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Pendahuluan

� Agama merupakan sistem aturan yang 
bersumber dari wahyu Tuhan yang 
membawa manusia menuju kebahagiaan 
dan kedamaian.

� Islam adalah salah satu agama yang 
ajarannya cukup lengkap mencakup 
seluruh aspek kehidupan manusia.

� Di samping mengatur masalah ibadah, 
Islam juga mengatur masalah muamalah, 
termasuk dalam pembinaan keluarga.
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lanjutan

� Pembinaan karakter bisa dilakukan dalam 
berbagai aktivitas manusia.

� Cara yang paling efektif dalam pembinaan 
karakter adalah melalui pendidikan.

� Pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di 
lembaga pendidikan formal (sekolah) saja, 
tetapi harus juga dibarengi dengan pendidikan 
informal (keluarga) dan pendidikan nonformal 
(masyarakat).

� Pendidikan karakter dalam keluarga merupakan 
penyangga utama keberhasilan pendidikan 
karakter di sekolah dan masyarakat
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Pengertian Pendidikan Karakter

� Ada beberapa istilah terkait dengan 
karakter, yaitu moral, etika, nilai, dan 
akhlak.

� Karakter diartikan dengan tabiat, sifat-sifat 
kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 
membedakan seseorang dengan yang lain, 
dan watak (KBI).

� Orang berkarakter berarti orang yang 
berkepribadian, berperilaku, bersifat, 
bertabiat, atau berwatak .
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lanjutan

� Secara terminologis karakter adalah “A reliable 
inner disposition to respond to situations in a 
morally good way.

� Lickona menambahkan, “Character so conceived 
has three interrelated parts: moral knowing, 
moral feeling, and moral behavior” 

� Pendidikan karakter menurut Lickona 
mengandung tiga unsur pokok, yaitu mengetahui 
kebaikan (knowing the good), mencintai 
kebaikan (desiring the good), dan melakukan 
kebaikan (doing the good).
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Lanjutan

� Karakter adalah nilai-nilai yang melandasi perilaku
manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, 
hukum/konstitusi, adat istiadat, dan estetika.

� Pendidikan karakter adalah upaya yang terencana
untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli,
dan menginternalisasi nilai-nilai karakter sehingga
peserta didik berperilaku sebagai manusia 
seutuhnya (insan kamil).

� Mengkaji dan mendalami nilai-nilai karakter 
bukanlah yang terpenting, tetapi merupakan
sarana yang dapat mengantarkan seseorang
dapat berkarakter atau berperilaku mulia
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Kebijakan Pendidikan Karakter

� Pendidikan karakter dikembangkan untuk 
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia pada 
jenjang pendidikan dasar hingga perguruan 
tinggi.

� Pendidikan karakter di sekolah dilaksanakan
melalui kegiatan pengelolaan semua urusan di
sekolah yang melibatkan semua warga sekolah.

� Pendidikan karakter di sekolah dilakukan 
terutama melalui proses pembelajaran yang 
mengintegrasikan pendidikan karakter di 
dalamnya.
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Lanjutan

� Pendidika karakter di sekolah juga bisa 
dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler 
dengan cara pembiasaan berkarakter mulia 
dan manajemen sekolah serta didukung 
dengan keteladan para guru dan karyawan 
sekolah.

� Pendidikan karakter di sekolah juga akan sulit 
berhasil jika tidak didukung oleh pendidikan 
karakter di keluarga dan masyarakat.
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INTERVENSI

HABITUASI

Perilaku 
Berkarakter

MANAJEMEN

PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN
Agama, Pancasila, 

UUD 1945, 
UU No. 20/2003 ttg 

Sisdiknas

Teori 
Pendidikan, 
Psikologi, 

Nilai, Sosial 
Budaya

Standar
Kompetensi

Lulusan (SKL) dan
best practices

Nilai-nilai 
Karakter

PERANGKAT PENDUKUNG
Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya,
Lingkungan, Sarana dan Prasarana, 
Kebersamaan, Komitmen pemangku 

kepentingan.

Grand Design Pendidikan Karakter di Sekolah

PEMBELAJARANEKSTRA

KURIKULER
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KEGIATAN
KESEHARIAN 
DI RUMAH

KEGIATAN
EKSTRA 
KURIKULER

Integrasi ke dalam kegiatan 
Ektrakurikuler Pramuka, 
Olahraga, Karya Tulis, Dsb.

Integrasi ke dalam 
KBM pada setiap 
Mapel

Pembiasaan dalam kehidupan 
keseharian di satuan pendidikan

Penerapan pembiasaan 
kehidupan keseharian di 
rumah yang sama dengan 
di satuan pendidikan

Strategi Mikro Di Sekolah

10

BUDAYA SEKOLAH: 
(KEGIATAN/KEHIDUPAN
KESEHARIAN DI SATUAN 
PENDIDIKAN)
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OLAH PIKIR OLAH HATI

OLAH RAGA OLAH RASA

Nilai-nilai Karakter Utama
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Gambaran Nilai-Nilai Karakter

KARAKTER

Moral 

Knowing

Moral 

Feeling

Moral 

Action

TUHAN

SESAMADIRI SENDIRI

LINGKUNGANBANGSA/
NEGARA

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai
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Nilai-nilai Karakter Pokok

1. Religius 2. Jujur

3. Cerdas 4. Tangguh

5. Peduli 6. Demokratis

7. Disiplin 8. Respect

9. Tanggung jawab 10. Adil

11. Kerjasama 12. dll.
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Pembinaan Karakter dalam Keluarga

� Orang tua bertanggung jawab penuh dalam 
pembinaan karakter anak-anaknya.

� Orang tua harus memperhatikan pendidikan 
karakter dan pembentukan kepribadian anak-
anaknya dengan sebaik-baiknya.

� Yang bertanggung jawab terhadap pendidikan 
anak adalan orang tuanya, lalu para 
pendidik/guru (Ibnu Qayyim) 

� Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 
menjadikan pelatihan dan pembiasaan sebagai 
sarana dan metode untuk menanamkan 
karakter mulia dalam jiwa anak.
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lanjutan

� Anak adalah amanat Allah bagi orang tuanya, 
hatinya bersih dan suci bagaikan mutiara yang 
bersinar dan jauh dari goresan (Al-Ghazali).

� Anak terlahir dalam keadaan fitrah yang netral 
dan orang tuanyalah yang akan membentuk 
agamanya.

� Anak berkarakter buruk karena belajar dari 
keburukan perilaku lingkungan tempat 
tinggalnya serta cara-cara bergaul dengan 
lingkungan itu, dan juga dengan kebiasaan-
kebiasaan yang berlaku di lingkungan itu. 
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Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap 
Anak-anaknya

1. Menerima kehadiran anak sebagai 
amanah dari Allah.

2. Mendidik anak dengan cara yang baik.

3. Memberikan cinta dan kasih sayang 
kepada anak.

4. Bersikap dermawan kepada anak.

5. Tidak membeda-bedakan antara anak 
laki-laki dan anak perempuan dalam hal 
kasih sayang dan pemberian harta
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lanjutan

6. Mewaspadai segala sesuatu yang 
mungkin memengaruhi pembentukan 
dan pembinaan karakter anak.

7. Tidak menyumpahi anak.

8. Menanamkan karakter mulia kepada 
anak.
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Pendapat Al-Ghazali

� Al-Ghazali menaruh perhatian yang serius 
terhadap pendidikan anak. 

� Bahan ajar pokok yang harus diberikan 
kepada anak mencakup tiga aspek 
pendidikan, yaitu aspek jasmaniyah, aspek 
aqliyah, dan aspek akhlaqiyah.

� pendidikan anak  harus dimulai sejak lahir, 
bahkan lebih awal dari itu.

� anak hendaknya diasuh oleh seorang 
perempuan yang salihah .
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lanjutan

� Dalam rangka penanaman karakter, 
orang tua (juga para pendidik) harus 
melakukan pembiasaan-pembiasaan 
terhadap anak.

� Contoh: dalam berdisiplin pada waktu 
makan, berpakaian, termasuk disiplin 
waktu tidur.

� Tujuannya adalah untuk menumbuhkan 
jasmani anak agar kuat dan mampu 
menanggung kesulitan hidupnya.
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lanjutan

� Bahan ajar pokok yang harus diberikan 
kepada anak menurut al-Ghazali adalah: 

1. al-Quran, 

2. hadis-hadis tentang cerita atau kisah-
kisah orang baik (salih) agar anak 
mencintai orang salih sejak waktu 
kecil, dan 

3. memberikan hafalan syair-syair yang 
menyentuh perasaan rindu dan 
antusias anak terhadap nilai 
pendidikan.
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Nasihat Al-Ghazali

� Hendaknya anak-anak dibiasakan dengan 
karakter yang terpuji dan dijauhkan dari 
perbuatan yang buruk dan rendah.

� Hendaknya karakter baik anak didorong untuk 
berkembang dan anak selalu dimotivasi untuk 
berani berbuat baik dan berkarakter mulia

� Hendaknya jangan mencela anak dan 
hendaknya membuat jera berbuat kesalahan 
(dosa).

� Kepada anak-anak yang sudah dewasa 
(baligh) hendaknya diajarkan hukum-hukum 
syariah dan masalah-masalah keagamaan.
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Pendapat Ibnu Qayyim

� Anak kecil di masa kanak-kanaknya 
sangat butuh kepada seseorang yang 
membina dan membentuk 
karakternya.

� Anak akan tumbuh dan berkembang 
sesuai dengan kebiasaan yang telah 
dibiasakan kepadanya.

� Orang yang karakternya buruk 
merupakan dampak dari kesalahan 
pendidikannya.
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Penutup

� Pembinaan karakter dalam keluarga 
bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi 
bukan pula suatu hal yang tidak mungkin 
diwujudkan.

� Banyak keluarga yang berhasil dalam 
pembinaan karakternya tetapi banyak juga 
keluarga yang gagal dalam melakukan 
pembinaan karakternya.

� Kehadiran Teknologi Informasi dan 
Komunikasi dalam keluarga bisa 
mendukung sekaligus bisa menghambat 
pendidikan karakter keluarga.

13/05/2015



24

SEKIAN
dan

Terima kasih
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