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RIWAYAT PENDIDIKAN

� S1 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta (1990).

� S2 dari Prodi Pengkajian Islam Program 

Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(1997)

� S3 dari Prodi Pengkajian Islam Program 

Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

(2007)
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BIODATA SINGKAT

MATA KULIAH YANG DIAMPU:

� Pendidikan Agama Islam  (S1)

� Hukum Islam (S1)

� Moral Agama (S1)

� Pendidikan Karakter (S1)

� Nilai dan Moralitas (S2)

� Seminar Proposal Tesis (S2)
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BIODATA SINGKAT

BUKU YANG DITULIS:

� Pendidikan Karakter Grand Design dan Nilai-

nilai Target (2009, kelompok)

� Prinsip Dasar Akhlak Mulia: Pengantar Studi 

Konsep-Konsep Dasar Etika dalam Islam (2009, 

mandiri)

� Pendidikan Profetik “Revolusi Manusia Abad 21 

(2010, kelompok).

� Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori 

dan Praktik (2011, kelompok)
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BIODATA SINGKAT

BUKU YANG DITULIS:

� Pembinaan Karakter Mahasiswa melalui 

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi 

Umum (2012, mandiri)

� Pendidikan Karakter Konsep Dasar dan 

Implementasi Di Perguruan Tinggi (2012, 

kelompok).

� Pengantar Studi Hukum Islam Prinsip Dasar 

Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan 

Hukum Islam di Indonesia (2013, mandiri).

� Pendidikan Karakter Islam (2014, mandiri)
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PENDAHULUAN

� Pendidikan adalah proses pemanusiaan manusia.

� Salah satu tujuan pendidikan di Indonesia adalah 

lahirnya manusia (pendidik) yang beretika, 

bermoral, atau manusia berkarakter mulia.

� Pendidikan di negara kita hingga sekarang masih 

menyisakan banyak persoalan, baik dari segi 

kurikulum, manajemen, maupun para pelaku dan 

pengguna pendidikan.

� Pendidikan harus dikelola dengan baik dan benar

agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih 

berkualitas.
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PENDAHULUAN

� Etika dan moral masih menarik diperbincangkan .

� Etika dan moral berbicara tentang baik dan 

buruk, benar dan salah, atau yang seharusnya 

dilakukan dan yang seharusnya ditinggalkan.

� Pendidikan harus dipersiapkan, dilaksanakan, dan 

dievaluasi serta direformasi dan diinovasi.

� Pendidikan harus mengintegrasikan pendidikan 

karakter (etika dan moral) dan didukung oleh 

para pendidik yang berkarakter sebagai model 

ideal (uswah hasanah) bagi para peserta didik 

guna mewujudkan insan-insan terdidik yang 

berkarakter mulia
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KONSEP ETIKA, MORAL, DAN KARAKTER

� Ada banyak istilah/konsep yang terkait dengan 

etika dan moral, yaitu karakter, nilai, akhlak, 

etiket, budi pekerti, dan sopan santun.

� Kata “etika” (Yunani Kuno: ethos). Kata ethos 

(tunggal) memiliki beberapa makna: tempat 

tinggal yang biasa, padang rumput, kandang; 

kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, 

sikap, cara berpikir. Sedang kata ta etha

(jamak) berarti adat kebiasaan.

� Etika menunjuk pada filsafat moral.
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KONSEP ETIKA, MORAL, DAN KARAKTER

� Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa

dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan

(Bertens, 2002: 4).

� Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan

apa yang buruk dan tentang hak serta

kewajiban moral (KBI, 2008: 402).

� Etika: ilmu atau pemahaman dan asas terkait 

dengan sikap dan perilaku baik atau buruk.

� Etika berbicara tentang moral (baik dan buruk), 

etiket berbicara tentang sopan santun.
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KONSEP ETIKA, MORAL, DAN KARAKTER

� Kata “moral” berasal dari kata mores (Latin),

kata mos (jamak) yang berarti kebiasaan, adat 

(Bertens, 2002: 4). 

� Moral berarti (ajaran tentang) baik buruk yang 

diterima umum mengenai perbuatan, sikap, 

kewajiban, dsb; akhlak; budi pekerti; susila (KBI, 

2008: 1041).

� Secara umum makna moral ini hampir sama 

dengan etika.

� Makna moral lebih aplikatif jika dibandingkan 

dengan makna etika yang lebih normatif.
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KONSEP ETIKA, MORAL, DAN KARAKTER

� Kata karakter berasal dari kata charassein

(Yunani) yang berarti mengukir, melukis, 

memahatkan, atau menggoreskan.

� Karakter bisa berarti tabiat, sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain, dan 

watak (KBI, 2008: 682).

� Karakter yang baik: kehidupan dengan 

melakukan tindakan-tindakan yang benar 

sehubungan dengan diri seseorang dengan 

orang lain (Aristoteles, dikutip oleh T. Lickona.
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KONSEP KARAKTER

� Lickona mengemukakan bahwa karakter adalah 

“A reliable inner disposition to respond to 

situations in a morally good way”.

� Ditambahkan: “Character so conceived has 

three interrelated parts: moral knowing, 

moral feeling, and moral behavior.”

� Menurut Lickona, karakter mulia (good 

character) meliputi knowing the good, lalu 

desiring the good, dan doing the good 

(Lickona, 1991: 51).

� Jadi: karakter identik dengan akhlak.
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PENDIDIKAN KARAKTER

� 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).

� Pendidikan Karakter adalah suatu sistem

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga

sekolah yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun

kebangsaan sehingga menjadi manusia yang 

seutuhnya.
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NILAI, BUDI PEKERTI, DAN SOPAN SANTUNNILAI, BUDI PEKERTI, DAN SOPAN SANTUNNILAI, BUDI PEKERTI, DAN SOPAN SANTUNNILAI, BUDI PEKERTI, DAN SOPAN SANTUN

� Nilai: konsepsi dari apa yang diinginkan individu 

yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan 

antara dan tujuan akhir tindakan (Rohmat Mulyana, 

2004: 10). Secara mudah nilai dipahami sebagai 

rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.

� Budi pekerti diartikan sebagai tingkah laku, 

perangai, akhlak, atau watak (KBI, 2008: 226). 

� Sopan santun berarti budi pekerti yang baik, tata 

krama, peradaban, dan kesusilaan (KBI, 2008: 1493). 

� Budi pekerti dan sopan santun lebih tertuju pada 

perbuatan atau tingkah laku yang bernilai positif.
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NILAINILAINILAINILAI----NILAI KARAKTER (MORAL)NILAI KARAKTER (MORAL)NILAI KARAKTER (MORAL)NILAI KARAKTER (MORAL)

1. Religius 2. Kejujuran

3. Keadilan 4. Integritas

5. Kepedulian 6. Kesabaran

7. Komitmen 8. Respect

9. Tanggung jawab 10. Empati

11. Kerja sama 12. Demokratis

13. Keteguhan hati 14. Loyalitas
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GAMBARAN NILAI-NILAI KARAKTER
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KARAKTER

Moral 

Knowing

Moral 

Feeling

Moral 

Action

TUHAN YME

SESAMADIRI SENDIRI

LINGKUNGANKEBANGSAAN

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai



OLAH PIKIR

FATHANAH

THINKER

KECERDASAN INTELEKTUAL

Cerdas

OLAH HATI

SHIDDIQ

BELIEVER

KECERDASAN SPIRITUAL

Jujur

OLAH RAGA/KINESTETIK

AMANAH

DOER

KECERDASAN SOSIAL

Tangguh dan Bertanggung 

jawab

OLAH RASA

TABLIGH

NETWORKER

KECERDASAN EMOSIONAL

Peduli dan Kreatif
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LALULALULALULALU

Apa Itu Belajar 

dan Pembelajaran?
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BELAJAR, MENGAJAR, DAN PEMBELAJARANBELAJAR, MENGAJAR, DAN PEMBELAJARANBELAJAR, MENGAJAR, DAN PEMBELAJARANBELAJAR, MENGAJAR, DAN PEMBELAJARAN

� Belajar: berusaha mengetahui sesuatu; berusaha 

memperoleh ilmu pengetahuan (kepandaian, 

keterampilan). 

� Mengajar: (1) memberikan serta menjelaskan 

kepada orang tentang suatu ilmu; memberi 

pelajaran; dan (2) melatih (KBI, 2008: 23).

� Pembelajaran: proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar (UU No. 20 Th. 2003 Pasal 1 

Angka 20).
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PROSES PEMBELAJARANPROSES PEMBELAJARANPROSES PEMBELAJARANPROSES PEMBELAJARAN

� Dasar: Permendiknas No. 41 Th. 2007 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar 

dan Menengah yang diperbarui dengan 

Permendikbud No. 65 Th. 2013 tentang Standar 

Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.

� Standar mencakup perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran.
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4 4 4 4 TAHAPAN PROSES PEMBELAJARANTAHAPAN PROSES PEMBELAJARANTAHAPAN PROSES PEMBELAJARANTAHAPAN PROSES PEMBELAJARAN

� Tahap perencanaan proses

� Tahap pelaksanaan proses

� Tahap penilaian hasil

� Tahap pengawasan proses
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ETIKA DAN MORAL DALAM PEMBELAJARANETIKA DAN MORAL DALAM PEMBELAJARANETIKA DAN MORAL DALAM PEMBELAJARANETIKA DAN MORAL DALAM PEMBELAJARAN

� Yang penting di sini adalah berbicara

tentang proses pembelajaran yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan

moral (karakter).

� Etika dan moral ini terkait dengan sikap

dan perilaku guru atau dosen (pendidik) 

dan bisa terkait dengan sikap dan

perilaku siswa atau mahasiswa (peserta

didik).
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ETIKA DAN MORAL PESERTA DIDIKETIKA DAN MORAL PESERTA DIDIKETIKA DAN MORAL PESERTA DIDIKETIKA DAN MORAL PESERTA DIDIK

� Berperilaku sopan terhadap guru baik 

dalam bentuk ucapan maupun tingkah 

laku. 

� Memerhatikan pelajaran dan pendidikan 

yang diberikan guru baik di kelas maupun 

di luar kelas serta berusaha untuk 

menguasainya.

� Menaati dan melaksanakan semua yang 

diperintahkan oleh guru. 

� Mengamalkan ilmu yang diajarkan guru.
12/05/2015 23



LanjutanLanjutanLanjutanLanjutan

� Jangan berperilaku tidak sopan kepada 

guru, apalagi berbuat kasar kepadanya.

� Jangan mempersulit guru dengan berbagai 

pertanyaan yang memang bukan bidang 

gurunya, apalagi dengan sengaja 

meremehkan dan merendahkan guru di 

hadapan orang lain. 

� Jangan membicarakan kekurangan guru di 

hadapan orang lain (Marzuki, 2009: 227).
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ETIKA DAN MORAL PENDIDIKETIKA DAN MORAL PENDIDIKETIKA DAN MORAL PENDIDIKETIKA DAN MORAL PENDIDIK

� Sebagai sumber belajar, guru harus 

memiliki penguasaan yang baik dan 

mendalam terhadap materi pembelajaran.

� Sebagai fasilitator, guru harus memberikan 

pelayanan yang memudahkan siswa dalam 

mengikuti proses pembelajaran.

� Sebagai pengelola, guru harus mampu 

menciptakan iklim belajar yang 

memungkinkan siswa dapat mengikuti 

proses pembelajaran secara nyaman.
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LanjutanLanjutanLanjutanLanjutan

� Sebagai demonstrator, guru mempertunjukkan 

kepada siswa segala sesuatu dapat membuat 

siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan 

yang disampaikan sekaligus menunjukkan sikap 

dan perilaku terpuji di hadapan siswa.

� Sebagai pembimbing, guru harus membimbing 

siswa agar dapat menemukan berbagai potensi 

yang dimilikinya sebagai bekal hidupnya, 

membimbing siswa agar dapat mencapai dan 

melaksanakan tugas-tugas perkembangannya 

sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang 

sebagai manusia ideal.
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LanjutanLanjutanLanjutanLanjutan

� Sebagai motivator, guru dituntut agar dapat 

menumbuhka dan meningkatkan motivasi siswa 

agar belajar dan mengikuti proses pembelajaran 

dengan baik.

� Sebagai evaluator, guru berperan untuk 

mengumpulkan data atau informasi tentang 

keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. 

Peran guru ini di samping untuk menentukan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 

pembelajaran, sekaligus juga untuk menentukan 

keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh 

kegiatan yang diprogramkan.
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PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP

� Guru harus memiliki komitmen profesional dan 

membekali diri dengan kualifikasi akademik yang 

cukup serta didukung oleh berbagai kompetensi yang 

dibutuhkan demi tercapainya tujuan pekerjaannya, 

terutama dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan.

� Etika dan moral dalam pembelajaran harus 

diupayakan untuk bisa dipraktikkan dalam setiap 

proses pembelajaran, baik oleh pendidik 

(guru/dosen) maupun oleh peserta didik 

(siswa/mahasiswa). 

� Pengembangan etika, moral, dan karakter di sekolah 

sangat penting untuk diperhatikan setiap pendidik.
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CUKUP SEKIAN SAJA

&

TERIMA KASIH
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