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Pendahuluan
� Pendidikan harus dikelola dengan baik dan 

benar agar dapat menghasilkan lulusan 
yang lebih berkualitas.

� Pendidikan harus mampu mengemban misi 
pembentukan karakter (character building) 
sehingga para peserta didik dan para 
lulusannya dapat berpartisipasi dalam 
mengisi pembangunan dengan baik dan 
berhasil tanpa meninggalkan nilai-nilai 
karakter mulia.
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Pendahuluan
� Dalam rangka pembentukan karakter peserta 

didik sehingga beragama, beretika, bermoral, dan 
sopan santun dalam berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan masyarakat, maka 
pendidikan harus dipersiapkan, dilaksanakan, dan 
dievaluasi serta direformasi dan diinovasi dengan 
mengintegrasikan pendidikan karakter di 
dalamnya.

� Langkah awal dalam rangka pembentukan 
karakter peserta didik melalui pembelajaran 
adalah penyusunan silabus dan RPP yang 
mengintegrasikan pendidikan karakter.
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Latar Belakang Pendidikan Karakter

UU No. 20 Th. 2003 tentang SPN Pasal 3 menyebutkan:

� Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk karakter serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa. 

� Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis
serta bertanggung jawab.
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Konsep Pendidikan Karakter

Secara etimologis:

Kata karakter berasal dari bahasa Inggris 
character, yang berarti:

� watak, 

� sifat, 

� peran, 

� akhlak, 

� huruf.     

(Hassan Shadily, J. Echol, 1995)
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Lanjutan

Dalam Kamus Bahasa Indonesis (2008: 682)
karakter berarti:
� tabiat; sifat-sifat kejiwaan,
� akhlak atau budi pekerti yg membedakan 

seseorang dng yg lain; 
� watak;
� huruf, angka, ruang, simbol khusus yg 

dapat dimunculkan pd layar dng papan 
ketik
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Lanjutan

Character can refer to:

� Personality traits or virtues such as 
responsibility and respect for others.

� Emotions such as guilt or sympathy

� Social skills such as conflict management or 
effective communication

� Behaviours such as sharing or helping, or

� Cognitions such as belief in equality or 
problem-solving strategies.

(Lickona, 1991)
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Lanjutan

� Character as “a reliable inner disposition 
to respond to situations in a morally good 
way. 

� Character so conceived has three 
interrelated parts: 

- moral knowing, 

- moral feeling, and 

- moral behaviour” 

(Lickona, 1991).

5/13/2015 8



Lanjutan

Secara terminologis:

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

� 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 (insan 
kamil). 
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Kebijakan Pendidikan Karakter

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

� Semua mata pelajaran (MK) harus  bersama-
sama menjadikan peserta didik memiliki karakter 
mulia.

� Salah satu upaya yang dilakukan adalah 
pengintegrasian pendidikan karakter pada semua 
mata pelajaran (MK).
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Caranya adalah:

� Pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi 
ke dalam semua mata pelajaran (MK).

� Pendidikan karakter juga diintegrasikan ke dalam 
pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan 
kegiatan pengembangan diri (pembentukan 
habit).

� Pendidikan karakter dilaksanakan melalui 
kegiatan pengelolaan (manajemen) semua 
urusan di sekolah (kampus) yang melibatkan 
semua warga sekolah (kampus).

� Pendidikan karakter harus didukung adanya 
pembangunan kultur (budaya) dan keteladanan.
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Prinsip Pengembangan Karakter

� Berkelanjutan.

� Melalui semua mata pelajaran (MK), 
pengembangan diri, dan budaya sekolah 
(kultur kampus).

� Nilai karakter tidak diajarkan tetapi 
dikembangkan.

� Proses pembelajaran dilakukan dengan 
membuat peserta didik aktif.
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Metode Pendidikan Karakter

� Pendekatan penanaman nilai (value 
inculcation approach),

� Pendekatan perkembangan moral kognitif 
(cognitive moral development approach), 

� Pendekatan analisis nilai (values analysis 
approach), 

� Pendekatan klarifikasi nilai (values 
clarification approach),  
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Lanjutan

� Pendekatan pembelajaran berbuat (action 
learning approach).

� Evaluasi diri (self evaluation) terhadap 
nilai-nilai karakter,

� Membaca novel (cerita) yang bernuansa 
karakter lalu melakukan refleksi,

� Pembelajaran PAKEM (Joyfull Learning),

� Pembelajaran berbasis masalah (problem 
based learning)
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Lanjutan ......

� Pemecahan masalah (problem solving) 
dengan diagram mengapa-mengapa dan 
bagaimana-bagaimana.

� Pembelajaran kooperatif (cooperative 
learning) dengan berbagai bentuk, 

� Sosiodrama, simulasi, reward and 
punishment, pembelajaran kontekstual 
(Contextual Teaching and Learning) dll.
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Pengintegrasian Pendidikan Karakter

� Adalah: pengenalan nilai-nilai, fasilitasi 
diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-
nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke 
dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari 
melalui proses pembelajaran.

� Tujuannya: di samping peserta didik 
menguasai kompetensi (materi) yang 
ditargetkan, juga menjadikan peserta didik 
mengenal, menyadari/peduli, dan 
menginternalisasi nilai-nilai dalam perilaku 
sehari-hari.
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Strategi Integrasi Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran

� Integrasi pendidikan karakter di dalam proses 
pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap:

1. perencanaan, 

2. pelaksanaan, hingga

3. evaluasi pembelajaran 

pada semua mata pelajaran (MK).

� Strateginya bisa dengan Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) atau Lesson Study (Ini yang dipraktikkan di 
UNY), dan bisa dengan cara yang lain.
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Tahap Perencanaan

� Pada tahap perencanaan dilakukan analisis 
SK/KD, pengembangan silabus, penyusunan 
RPP, dan penyiapan bahan ajar.

� Analisis SK/KD dilakukan untuk mengidentifikasi 
nilai-nilai karakter yang secara substantif dapat 
diintegrasikan pada SK/KD yang bersangkutan.

� Pengembangan silabus dapat dilakukan dengan 
merevisi silabus yang ada dengan menambah 
komponen (kolom) karakter tepat di sebelah 
kanan komponen (kolom) Kompetensi Dasar.
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Lanjutan

� Dimulai dengan melakukan revisi RPP:

� rumusan tujuan pembelajaran
direvisi/diadaptasi, sehingga mengembangkan 
karakter,

� pendekatan/metode pembelajaran sehingga 
bisa mengembangkan karakter,

� langkah-langkah pembelajaran direvisi agar 
sebagian atau seluruh kegiatan pembelajaran
pada setiap tahapan memfasilitasi peserta didik
memperoleh pengetahuan dan keterampilan
yang ditargetkan dan mengembangkan
karakter.
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Lanjutan

� bagian penilaian juga direvisi hingga bisa 
menilai karakter peserta didik dengan 
cara yang benar dan objektif.

� bahan ajar juga disiapkan agar 
memberikan bekal dan motivasi kepada 
peserta didik untuk mengembangkan 
karakternya secara mandiri.
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Prinsip Pengembangan Silabus

� Ilmiah,

� Relevan,

� Sistematis,

� Konsisten,

� Memadai,

� Aktual dan kontekstual,

� Fleksibel,

� Menyeluruh,

� Desentralistik
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Langkah-langkah Pengembangan 
Silabus

� Mengisi identitas sekolah (PT)

� Menuliskan Standar Kompetensi,

� Menuliskan Kompetensi Dasar,

� Mengidentifikasi Materi Pembelajaran ,

� Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran,

� Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi,

� Menentukan cara penilaian,

� Menentukan Alokasi Waktu,

� Menentukan Sumber Belajar,

� Mengintegrasikan karakter dalam silabus.
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Prinsip Pengembangan RPP

� Memperhatikan perbedaan individu peserta didik,

� Mendorong partisipasi aktif peserta didik,

� Mengembangkan budaya membaca dan menulis,

� Memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara 
SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan 
pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 
cara penilaian, dan sumber belajar dalam satu 
keutuhan pengalaman belajar,

� Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi,

� Mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada kegiatan 
pembelajaran yang dirancang secara rinci oleh guru 
mulai dari pendahuluan, inti, hingga penutup.
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Langkah-langkah Pengembangan RPP

� Hampir sama dengan silabus hanya lebih 
rinci,

� Terkait dengan Pendidikan Karakter, yang 
perlu diperhatikan dalam pengembangan 
RPP adalah:

� Tujuan Pembelajaran,

� Materi pembelajaran,

� Metode pembelajaran,

� Kegiatan pembelajaran, dan

� Penilaian.
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Peran Guru (Dosen)

� Peran guru yang memfasilitasi 
diinternalisasikannya nilai-nilai oleh 
peserta didik, antara lain seabagai:

� fasilitator, 

� motivator, 

� partisipan, 

� teladan, dan

� pemberi umpan balik.
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Peran Peserta Didik (Mahasiswa)

� Peserta didik harus diberi peran aktif dalam 
pembelajaran.

� Peran-peran tersebut antara lain sebagai:

� partisipan diskusi, 

� pelaku eksperimen, 

� penyaji hasil-hasil diskusi dan eksperimen, 

� pelaksana projek, 

� dsb.
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Nilai-nilai Karakter Pokok

1. Religius 2. Kejujuran

3. Kecerdasan 4. Ketangguhan

5. Kepedulian 6. Demokrasi

7. Kedisiplinan 8. Respect

9. Tanggung jawab 10. Keadilan

11. Kerja sama 12. dll.
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Nilai-nilai Karakter Versi ESQ

1. Jujur

2. Tanggung jawab

3. Adil

4. Visioner

5. Disiplin 

6. Kerja sama

7. Peduli
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Gambaran Umum Nilai-Nilai Karakter

KARAKTER

Moral 

Knowing

Moral 

Feeling

Moral 

Action

TUHAN YME

SESAMADIRI SENDIRI

LINGKUNGANKEBANGSAAN

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai
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OLAH PIKIR OLAH HATI

OLAH RAGA OLAH 
RASA/KARSA

Nilai-nilai Karakter Utama versi Kemdikbud
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OLAH PIKIR

FATHANAH

THINKER

KECERDASAN 
INTELEKTUAL

Cerdas

OLAH HATI

SIDDIQ

BELIEVER

KECERDASAN SPIRITUAL

Jujur

OLAH RAGA/KINESTETIK

AMANAH

DOER

KECERDASAN SOSIAL

Tangguh, 

Bertanggung jawab

OLAH RASA

TABLIGH

NETWORKER

KECERDASAN EMOSIONAL

Peduli dan Kreatif

Nilai-nilai Karakter Utama
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Metode Pendidikan Karakter

1. Inkulkasi atau penanaman nilai,

2. Keteladanan, 

3. Fasilitasi dan habituasi, dan 

4. Progam pengembangan keterampilan 
akademik dan sosial.

(Darmiyati Zuchdi, 2008)
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INTERVENSI

HABITUASI

Perilaku 
Berkarakter

MANAJEMEN

PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAANAgama, 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

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/Kampus

35

BUDAYA SEKOLAH: 
(KEGIATAN/KEHIDUPAN
KESEHARIAN DI 
SATUAN PENDIDIKAN)
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Pendidikan Karakter  melalui Pembelajaran

• Perencanaan
• Penyusunan Silabus

• Penyusunan  RPP

• Penyusunan Bahan 

Ajar

• Pelaksanaan
• Kegiatan Pembelajaran

(CTL)

• Evaluasi/Penilaian

Nilai-Nilai

Karakter

Peserta 

Didik 

Berkarakter
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INTERVENSI
Contextual   Teaching  and Learning

HABITUASI

Pelaksanaan Pembelajaran

Pendahuluan Penutup

Kegiatan Inti:

• Eksplorasi
• Elaborasi
• Konfirmasi
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Evaluasi melalui Authentic  Assessment

Teknik Penilaian Bentuk Instrumen

Tes Tertulis • Pilihan ganda

• Benar-salah

• Menjodohkan 

• Pilihan singkat

• Uraian

Tes Lisan • Daftar pertanyaan

Tes Kinerja • Tes tulis keterampilan

• Tes identifikasi

• Tes simulasi

• Tes uji petik kerja

Penugasan individual 

atau kelompok

• Pekerjaan rumah

• Projek

Observasi • Lembar observasi/lembar pengamatan

Penilaian portofolio • Lembar penilaian portofolio

Jurnal • Buku catatan jurnal

Penilaian diri • Lembar penilaian diri/kuesioner

Penilaian antarteman • Lembar penilaian antarteman
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Pembinaan Karakter Melalui Manajemen

• Perencanaan

• Pelaksanaan. 

• SI, SKL, 

Pembelajaran

• Pendidik & 

Tng

Kependdkan

• Sarana dan

prasarana

• Kesiswaan

• Pendanaan

•Kemandirian

•Kemitraan/ 

Kerjasama

•Partisipasi

•Transparansi

•Akuntabilitas

Nilai-Nilai

Karakter

Peserta 

Didik 

Berkarakter

• Perencanaan

• Pelaksanaan

• Supervisi, & ME
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Pembinaan Karakter melalui Ekstrakurikuler

• Pembiasaan Akhlak Mulia

• MOS, OSIS,

• Tatakrama dan Tata Tertib

Kehidupan Sosial Sekolah

• Kepramukaan

• Upacara Bendera

• Pendidikan Pendahuluan

Bela Negara

• Pendidikan Berwawasan

Kebangsaan

• UKS

• PMR

• Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Nilai-Nilai

Karakter

Peserta 

Didik 

Berkarakter
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