini natrlpu msndorong s€tiap insan

pendidikn, seperti pemerintah, euu, dosen, pemerha! p€rdiditan, mahasirwa untuk
t€rus mewacanakan pentirynya nilai-nilai pendidiken karaker dalan menjawab

tantangan ma6a kini dan rna6a d€pan bangsa ini.
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yang diselenggaftlan pada 31 Okobd s.d.3 November m12 dalam sebuah

Proc?edrrg,r merupatan hal yary patut kita aF€siasi. Betapa tidak, p€mikiran paxa

enan (6) penai,alah kunci, 15 pcnatalah utam4 dan 90
merupalan kekayaan yang sangat b€rhaig& Selain itu, upaya ini me.lpakan tradisi
y€ng patut dilatrjutkan karena karya yang dibukukan merupakan cara yang paling

strategis untuk meogekalkan irmu Fngerabuan. Jika tidak. naka pemikirm/ilmu akan

lima bersedu ansi$..,-Scn"tc Mawnt Vefiq Vql4nt-lqq teftalis fqq a@i; lqng
tak teftulis sina benaM angin

Wassalarnu' alaitun Wr.Wb.

Yogyakafi{, Okober 2012

Rektor Univ€rsitas Negeri YoS/akafi a

S€laku Ketua Urnun KONASPMI 2012,

hof, Dr, Bochllst Wfiab' MPd.' M.A,
NlP. 19570110 1984{n I 002



rGnasplVll
Unlvorsft,l Neged Yoqal(alt . a)12

MAKALAIIUTAMA

1. TOPIK A
Menanamkan Nilai-Nilai Karaliter Cenerasi Emas: Metryongsong
Indonesia 2045
Sudiiom Sastroafinodjo
Universitas Negeri Sema&ng

2. TOPIK B
Sosok ldeal Matrusia Indonesia Gercrasi 2Ol5
Syamsu Qamar Badu
Unive6itas Negeri Gorcntalo

3. TOPIK C
Petrgembangaf, Sistem Pendidikatr dalam Rangka M€nghasilka{ Perdidik
Prcfesional Untuk Mempe$iapkan Generasi Indonesia 2045
Prof. Dr. H. Arismunandar, M.Pd.
UniYersitas N6ge.i Mak.ssar

4. TOPTK D
Pendidikan Itu$.kter Pilal Peating Menyiapksn Gercrasi 2045
Muchlas Samani
Udve$itas Negeri Surabaya

5. TOPIK E
Penyiapan Pedidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkaftkter untuk
Me&beatuk Geaeiasi Emas
Prof. Dr. lbru Hajar Damanik, M.Si.
Uoive6itas Nege.i Medan

6. TOPIK F
Maaajemen PeDgembangan Pendidik dar Tenaga Kependidikan dalam
Rangka M€mantapka[ Kaxakt€r Bangsa di Sulawosi Utara
Prof. Dr. Ph. E.A. Tuerah, MSi, DEA
Udversitas Negei Manado

7. TOPIK G
Sosok Ideal Pendidik untuk Menyiapkau Maousia Iodorcsia Berkarakter
Unggul Cenerasi 2045
PIof. Dr. Sukadi, M.Pd.,MEd .

Universitas PendidikaD Ganesha



Unlv.tll,3 N69ed YoCy.Na.!4 2ol2

8. TOPIK H
kofesi Pendidik Seutuhtrya : dalam Perspektif Penyiapan Manusia
Indorcsia Gercrasi 2045
Prcf. Dr. Phil. Yanuar Kinrn
Universitas Negeri Padaog

9. TOPIK I
Memantapkan lGlalier Batrgsa Menuju Cenerasi 2045: Sistem Pendidikan
yatrg Memugkinkan Dihasilkamya Pendidik dm Tbmga Kependiilikan
yarg Kompeten trtrtuk Mempersiapkan Genemsi 2045.

Sunar:yo Kartadinata

UoiversiEs Perdidilan Indonesia

IO. TOPIK J
So8ok Manusia Indonesia Unggul dao Be*araker dalam Bidang
Teknologi sebagai T[otutan Hidup di Eaa Globalisasi
Mukiadis
Udversitas Negeri Malang



DAT'TAR ISI

Membangun Keunggulan Kompetitif Sumber Daya Manusia di Era Milenium Ketiga
hdonesia Melalui Penciptaan Human Capital dan Sosial Capital : Tinneke E.M. I
Sumual
Pendidikan Agaoa Berwawasan Nusantara sebagai Perdngkat Pendidikan Ka$kt€r
Meryoogsong S€abad Kemerdekaan 2045 i Hamiyati 1l
Menggagas Sosok Ideal Generasi Indonesia 2045 yang Berkarakter dan Kompetitif: 25
Aclrnad Dardiri
Sosok Ideal Manusia Indotresia Cenerasi 2045 Dilihal dad Representasi Ideologi
Wacana Tujaqi : Fatmai AR. Umar 35
Sosok Manusia Indonesia Unggul dan Berkaiakter dalam Bidang Teknologi sebagai
i\0tutoan Hidup Era clobaiisasi : Mukhadis 49
Sosok ldeal Manusia l0dooesia Cenerasi Emas 2045 : Anik Chufton '10

Evaluasi Sosok Pendidik Dalam Pe$pekif Lintas Profes: Dr. Fiy Supriyadi 77
Kankter Mahasiswa Dalam Perannya Sebagai Ko.Prodnser Jasa Pendidikan Tinggi
Diin PeiiErus Biiiigsa : Mata Aiief 86
Sosok Ideal Lulusan Pendidikan Vokasi Indonesia Generasi 2M5 : Bemadus Sentot 100
Wiianerta
Pet\dekatal Technosopbf Di, Exa Singulaitas : 'Memb€ntuk Manusia Unggul
Betjiwateknosof Ditengah-lengh Gempuan Teboiogi Tinggi : Made Agus 110
Dhannadi, S.Pd-, M.Pd.
Sosok Id6al Manusia Indonesia Emas 2045 (Kenyataa! dan Hampan) : Dr. Elly lm
Malihah, M. Si
Kamkter Budaya Akademik dan Hubungamya dengan kestasi Belajat Mahasiswa
Jurusan Pendialikan Ekolomi FE Universitas Negeri Medan I Thamrin 132
Upaya Membentuk Genensi Penerus Bangsa yang Berkarakter Melalui Jalur
Pendialikan: Suci Ra.har! l4l



Strcs Inoculation Ttaininq (Sit t Solusi Efektif Mengelola Stres Belajar Siswa
Menuju Generasi Utrggul dan Berkaraker : Farida Aryani
Membangun Karakter Anak Melalui Pennainan Anak Tmdisional : Ilaerani Nur
Karya Sasta sebagai wa-hana Pendidikan Kaiakter I Prof. Dr. Maryaeni, M.Pd.
Model Pembelajaran 'Tumpang Sari'untuk Membantu 6ulu Mengatasi Kc8ulitan
alalam Menerapkan Pendidikan Kalakter Terintegrasi : Dr. Mo€ljadi Pranata M. Pd.

Kajian KoDs€p Pendidikan Kamlter Menurui K.H. Ahmad Dabfan Dar Ki tladjar
Dewantara : Dyah Kumalasari
Pengembangan Penyelenggaraa! Sekolah Dasar Bilingual Be*arakter di Bali Utara:
Proi Dr. Ni Nyoman Padmadewi, M.A
Pemb€ntulGn Insatr yang Berkaralcter Melalui Penerapan Multilevel Role Model
Beilandaskaii Trikaya Parisridha di Sekolali : Putu Budi Adnyana
Strategi Pendidikatr Karakter di Perguuan Tinggi Melalui Penerapan Assessne t for
Izaming (AFL) Berbasii Higher Ordar ThiBking S&i r (Hots) : widihastuti
Pendidikan Ttansfonnatif untuk Menlapkan Generasi BeJkarakter : Zainlrddi!
Re(-ulturisasi Pendidikan lfuralder Kewirausa.haan di SMK Melaiui Peran yiepala

Sekolah : Nuryedi! Eks Rabalja, M.Pd,
Pe!a[ Pordidikad Fidika dalan Pele6tarian Pendidikan Karakter : Suparwofo
Pendidikai Kaftkter bagi Generasi Muda di Erii Digilal : Aiiefa Efiaiingnim
MembeDtuk Karakter Anti Korupsi pada Siswa Sekolah Menengah Peflanm di
SBlawesi Selatao (Berbasis I<earifao l.okal) i Astriar Khumar dan Lutman
Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaman Untuk Membangun Karakter warga
Negara fudonesia Era Global : Samsud
Srudi Tentang Prakek Plagiat di Kampus sebagai Langkah Srat€gis drlam Upaya
Pembentukatr dan Pengembangan Karalder Bangsa : Nonny Basalama
Desain dan Konten Kudkulum Pendidikan Dasar Berbasis Kamkter untuk Gercrasr
Bangsa 2045 : Dr. Mohammad lrnam Farisi. M.Pd.
Penonal hophetic Iradership Sebagai Model Perdidik& Karakter Benifat Intrinsik
Atasi Konrp€i : Ahmad Yass€r Mansyur
"I-ivitrg Values Bducational ltogram" dalatn Pembelajaran Sastra Anak untuk
Meningkatkan Karakter Siswa SD : Muh. Arafik
Reod€ntasi Inovasi Pembelajamn yang Berbasis Hstinurani Dalam Rangka
Fembinasn KamlSer Peserts Didik : Mohammad Efendi
Pendldilan Kewargaftgaraan sebagai Wahana Penlngkatan Kesadhra[ Rislko Siswa
(Tantangan Teftadap Isi dan Modus Pembelajaran PKn) : Ridwan Effendi
Pengembangan Karakter Bangsa di Atademi lGFolisiar : Subagyo
Model Pcndidikan Ka.akter Studi Hukum ( Pendidikan Knrakter Berbasis Pada

Hukum Responsif- ProgrEsif Pancasilais) : Rodiyah
Membangun Karakter Be$asis Nilai Konseflasi (Kasus Unnes Semanng) :

Masru&hi
Pengembangan Pendidihn Karakter Bemrientasi Budaya Lokal di Sekolah Dasar :

DIs. Ahmad Samawi, M.hus.
P€ddidikan Karakter dan Pemberdayaan Keadfaa Lokal Dalartr Paud : Syarnsul
Bacbd Thalib
PeEnatr Pendidikan Matemalika Realistik dalau Pemb€ntukan Siswa yadg Literat
dan Berkarakt€r : Sugiman

Model Pendidilqn Ka.akt€r Melalui Pengembangan Budaya Sekolah Di Sekolah
Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta : Muh Xhairuddin
Malgembalikan Ruh Pendidikao Meouju KeberDakraa!: Eersrmber Ke4rifan
lrlal Berwawasan Global Menuju In$n Berkaralder Taqwa, Mandiri, Dan
CendeHa : Sukamo

147

161

t7r

I't6

194
204

23r
u6

258
268
279

ND

30r

329

359

3'15

384
400

412
431

444

436

481

49r



Peagembangan Model Inkulkasi Untuk McmFcr$iapkan ealoq Pendidik hofesioaal
yang Berkamlter : Dr. Kun Setyaning Astuti, M. Pd. 785
Tmnsformasi Karakter Transendensi Calon Pendldikan dan Tenaga KependidikaD : 800
kof. Dr. Sri Mifay€tty, M, S. Kom.

Pembentokan Karaker Kerja Calon GuIu Vokasi di LPTK Melalui Pembelajaratr
Be$asis Kerja di Era Indon$ia Emas : Buah Tri SiswaDto 809

lf Sislem Pendidikan KaraktEl-Elefguuan Tinggi Unnik Mempersiapkan Manusia /---\ -.a' \.,2,2/-
Rekonstruksi Desain Sistem Pendidikan untuk Menghasilkan GuIu Yang KolroPeten

dalam Memballgun Cenerasi 2045 yang Berkarakter : Lisyanto 830
Izctdpreneuiali Sebl.J,^ Intangible yang Diperlui:an oleh Guu (Pendidik) untuk
Menyiapkan cenerasi Indonesia 2045 : R.A. Hirmana wargahadibrat4 Drs.. M. Sc. 841
Ed, CHRP
Pendidikan Profesi Gunr, Problematik4 Dan Alt€matif Solusi : Lurbfiyah Nurlaela 849
Peng€mbaryan Model Pre, In, dalr' On Senice Edncatat untuk Meningkatkan Mutu
Tenaga Peudidit Dau Kependidika{ di Indooesia : Bambrng Budi Wiyaro 858
Desian Kerja untuk Staff Pengajar untuk Meioapai Kesesuaian dan Kepuasan Keda : 872
Setyabudi Irdadono
ManajemeD Strat€gi PeEdidikatr Kejlnrar dalam Menghadapi Persaingar Mutu : Tri 88?
Atrnadji Sutikno
Model Pelatihan untut Mengembangkan
PLPG : Sultoni

Kompetensi Kepribadian Guru Melalui
896

Kemampuan Guru Pendidikan Jasmani dalam Menlusun Rencana Dan Praktek
Pembelajaran Bervisi Karakter: Dimyati 9r0
Inovasi Sinergitas Triple Helix dalam Menciptakan Generasi Enas Irdonesia yang
Berbudi Luhur : Raghel Yunginger 917
Evaluasi Kircrja Pengawes Sekolah Menengah di Provinsi Golontolo : Dr. IIa rka A. 9U
Husain, M.Pd.
PengembanSan Cunr Berkaraher dalam Pe$p€ktif Otoromi Daerah yang Akuntabel 939
: Dr. Bambarg Isnaoto, M.Si
Menerobos Absurditas Madajemen Pendidikao : Dra. Meike Imbar, M. Pd.

Keterampilan Kepemimpiran KeFla Sekolah yang Berkarakter dalam Upaya
Peoinelata! Mutu Pcqtbelsiara!! : Karyaqto
Manaiemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Emotda: Nugoho 970

Profesionalilar Pamong Belqiar dan Pola Peqgelolaan uotuk Peningket4nnya ; Dr M. 980

Djauzi Mo€dzakir M. A.

Disain Diklat It4abatan Bagi Pendialik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI,
Menyiapk@ Fssilitator Bagi Cetrelasi 2045 ; Supriyo4o 990
Penguatan Komputer Profesional Tenaga Edukatif sebagai Salah Satu Altemadf
Peningkatan Daya Saidg Pendidikai : Prof. Dr. J. F. Senduk, M. Pd. 1003

948
955



 Konaspi VII 

 Universitas Negeri Yogyakarta, 2012 
 

 

1 

Sistem Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi Untuk 
Mempersiapkan Manusia Indonesia Generasi 2045 
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Abstrak 

Sistem pendidikan karakter di Perguruan Tinggi khususnya di Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggaran 

pendidikan profesi bagi guru dirancang untuk menghasilkan guru yang professional dan 

berkarakter yang dapat dijadikan suri tauladan. Konsep pendidikan karakter di perguruan 

tinggi, adalah membangun karakter-karakter baik yang akan menggugah, mendorong, dan 

memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik. Pendidikan karakter di 

perguruan tinggi adalah sebuah upaya sadar untuk memperbaiki, meningkatkan seluruh 

perilaku yang mencakup adat istiadat, nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat, dan pikiran 

secara berkesinambungan melalui proses belajar. Sistem pendidikan karakter yang 

dikembangkan dapat ditinjau pada 3 aspek, yaitu: sistem pengajaran di kelas, pelayanan 

akademik, dan pemberdayaan organisasi kemahasiswaan. Pertama, penanaman pendidikan 

karakter pada proses pembelajaran dapat dilakukan dengan pemberian keteladanan dan 

pembiasaan. Kedua, aspek pelayanan akademik, budaya karakter harus dijadikan sebagai 

indikator peningkatan mutu pelayanan akademik. Karakter yang dikembangkan adalah: 

karakter kesantunan, kejelasan, ketepatan, dan keterbukaan dalam memberikan pelayanan. 

Ketiga, organisasi kemahasiswaan dapat dijadikan sebagai wadah pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan dan manajemen diri. Penanaman nilai-nilai karakter pada tiga kawasan 

tersebut harus didukung oleh penegakan peraturan yang aplikatif disamping pemberian 

keteladanan dan jalinan komunikasi yang baik antara seluruh civitas akademika. 

 

Kata kunci:  sistem, pendidikan, karakter, keteladanan, budaya, pembiasaan 

1. Pendahuluan 

Pendidikan atau mendidik tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun 

lebih dari itu yaitu bagaimana dapat mengubah atau membentuk karakter dan watak seseorang 

agar menjadi lebih baik, mempunyai skill yang mumpuni, lebih sopan dalam tataran etika 

maupun estetika dan yang lebih penting adalah perilaku dalam kehidupan sehari-hari.   

Munculnya gagasan program pendidikan karakter ini diawali oleh seringnya terjadi tindak 

kekerasan, korupsi, manipulasi, kebohongan, dan konflik, serta tingginya angka kenakalan 

remaja. Di samping itu, krisis budaya sopan santun, kerap tawuran, aksi pornografi, narkotika, 

dan berbagai aktivitas negatif lainnya yang kerap melanda anak didik kita. Diperparah lagi 

dengan minimnya perhatian guru terhadap pendidikan dan perkembangan karakter anak didik.  

Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan nasional yang kurang berhasil dalam membentuk 

sumber daya manusia dengan karakter yang tangguh, berbudi pekerti luhur, bertanggung 

mailto:hasanahunm@yahoo.com
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jawab, berdisiplin, dan mandiri terjadi hampir di semua lini di lembaga pendidikan baik 

negeri maupun swasta. Akibatnya, nation character building sesuai dengan nilai-nilai budaya 

bangsa Indonesia terkesan tidak berjalan seperti yang diinginkan. Bahkan baru saja kita 

dikejutkan dengan perkelahian antar pelajar yang sangat tidak manuasiawi, tega membunuh 

sesama pelajar dengan perasaan puas tanpa penyesalan.  

Masalah tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa institusi pendidikan belum dapat 

mewujudkan tujuan pendidikan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1989 Pasal 24 tentang tujuan pendidikan di Indonesia dan Pasal 3 UU No.20/2003 tentang 

Sisdiknas. Oleh karenanya, dibutuhkan sistem pendidikan yang memungkinkan 

dihasilkannya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten dan 

berkarakter untuk mempersiapkan manusia Indonesia Generasi 2045. 

Upaya membangun karakter bangsa sejak dini melalui jalur pendidikan dianggap sebagai 

langkah yang tepat. Pendidikan karakter menjadi semakin penting dan strategis terutama jika 

dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menyiapkan generasi masa 

depan yang akan menghadapi persoalan yang lebih berat, kompleks dan menantang, menuju 

tercapainya cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia. 

Civitas akademika Perguruan Tinggi sebagai kalangan elit cendikiawan berperan sebagai 

agen pengembang dan pemberdaya masyarakat. Sebagai agen pengembang dan pemberdaya 

masyarakat setidaknya mereka harus menguasai dua hal, yakni dapat memiliki kompetensi 

keahlian dan memiliki karakter terpuji, karakter yang dapat membuatnya disukai, dipercaya 

dan dihargai oleh  masyarakatnya. Artinya perhatian terhadap dua hal ini harus tetap menjadi 

perhatian dan prioritas penting oleh setiap Pergururuan Tinggi. 

Universitas atau perguruan tinggi perlu memberikan pendidikan untuk pembangunan 

karakter mahasiswa, karena karakter yang baik akan menggugah, mendorong, dan 

memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan baik. Kebiasaan itu tumbuh dan 

berkembang dengan didasari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan, dan sikap. Dengan 

demikian, karakter dapat berkembang menjadi kebiasaan baik, karena adanya dorongan dari 

dalam, bukan paksaan dari luar. Oleh karenanya, perguruan tinggi khususnya di Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang diberikan kewenangan sebagai 

penyelenggaran pendidikan profesi bagi guru harus dirancang secara terintegrasi agar dapat 

menghasilkan guru yang professional dan berkarakter terpuji yang dapat dijadikan suri 

tauladan di masayarakat. 

Fenomena yang terjadi di masyarakat kampus sekarang ini, telah ditemukan sekelompok 

orang melakukan plagiasi karya ilmiah, bahkan ironisnya telah terjadi kasus penciplakan 

ribuan ijazah palsu yang sebagian besar konsumennya adalah pendidik generasi masa depan 

bangsa Indonesia. Sementara mahasiswa pada peringatan hari-hari besar juga sudah terkenal 

dengan kegiatan demonya yang sering berakhir anarki, menyampaikan pendapat dengan 

kesan memaksa. Sebegitu parahkah karakter rakyat Indonesia saat ini?, atau apakah kampus 

mengajarkan hal tersebut?. Tentu jawabannya tidak.  

Mengamati fenomana tersebut di atas, tentunya sebagai bagian dari civitas akademika  

merasa prihatin dan berharap dapat memperbaiki situasi dan kondisi  yang terjadi di Negara 

kita tercinta ini. Sebagai seorang pemerhati dan sekaligus juga pelaku pendidikan , merasa 

perlu merancang sistem pendidikan karakter di sekolah khususnya di Perguruan Tinggi, yakni 

sistem pendidikan yang memungkinkan dihasilkannya tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang kompeten untuk mempersiapkan manusia Indonesia Generasi 2045. 
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2. Pembahasan 

2.1 Konsep Dasar Pendidikan Karakter 

Pengertian karakter menurut pusat bahasa adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi 

pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Jadi berkarakter adalah 

berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak ((Kemendiknas, 2010).  

Karakter merupakan nilai-nilai yang terpatri dalam diri kita melalui pendidikan, 

pengalaman, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan yang dipadukan dengan nilai-nilai dari 

dalam diri manusia yang menjadi semacam nilai-nilai intrinsik yang terwujud dalam sistem 

daya juang yang melandasi pemikiran, sikap dan perilakunya. Karakter tidak datang dengan 

sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan sengaja, berdasarkan jati diri 

masing-masing (Soedarsono, 2008). 

Dony Koesoema (2007) mendefinisikan karakter sebagai kondisi dinamis struktur 

antropologis individu, yang tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratinya, 

melainkan juga sebuah usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi determinasi 

alam dalam dirinya untuk proses penyempurnaan dirinya terus menerus. Kebebasan 

manusialah yang membuat struktur antropologis itu tidak tunduk pada hukum alam, 

melainkan menjadi faktor yang membantu pengembangan manusia secara integral. 

Pendidikan karakter memiliki makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan 

akhlak. Pembentukan karakter manusia meliputi seluruh potensi yang ada dalam psikolgis 

manusia yang meliputi (kognisi, afeksi, dan psikomotorik). 

Karakter mengacu kepada serangkaian sikap, perilaku, motivasi, dan keterampilan. 

Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, 

sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang 

berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut 

dengan berkarakter mulia. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang 

potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, 

logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, 

cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, 

menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, 

bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, 

inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, efisien, menghargai waktu, 

pengabdian, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan, sportif, tabah, 

terbuka, tertib. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang 

berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, 

lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan 

mengoptimalkan potensi dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya 

(Kemendiknas, 2010). 

Karakter merupakan suatu kualitas pribadi yang bersifat unik yang menjadikan sikap atau 

perilaku seseorang yang satu berbeda dengan yang lain. Karakter, sikap, dan perilaku dalam 

praktek muncul secara bersama-sama, sehingga sulit jika kita hanya akan melihat karakter 
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saja tanpa munculnya sikap atau perilaku. Oleh karena itu berbicara tentang karakter tidak 

dapat dipisahkan dengan sikap atau perilaku, sebab karakter itu akan muncul ketika orang 

berinteraksi dengan orang lain.  

Pendidikan karakter merupakan upaya sadar dan terencana yang dirancang dan 

dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami 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 seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara 

kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. 

Permasalahan pendidikan karakter yang selama ini ada di perguruan tinggi perlu segera 

dikaji, dan dicari altenatif-alternatif solusi serta perlu dikembangkannya secara lebih 

operasional sehingga mudah diimplementasikan dalam kehidupan nyata. 

Pendidikan karakter di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar 

kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan mahasiswa  mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi 

nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

System pendidikan karakter di perguruan tinggi diharapkan mendorong inovasi dan kreasi 

mahasiswa. Selain itu, nilai-nilai inti yang perlu dibangun dalam diri mahasiswa, yakni: (1) 

kejujuran; (2) kerja keras,; (3) menghargai perbedaan; (4) kerja sama; (5) toleransi, (6) 

komitmen;  dan (7) disiplin.  

Nilai-nilai inti tersebut dapat dintegrasikan ke setip kegiatan, yakni: Pertama, proses 

pembelajaran di kelas. Penanaman pendidikan karakter pada proses pembelajaran dapat 

dilakukan dengan pemberian keteladanan, dan pembiasaan. Pembelajaran terintegrasi dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik, karena mereka memahami konsep-

konsep, keterampilan-keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka pelajari dengan 

menghubungkannya dengan konsep dan keterampilan lain yang mereka sudah pahami. 

Konsep dan keterampialn tersebut dapat berasal dari satu bidang studi (intra bidang studi), 

dapat pula dari beberapa bidang studi (antar bidang studi). Pengalaman ini sangat diperlukan 

dalam kehidupan.  

Kedua, pelayanan akademik. Pada aspek pelayanan akademik, budaya karakter harus 

dijadikan sebagai indikator peningkatan mutu pelayanan akademik. Karakter yang 

dikembangkan adalah: karakter kesantunan, kejelasan, ketepatan, dan keterbukaan dalam 

memberikan pelayanan.  

Ketiga, pemberdayaan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan dapat 

dijadikan sebagai wadah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen diri. Nilai-

nilai inti dapat diintegrasikan kesetiap kegiatan kemahasiswaan. 

Penanaman nilai-nilai karakter pada tiga kawasan tersebut harus didukung oleh penegakan 

peraturan yang aplikatif disamping pemberian keteladanan dan jalinan komunikasi yang baik 

antara seluruh civitas akademika.  

Permasalahan memudarnya karakter bangsa, mempertanyakan peran guru dan Lembaga 

Pendidikan dalam mendidik anak bangsa. Guru sebagai agen pembaharu belum secara 
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optimal menerapkan pendidikan karakter tetapi masih menekankan pada  aspek 

intelektualitas, dan keterampilan siswa. Meskipun dalam hal ini, peran guru dan lembaga 

pendidikan bukan satu-satunya yang patut dipersalahkan, akan tetapi dalam realita yang 

terjadi setidaknya perlu dievaluasi kembali orientasi-orientasi pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan intelektualitas, keterampilan dan membentuk karakter peserta 

didik. 

Oleh sebab itu, peran LPTK sangat menetukan dalam memantapkan karakter calon 

pendidik dan tenaga pendidikan yang nantinya akan terjun mendidik generasi penerus bangsa. 

Tenaga pendidik dan kependidikan yang dihasilkan oleh LPTK diharapkan berkompeten dan 

berkarakter terpuji, sehingga anak didik yang dihasilkan adalah generasi unggul dan 

berkarakter.  

 

2.2 Desain Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi 

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.   

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan 

sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh 

potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks 

interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung 

sepanjang hayat.  

Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut 

dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development) , Olah Pikir 

(intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik  (Physical and kinestetic development), 

dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development) yang secara diagramatik 

dapat digambarkan sebagai berikut. 
 

 

OLAH PIKIR 

Cerdas 

 

OLAH HATI 

Jujur dan bertanggung jawab 

 

OLAH RAGA (KINESTETIK) 

Bersih, sehat dan menarik 

 

OLAH RASA DAN KARSA 

Peduli dan kreatif 

 

Gambar 1. Grand desain pendidikan karakter di Indonesia 

(Kemendiknas, 2010) 

 

Sistem pendidikan karakter yang diterapkan diperguruan tinggi khususnya di LPTK 

sebagai penghasil guru, mencakup pengertian, kepedulian, dan tindakan berdasarkan nilai-
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nilai etika inti. Karenanya, pendekatan holistik dalam pendidikan karakter berupaya untuk 

mengembangkan keseluruhan aspek kognitif, emosional, dan perilaku dari kehidupan moral.  

Mahasiswa memahami nilai-nilai inti dengan mempelajari dan mendiskusikannya, 

mengamati perilaku model, dan mempraktekkan pemecahan masalah yang melibatkan nilai-

nilai. Mahasiswa  belajar peduli terhadap nilai-nilai inti dengan mengembangkan 

keterampilan empati, membentuk hubungan yang penuh perhatian, membantu menciptakan 

komunitas bermoral, mendengar cerita ilustratif dan inspiratif, dan merefleksikan pengalaman 

hidup.  

Penataan ulang pendidikan karakter di perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan nilai-

nilai inti secara terintegrasi melalui 3 aspek, yakni: system pembelajaran di kelas, pelayanan 

akademik, dan organisasi kemahasiswaan. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan 

secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan 

emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena 

seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, 

termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. 

 

2.3 Langkah strategi penyiapan Guru yang kompeten dan berkarakter 

 

Lembaga pendidikan guru memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan guru-

guru berkarakter yang nantinya dapat berperan sebagai pendidik berkarakter. Hal ini 

dikarenakan, lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran individu, masyarakat, dan moral. 

Didalamnya terdapat relasi kekuasaan yang terstruktur dan saling berinteraksi untuk 

mempertahankan keberadaannya. Pelaksanaan pendidikan karakter bisa dikatakan bentuk 

interaksi dan dialog kekuasaan yang melibatkan individu, masyarakat yang mengacu pada 

nilai. Yang mana jika pendidikan karakter tersebut sudah tertanam mendalam pada relasi 

kekuasaan, maka akan memberikan pondasi dan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan 

pendidikan karakter itu sendiri. 

Lembaga Pendidikan Guru yang berupaya menyiapkan guru berkarakter haruslah mampu 

memberikan internalisasi nilai kepada calon guru, menyediakan lingkungan yang kondusif 

dalam upaya penanaman pendidikan karakter serta berperan aktif dalam melakukan kerjasama 

dengan lembaga pendidikan lain. Lembaga pendidikan guru haruslah mampu menghantarkan 

pemahaman siswa terhadap pendidikan karakter di dalam kelas maupun di luar kelas.  

Sehubungan dengan pendidikan karakter, banyak pihak mengalami kesulitan dalam 

menerjemahkan pendidikan karakter dalam kehidupan nyata. Pendidikan karakter di anggap 

sebagai sebuah utopia dengan standar pengukur nilai yang tidak jelas. Adapun kesulitan yang 

ditemui oleh lembaga pendidikan guru dalam menyiapkan guru berkarakter adalah 

dikarenakan kurang jelasnya konsep mengenai pendidikan karakter itu sendiri sehingga 

hasilnya tidak begitu terlihat bahkan salah sasaran. Ada kalanya pendidikan karakter 

disamakan dengan pendidikan moral, pendidikan nilai, atau pendidikan agama.  

Sebuah lembaga pendidikan guru (LPTK) dapat menjalankan langkah-langkah strategis 

lembaga pendidikan guru dalam menyiapkan guru berkarakter adalah sebagai berikut: 

1) Menekankan pendidikan karakter pada visi dan misi lembaga pendidikan guru. Dalam 

perumusan visi dan misi ini harus melibatkan seluruh elemen perguruan tinggi dan 

stakeholders. 
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2) Sosialisasi pendidikaan karakter perlu dilakukan terhadap individu-individu dalam tataran 

kerja. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan organisasi yang sehat dan pondasi awal 

pendidikan karakter. 

3) Lembaga pendidikan guru sebaiknya berperan serta secara aktif dalam menjalin hubungan 

dengan lembaga lainnya; keluarga, masyarakat, dan Negara. Kolaborasi tersebut dapat 

membantu pencapaian target pendidikan karakter. 

4) Adanya integrasi pendidikan karakter dalam pendidikan disiplin ilmu. Sebagai lembaga 

pendidikan untuk mencetak guru yang berkarakter, hendaknya selain adanya penanaman 

nilai-nilai atau karakter yang baik terhadap guru, perlu juga diarahkan dan dibimbing tentang 

bagaimana merencanakan suatu kegiatan pembelajaran yang dapat menanamkan pendidikan 

karakter terhadap anak didiknya. 

5) Setelah pendidikan karakter tergambar dalam visi dan misi, disosialisasikan dalam tataran 

kerja lembaga, dan dengan Stakeholders, serta selanjutnya diintegrasikan dalam disiplin ilmu, 

langkah berikutnya adalah penerapan tata nilai. Dalam menerapkan tata nilai tersebut harus 

disertai komitmen tentang apa yang harus dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. 

6) Pembentukan kebiasaan perlu dilakukan sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam 

diri calon guru tersebut secara alamiah.  

7) Suri keteladanan pengajar pun perlu diperlihatkan dalam menguatkan proses penanaman 

pendidikan karakter itu sendiri. 

 

2.4 Evaluasi dan Pembinaan berkelanjutan 

Evaluasi dilakukan untuk melihat ketercapaian tujuan. Terdapat tiga hal penting yang perlu 

mendapat perhatian: (1) sejauh mana LPTK menjadi komunitas yang lebih peduli dan saling 

menghargai,  (2) sejauh mana staf  LPTK mengembangkan pemahaman tentang apa yang 

dapat mereka lakukan untuk mendorong pengembangan karakter, (3) sejauh mana mahasiswa 

memanifestasikan pemahaman, komitmen, dan tindakan atas nilai-nilai karakter inti yang 

dikembangkan.  

Evaluasi ini penting dilakukan untuk menilai tingkat keterlaksanaan  pendidikan karakter 

di lembaga tersebut. Tujuan penilaian pendidikan karakter tidak ditujukan untuk menentukan 

lulus atau tidaknya mahasiswa, akan tetapi untuk mengetahui sejauh mana kinerja lembaga 

pendidikan dalam menerapkan pendidikan karakter.  

 

3. Kesimpulan  
 

Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK)  memiliki peran yang sangat 

penting dalam menyiapkan guru yang berkarakter. Hal ini dikarenakan, lembaga pendidikan 

guru mampu menjadi wadah yang tepat dalam menginternalisasikan nilai-nilai pada calon 

guru yang nantinya akan disalurkan ke peserta didik dan menciptakan lingkungan yang 

kondusif dalam penanaman pendidikan karakter tersebut. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan lembaga pendidikan guru dalam menyiapkan guru berkarakter adalah dengan 

menekankan pendidikan karakter yang tergambar dalam visi dan misi, disosialisasikan dalam 

tataran kerja lembaga, dan dengan Stakeholders, serta selanjutnya diintegrasikan dalam 

disiplin ilmu. Langkah berikutnya adalah penerapan tata nilai yang ditindaklanjuti dengan 
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pembentukan kebiasaan sehingga nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri calon guru 

tersebut secara alamiah. Tentu saja disertai dengan suri keteladanan pengajar dalam 

menguatkan proses penanaman pendidikan karakter itu sendiri.  

Penataan ulang pendidikan karakter di perguruan tinggi dengan tetap memperhatikan nilai-

nilai inti secara terintegrasi. Pendidikan karakter di perguruan tinggi diharapkan mendorong 

inovasi dan kreasi mahasiswa. Selain itu, nilai-nilai inti yang perlu dibangun dalam diri 

mahasiswa, yakni: (1) kejujuran; (2) kerja keras,; (3) menghargai perbedaan; (4) kerja sama; 

(5) toleransi, (6) komitmen;  dan (7) disiplin.  

Nilai-nilai inti tersebut dapat dintegrasikan ke setip kegiatan, yakni:  

1) Proses pembelajaran di kelas. Penanaman pendidikan karakter pada proses pembelajaran 

dapat dilakukan dengan pemberian keteladanan, dan pembiasaan. Pembelajaran terintegrasi 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik, karena mereka memahami 

konsep-konsep, keterampilan-keterampilan, dan nilai-nilai yang mereka pelajari dengan 

menghubungkannya dengan konsep dan keterampilan lain yang mereka sudah pahami. 

Pengalaman ini sangat diperlukan dalam kehidupan.  

2) Pelayanan akademik. Pada aspek pelayanan akademik, budaya karakter harus dijadikan 

sebagai indikator peningkatan mutu pelayanan akademik. Karakter yang dikembangkan 

adalah: karakter kesantunan, kejelasan, ketepatan, dan keterbukaan dalam memberikan 

pelayanan.  

3) Pemberdayaan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan dapat dijadikan 

sebagai wadah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan manajemen diri. Nilai-nilai inti 

dapat diintegrasikan kesetiap kegiatan kemahasiswaan.  

4) Penanaman nilai-nilai karakter pada tiga kawasan tersebut harus didukung oleh penegakan 

peraturan yang aplikatif disamping pemberian keteladanan dan jalinan komunikasi yang baik 

antara seluruh civitas akademika.  
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