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ABSTRACT 
 

Universitas Negeri Yogyakarta telah mengembangkan model pendidikan karakter di 
yang secara singkat dipaparkan dalam tulisan ini. Model ini diharapkan menjadi salah satu 
alternatif yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan pendidikan karakter di 
perguruan tinggi. Model ini juga diharapkan bisa mendorong perguruan tinggi lain untuk 
terus mengembangkan model-model pendidikan karakter lain yang lebih efektif di 
lembaganya sendiri. UNY telah membuat grand design dalam rangka pengembangan 
pendidikan karakter ini yang kemudian bisa dijadikan dasar dalam implementasi pendidikan 
karakter melalui berbagai praktik (best practices). Ada nilai-nilai karakter yang ditargetkan 
UNY agar bisa terimplementasi melalui berbagai aktivitas di kampus terutama melalui 
integrasi pendidikan karakter dalam perkuliahan dan pengembangan kultur universitas. 
Pendekatan yang digunakan dalam pendidikan karakter di UNY adalah pendekatan 
komprehensif.  
 
Keywords: pendidikan karakter, integrasi, kultur universitas, komprehensif, dan UNY. 
 
 
PENDAHULUAN 

Awal bulan Januari 2010 telah dideklarasikan “Pendidikan Budaya dan 
Karakter Bangsa” sebagai gerakan nasional. Deklarasi nasional tersebut harus jujur 
diakui oleh sebab kondisi bangsa ini yang semakin menunjukkan perilaku 
antibudaya dan antikarakter. Perilaku antibudaya bangsa ini di antaranya 
ditunjukkan oleh semakin memudarnya sikap kebhinnekaan dan kegotong-royongan 
kita, di samping begitu kuatnya pengaruh budaya asing di tengah-tengah 
masyarakat kita. Adapun perilaku antikarakter bangsa ini di antaranya ditunjukkan 
oleh semakin maraknya perilaku anarkhisme dan ketidakjujuran di kalangan peserta 
didik kita, termasuk mahasiswa, misalnya tawuran antarmahasiswa dan semakin 
membudayanya nyontek dan plagiasi di kalangan mahasiswa. Di sisi lain banyak 
terjadi penyalahgunaan wewenang oleh para bejabat negara sehingga korupsi 
semakin merajalela di hampir semua instansi pemerintah kita.  

Problem moral yang melanda para mahasiswa dewasa ini cukup 
memprihatinkan. Hal itu antara lain ditandai dengan merosotnya perilaku moral, 
seperti etika berpakaian, etika pergaulan (rasa hormat kepada karyawan, dosen, 
dan pimpinan jurusan, fakultas, atau universitas), dan perilaku mahasiswa baik di 
ruang kelas, di lingkungan kampus, maupun di luar kampus. Problem moral tersebut 
tentu tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan dan pembelajaran yang selama 
ini berlangsung di negara kita, yaitu pendidikan dan pembelajaran yang cenderung 
kognitif-intelektualistik dan formalistik.  

Rendahnya karakter bangsa ini menjadi perhatian penting kita semua. 
Kepedulian pada karakter telah dirumuskan pada fungsi dan tujuan pendidikan bagi 
masa depan bangsa ini. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan “Pendidikan nasional berfungsi 
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mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 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”. Mengacu pada ketentuan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa 
pendidikan nasional mendorong terwujudnya generasi penerus bangsa yang 
memiliki karakter religius, berakhlak mulia, cendekia, mandiri, dan demokratis.  

Perguruan tinggi merupakan lembaga akademik dengan tugas utamanya 
menyelenggarakan pendidikan dan mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, 
dan seni. Tujuan pendidikan, sejatinya  tidak hanya mengembangkan keilmuan, 
tetapi juga membentuk kepribadian, kemandirian, keterampilan sosial, dan karakter. 
Oleh sebab itu, berbagai program dirancang dan diimplementasikan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, terutama dalam rangka pembinaan 
karakter. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) memiliki komitmen untuk 
melaksanakan dan mengawal pembentukan karakter bangsa Indonesia. Hal ini 
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban UNY sebagai 
lembaga penghasil tenaga pendidik dan kependidikan untuk semua jenjang 
pendidikan dan tenaga nonkependidikan dalam berbagai bidang kehidupan 
(Darmiyati Zuchdi dkk, 2009). Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNY yang 
memiliki visi menghasilkan insan yang cendekia, mandiri, dan bernurani, - yang 
pada tahun 12-14 dikembangkan menjadi insan yang bertaqwa, mandiri, dan 
cendekia - mempunyai tanggung jawab pada pengembangan manusia yang cerdas 
dalam pemikiran, mandiri dalam melakukan tugas kehidupan, dan berkarakter 
dalam sikap dan perilaku sehari-hari.  
 
GRAND DESIGN PENDIDIKAN KARAKTER DI UNY  

Dalam konteks pendidikan karakter, Universitas Negeri Yogyakarta sebagai 
salah satu perguruan tinggi yang peduli dengan karakter, telah menyusun grand 
design pendidikan karakter yang komprehensif dan sistemik seperti terlihat pada 
gambar 1.1. di bawah ini.   

 

 
Gambar 1. Grand Design Pendidikan Karakter UNY 

Sumber: Darmiyati Zuchdi dkk. (2009: 102). 
 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa grand design pendidikan karakter 
di Universitas Negeri Yogyakarta memiliki sifat komprehensif, sistemik, dan perlu 
didukung oleh kultur yang positif serta fasilitas yang memadai. Sifat komprehensif 
selain dari metode dan strategi yang digunakan dalam pendidikan karakter, juga 
dari segi aktor (semua komponen yang berperan dalam proses pendidikan 
karakter), yakni pimpinan lembaga, pendidik, subjek didik, dan tenaga administrasi, 
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termasuk pustakawan. Pendidikan karakter baik secara langsung lewat berbagai 
mata kuliah tertentu maupun yang secara tidak langsung dengan diintegrasikan 
pada semua mata kuliah dan kehidupan kampus secara keseluruhan meliputi 
pengembangan pikiran, perasaan, dan perilaku berlandaskan nilai-nilai religius dan 
nilai-nilai kemanusiaan.  

Strategi komprehensif merupakan jabaran dari metode komprehensif. Metode 
ini merupakan sintesis dari dua metode yang bersifat tradisional, yaitu inkulkasi 
(kebalikan dari indoktrinasi) dan pemberian teladan, dan dua metode kontemporer, 
yaitu fasilitasi nilai dan pengembangan keterampilan (soft skills) seperti berpikir 
kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi dengan jelas, dan berbagai keterampilan sosial 
(Darmiyati Zuchdi dkk., 2009: 102).  

Sifat sistemik tampak dari hubungan yang kait-mengait antara unsur 
pimpinan, pendidik, subjek didik, dan tenaga administrasi sebagai komponen 
internal dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan karakter. Di 
samping itu, secara ideal program tersebut seharusnya juga memeroleh dukungan 
dan kontribusi dari komponen eksternal, yaitu keluarga dan masyarakat. Dalam 
konteks pendidikan tinggi, sifat sistemik juga terwujud dalam bangunan keterkaitan 
antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian 
dalam bidang pendidikan karakter memiliki cakupan yang luas terkait dengan input, 
berbagai komponen proses, dan output serta outcome, bahkan yang terkait dengan 
kultur lembaga pendidikan, kultur keluarga, dan kultur keluarga. Selaras dengan 
program Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DPPM) dalam 
peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat, maka pengabdian kepada 
masyarakat dengan muatan utama pendidikan karakter seharusnya didasarkan 
pada hasil penelitian. Wilayah pengabdian meliputi lembaga pendidikan formal, 
nonformal, dan informal (Darmiyati Zuchdi dkk., 2009: 103). Di samping itu, peranan 
kultur sangat menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan karakter. Oleh 
karena itu, diperlukan kultur lembaga yang positif, dalam arti kultur lembaga 
pendidikan harus selaras dengan nilai-nilai yang dipilih sebagai nilai-nilai target. 
Demikian juga halnya dengan kultur keluarga dan kultur masyarakat. Kultur positif 
ini bagaikan ladang yang subur untuk penyemaian dan tumbuh kembang benih-
benih moralitas pembangun karakter terpuji (akhlak mulia/budi pekerti luhur).  

Pendidikan karakter, pada sisi yang lain, juga membutuhkan fasilitas sarana 
dan prasarana yang memadai. Penyediaan dan pengelolaan fasilitas pendidikan 
hendaknya memenuhi kriteria: aman, nyaman, dan manusiawi, di samping kriteria 
kuantitas dan kualitas secara fungsional. Fasilitas tersebut antara lain meliputi 
berbagai gedung sesuai dengan fungsi masing-masing, peralatan dengan berbagai 
ragam fungsi, halaman kampus, sarana olah raga dan rekreasi, sarana komunikasi, 
dan sarana transportasi, termasuk kondisi jalan-jalan di dalam dan sekitar kampus. 
Perlindungan warga kampus dari berbagai jenis polusi juga sangat diperlukan bagi 
terselenggaranya pendidikan karakter yang memang merupakan wahana 
pengembangan nilai-nilai kemanusiaan. 

  
BEST PRACTICES PENDIDIKAN KARAKTER DI UNY 

Pendidikan karakter di UNY sudah berjalan sejak dicanangkannya visi UNY 
seperti tersebut di atas, yakni menghasilkan insan cendekia, mandiri, dan bernurani 
(sekarang: bertaqwa, mandiri, dan cendekia). Berbagai aktivitas sudah dilaksanakan 
dalam mendukung terealisasinya pendidikan karakter di UNY yang meliputi 
berbagai program, terutama terkait dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian, 
dan pengabdian pada masyarakat (tridharma perguruan tinggi). Dharma pertama, 
pendidikan dan pengajaran, dilaksanakan melalui pelatihan dan pendidikan. 
Pelatihan dilaksanakan melalui: (1) Pengembangan kreativitas oleh WSPK, kerja 



4 
 

sama UNY dengan ITB, Kedubes Swedia, Kedubes Denmark, mulai tahun 1995 
(s.d. 2010 telah dilaksanakan 74 pelatihan untuk pimpinan, dosen, mahasiswa, 
guru, dan lain-lain), (2) Pelatihan ESQ bagi pimpinan dan dosen UNY mulai tahun 
2007, (3) Pelatihan ESQ bagi pegawai/karyawan mulai tahun 2008, (4) Pelatihan 
ESQ  bagi mahasiswa baru mulai tahun 2008, dan (5) Pelatihan Soft Skills bagi 
mahasiswa dalam kurun waktu empat tahun. Adapun pendidikan dilaksanakan 
melalui: (1) Pembukaan Konsentrasi Pendidikan Karakter (dulu  Pendikan Nilai) 
pada Program Studi PIPS Program Pascasarjana (S2), mulai tahun 2000; (2) 
Pendidikan karakter melalui mata kuliah khusus: Pendidikan Agama, Pendidikan 
Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Karakter (khusus di 
semua prodi di FISE mulai tahun 2010); dan (3) Pendidikan karakter terintegrasi 
dalam semua mata kuliah di semua prodi. Pengintegrasian dalam pendidikan ini, 
adalah: (a) Pengintegrasian nilai-nilai religius dan kebangsaan dalam perkuliahan di 
UNY (program pengintegrasian nilai-nilai karakter oleh Unit MKU UNY, 2008), (b) 
Implementasi Pendidikan Karakter Terintegrasi dalam Perkuliahan dan 
Pengembangan Kultur Universitas Tahun I (2010), yaitu Pengintegrasian 
Pendidikan Karakter ke dalam 10 mata kuliah yang tersebar di seluruh fakultas dan 
program pascasarjana di lingukungan UNY dan pengembangan kultur universitas di 
3 unit kerja di UNY, yang pada tahun 2011 juga dilakukan melalui beberapa mata 
kuliah yang lain di berbagai fakultas.  

Dharma kedua, penelitian, dilaksanakan melalui penelitian baik di SD, SMP, 
SMA, maupun PT. Di antara penelitian dimaksud misalnya: (1) Pendidikan Karakter 
melalui Life Skills Development dalam Kurikulum Persekolahan (Penelitian Hibah 
Pasca 2005-2006 oleh Darmiyati Zuchdi, dkk.); (2) Membangun Kultur Universitas 
Negeri Yogyakarta yang Cendekia, Mandiri, dan Bernurani (Penelitian Institusional 
2008 oleh  Sarbiran dkk.); (3) Berbagai penelitian yang ditawarkan Lembaga 
Penelitian UNY dengan sceme khusus tentang Pendidikan Karakter di Universitas 
Negeri Yogyakarta (2009); (4) Membangun Kultur Akhlak Mulia di Kalangan Siswa 
Tingkat Dasar dan Menengah di Indonesia (Penelitian Hibah Kompetitif Nasional 
2009 oleh Ajat Sudrajat dkk.); (5) Pengembangan Model Pendidikan Karakter 
dengan Pendekatan Komprehensif Terintegrasi dalam Pembelajaran Bahasa 
Indonesia, IPA, dan IPS di Sekolah Dasar (Penelitian Hibah Pasca 2009-2011 oleh  
Darmiyati Zuchdi,  dkk.); (6) Penelitian Tahun I Kerja sama  UNY dengan SESPIM 
POLRI Lembang bertema: Strategi Membangun Komitmen Guna Mewujudkan Polri 
yang Bermoral dalam Rangka Meningkatkan Citra Polri (Suyata dkk, 2009); (7) 
Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama di Sekolah Dasar dan 
Sekolah Menengah Pertama di Daerah Istimewa Yogyakarta (Penelitian Kompetitif 
Nasional 2010 oleh  Marzuki, dkk.); dan masih ada beberapa penelitian lain bertema 
pendidikan karakter. Sampai dengan Tahun 2010 ini sudah tercatat lebih 20 judul 
penelitian berbasis karakter yang dilaksanakan oleh dosen UNY. Di samping itu 
cukup banyak penelitian dalam rangka penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang 
bertujuan menemukan pemecahan masalah dalam bidang pendidikan karakter. Di 
Program Pascasarjana UNY, sampai dengan tahun 2010 tercatat lebih dari 10 judul. 
Pada tahun 2011 antusiasme untuk melakukan kajian dan penelitian terkait dengan 
pendidikan karakter masih cuku tinggi. Karena itulah di tahun 2011 ini UNY 
membuat satu pusat kajian dan pengembangan yang diberi nama Pusat Pendidikan 
Karakter dan Pengembangan Kultur yang berada di bawah Lembaga 
Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP). 

Dharma ketiga, pengabdian pada masyarakat, dilaksanakan dalam berbagai 
aktivitas dalam rangka membangun kultur universitas yang ditangani oleh Lembaga 
Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) UNY. Hingga tahun 2010 terdapat 54 
kegiatan yang terkait dengan pendidikan nilai, 5 kegiatan terkait dengan life skills, 
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dan 29 kegiatan yang terkait dengan kewirausahaan. Di tahun 2011 kegiatan ini 
masih terus berlanjut. 

Program lain yang mendukung pembinaan karakter di UNY dilaksanakan 
melalui publikasi ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikel ilmiah yang 
tersebar melalui jurnal ilmiah maupun seminar. Di antara bentuk publikasi tersebut: 
(1) Buku Pendidikan Karakter: Grand Design dan Nilai-nilai Target (Darmiyati Zuchdi 
dkk., 2009); (2) Buku Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan 
yang Manusiawi  (Darmiyati Zuchdi, 2008, 2009, dan 2010); (3) Buku  Prinsip Dasar 
Akhlak Mulia: Pengantar Studi Konsep-konsep Dasar Etika dalam Islam (Marzuki, 
2009); (4) Jurnal Cakrawala Pendidikan Edisi Khusus Dies UNY ke-46 2010 
bertema Pendidikan Karakter (dan terus berlanjut di tahun 2011); (5) Berbagai judul 
makalah tentang pendidikan karakter yang disajikan dalam seminar. Di antara 
seminar tentang pendidikan karakter di UNY adalah: (a) Seminar dan Lokakarya 
Nasional Resrukturisasi Pendidikan Karakter (2008, oleh UNY), (b) Seminar 
Internasional Multiculturalism and (Language and Arts) Education: Unity and 
Harmony in Diversity (2009, oleh FBS UNY); (c) Seminar Nasional Membangun 
Pendidikan dalam Perspektif Karakter dan Kebangsaan (2010, oleh FISE UNY); (d) 
Seminar Regional Pendidikan Karakter (2010, oleh Lembaga Penelitian UNY); dan 
(e) Seminar Nasional Peran Media dalam Pembentukan Karakter Bangsa (Tahun 
2010, oleh FISE UNY). Pada tahun 2011 terbit juga beberapa buku terkait dengan 
pendidikan karakter, misalnya Pendidikan Karakter dalam Perspektif Teori dan 
Praktik oleh Darmiyati Zuchdi dkk., Pendidikan Karakter Warga Negara Kritik 
Pembangunan Karakter Bangsa oleh Samsuri, dan Strategi Pendidikan Karakter 
Mempertimbangkan Tradisi Profetik oleh Alfaqih. Di tahun 2011 juga 
diselenggarakan beberapa seminar tentang pendidikan karakter baik yang berskala 
nasional maupun internasional di UNY. Di antara seminar pendidikan karakter yang 
berskala internasional adalah Konferensi Internasional Pendidikan Karakter 
(International Conference on Character Education) yang diselenggarakan tanggal 8-
9 Nopember 2011. Pembicara yang diundang dalam konferensi ini antara lain: Prof. 
dr. Fasli Jalal, Ph.D., Prof . Dr. Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidayatullah), Prof. I 
Gede Raka (ITB Bandung), Dr. Bernice Lerner (Boston University, USA), Prof. 
Darmiyati Zuchdi, Ed.D (UNY Yogyakarta), Prof. Suwarsih Madya, Ph.D (UNY 
Yogyakarta), Dr. Vishalache Balakhrisnan (University of Malaya, Malaysia), Dr. Ary 
Ginanjar Agustian (ESQ Leadership Center), Siebrig H. Schreuder, M.Ed. 
(Akademisch Ziekenhuis Utrecht, Belanda) dan  Dr. Frank Dhont (Yale University, 
USA).   

Program pengembangan kultur juga menjadi bagian penting dalam 
mendukung pembinaan karakter di UNY. Program ini dilaksanakan di antaranya 
melalui: (1) Penerbitan Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta No. 04 Th 2009 
tentang Pengembangan Kultur UNY; (2) Implementasi Pengembangan Kultur UNY 
yang  ditangani oleh fakultas-fakultas di UNY; (3) Implementasi Pengembangan 
Kultur yang ditangani oleh biro-biro di UNY; dan (4) Implementasi Pengembangan 
Kultur UNY yang ditangani oleh bagian-bagian di UNY.   

Program-program dalam rangka pembinaan karakter di UNY yang 
dikemukakan di atas berjalan dengan sinergis dan bersama-sama seperti terlihat 
dalam gambar di bawah ini. 
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Gambar 2. Bagan Pendidikan Karakter di UNY 

Sumber: Hasil analisis penulis 
 

Pengembangan pendidikan karakter di UNY seperti tertera dalam bagan tersebut,  
yang merupakan  produk best practices, dapat digunakan menjadi salah satu model 
pendidikan karakter di perguruan tinggi, yang dapat disebarluaskan di perguruan 
tinggi lain.   

 
NILAI-NILAI KARAKTER YANG DITARGETKAN DI UNY 

Pendidikan karakter di Universitas Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan 
melalui berbagai program adalah dalam rangka transformasi dan pembudayaan 
nilai-nilai moral dasar. Ada banyak nilai karakter atau akhlak mulia yang harus 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek kehidupan 
manusia, baik dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, 
maupun dengan alam sekitarnya. Jika nilai-nilai ini bisa direalisasikan dalam 
kehidupan manusia, maka akan dihasilkan manusia yang paripurna (insan kamil) 
dan terciptalah kehidupan yang bermartabat. 

Dari sekian banyak nilai-nilai yang dimunculkan, akhirnya terpilih 16 nilai 
target, yaitu: ketaatan beribadah, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, etos 
kerja, kemandirian, sinergi, kritis, kreatif dan inovatif, visioner, kasih sayang dan 
kepedulian, keikhlasan, keadilan, kesederhanaan, nasionalisme, dan 
internasionalisme. Nilai-nilai karakter yang 16 ini akan diupayakan dapat terwujud 
dalam sikap dan perilaku warga kampus UNY khususnya dan masyarakat di luar 
UNY pada umumnya secara bertahap dan berkesinambungan. Pada implementasi 
nilai-nilai karakter di UNY  tahun pertama (2010) ini diintegrasikan 6 nilai karakter 
dari 16 nilai di atas, yaitu: ketaatan beribadah, kejujuran, kedisiplinan, tanggung 
jawab, kepedulian/hormat pada orang lain, dan kerja sama. Keenam nilai ini 
diintegrasikan dalam pembelajaran berbagai mata kuliah (direncanakan dalam 
semua mata kuliah)  di semua program studi yang ada di UNY dan sekaligus juga 
dibudayakan melalui pengembangan kultur universitas yang positif di semua unit 
yang ada di UNY. 
 
LANDASAN TEORETIS PENDIDIKAN KARAKTER DI UNY 

Yang mejadi landasan utama pengembangan model pendidikan karakter di 
UNY adalah:  
 

Pendekatan Komprehensif dalam Pendidikan Karakter 

Pendekatan pendidikan karakter yang dahulu cukup efektif, tidak sesuai lagi 
untuk membangun generasi sekarang dan yang akan datang. Bagi generasi masa 
lalu, pendidikan karakter yang bersifat indoktrinatif sudah cukup memadai untuk 
membendung terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma 
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kemasyarakatan, meskipun hal itu tidak mungkin dapat membentuk pribadi-pribadi 
yang memiliki kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan multipendekatan atau yang 
oleh Kirschenbaum (1995) disebut pendekatan komprehensif.  

Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan karakter mencakup 
berbagai aspek. Pertama, isinya harus komprehensif, meliputi semua permasalahan 
yang berkaitan dengan pilihan nilai-nilai yang bersifat pribadi sampai pertanyaan-
pertanyaan mengenai etika secara umum. Kedua, metodenya harus komprehensif. 
Termasuk di dalamnya inkulkasi (penanaman) nilai, pemberian teladan, penyiapan 
generasi muda agar dapat mandiri dengan mengajarkan dan memfasilitasi 
pembuatan keputusan moral secara bertanggung jawab, dan berbagai  
keterampilan hidup (soft skills). Ketiga, pendidikan karakter hendaknya terjadi dalam 
keseluruhan proses pendidikan di kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam 
proses bimbingan dan penyuluhan, dalam upacara-upacara pemberian 
penghargaan, dan semua aspek kehidupan. Yang terakhir, pendidikan karakter 
hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat. Orang tua, ulama, penegak 
hukum, polisi, dan organisasi kemasyarakatan, semuanya perlu berpartisipasi 
dalam pendidikan karakter. Konsistensi semua pihak dalam melaksanakan 
pendidikan karakter memengaruhi karakter generasi muda (Kirschenbaum, 1995: 9-
10). 

Pendekatan komprehensif meliputi dua metode tradisional, yaitu inkulkasi 
(penanaman) nilai dan pemberian teladan serta dua metode kontemporer, yaitu 
fasilitasi nilai dan pengembangan keterampilan hidup (soft skills). Pendidikan 
karakter seharusnya tidak menggunakan metode indoktrinasi yang memiliki ciri-ciri 
yang bertolak belakang dengan inkulkasi. Dalam pendidikan karakter, pemberian 
teladan merupakan metode yang biasa digunakan. Untuk dapat menggunakan 
metode ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pendidik atau orang tua 
harus berperan sebagai model atau pemberi teladan yang baik bagi peserta didik 
atau anak-anak. Kedua, anak-anak harus meneladani orang-orang terkenal yang 
berakhlak mulia, terutama Nabi Muhammad saw. bagi yang beragama Islam dan 
para nabi yang lain bagi yang beragama selain Islam (non-Muslim). Guru dan orang 
tua perlu memiliki keterampilan asertif dan keterampilan menyimak. Kedua 
keterampilan ini oleh Bolton (Darmiyati Zuchdi, 2010: 177) digambarkan sebagai yin 
dan yang. Keduanya harus dikembangkan secara seimbang karena merupakan 
komponen vital dalam berkomunikasi. 

Bagian yang terpenting dalam metode fasilitasi ini adalah pemberian 
kesempatan kepada subjek didik. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek 
didik dalam pelaksanaan metode fasilitasi nilai membawa dampak positif pada 
perkembangan kepribadian (Kirschenbaum, 1995: 41). Sedang metode yang 
terakhir adalah pengembangan keterampilan hidup (soft skills). Ada berbagai 
keterampilan yang diperlukan agar seseorang dapat mengamalkan nilai-nilai yang 
dianut, sehingga berperilaku konstruktif dan bermoral dalam masyarakat. 
Keterampilan tersebut antara lain: berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi 
secara jelas, menyimak, bertindak asertif, dan menemukan resolusi konflik, yang 
secara ringkas disebut keterampilan akademik dan keterampilan sosial.  

 
Pembelajaran Terintegrasi 

Pembelajaran terintegrasi dapat memberikan pengalaman yang 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 sudah mereka pahami. Konsep dan 
keterampilan tersebut dapat berasal dari satu bidang studi (intrabidang studi), dapat 
pula dari beberapa bidang studi (antarbidang studi). Pengalaman ini sangat 
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diperlukan dalam kehidupan, mengingat masalah yang dihadapi hanya mungkin 
dapat diatasi secara tuntas dengan memanfaatkan berbagai bidang ilmu secara 
interdisipliner atau multidisipliner. 

 
Pengembangn Kultur Universitas 

Guna menciptakan kultur yang bermoral perlu diciptakan lingkungan sosial  
yang dapat mendorong subjek didik memiliki moralitas yang baik/karakter yang 
terpuji. Sebagai contoh, apabila suatu perguruan tinggi memiliki iklim demokratis, 
para mahasiswa terdorong untuk bertindak demokratis. Sebaliknya apabila suatu 
perguruan tinggi terbiasa memraktikkan tindakan-tindakan otoriter, sulit bagi 
mahasiswa untuk dididik menjadi pribadi-pribadi yang demokratis. Demikian juga 
apabila perguruan tinggi dapat menciptakan lingkungan sosial yang menjunjung 
tinggi kejujuran dan rasa tanggung jawab maka lebih mudah bagi para mahasiswa 
untuk berkembang menjadi pribadi-pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. 
Namun, masyarakat secara umum juga perlu memiliki kultur yang senada dengan 
yang dikembangkan di lembaga pendidikan.  

Berikut ini enam elemen kultur lembaga pendidikan yang baik, adaptasi dari 
pendapat Lickona (1991: 325):  
a. pimpinan lembaga pendidikan memiliki kepemimpinan moral dan akademik; 
b. disiplin ditegakkan di lembaga pendidikan secara menyeluruh; 
c. masyarakat kampus memiliki rasa persaudaraan; 
d. organisasi mahasiswa menerapkan kepemimpinan demokratis dan 

menumbuhkan rasa bertanggung jawab bagi para mahasiswa untuk menjadikan 
perguruan tinggi mereka menjadi perguruan tinggi yang terbaik; 

e. hubungan semua warga kampus bersifat saling menghargai, adil, dan bergotong 
royong; dan 

f. perguruan tinggi meningkatkan perhatian terhadap moralitas  dengan 
menggunakan waktu tertentu untuk mengatasi masalah-masalah moral. 

 
PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PERKULIAHAN DAN 
PENGEMBANGAN KULTUR DI UNY 

 

Perkuliahan yang mengintegrasikan pendidikan karakter di UNY dilakukan 
oleh tim yang terdiri dua sampai empat orang dosen secara kolaboratif dalam 
bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) atau lesson study, dengan prosedur sebagai 
berikut: 
1. penentuan nilai-nilai target yang akan diintegrasikan ke dalam  perkuliahan; 
2. penentuan tujuan perkuliahan, yaitu menguasai teori dan keterampilan tertentu 

dan mengaktualisasikan nilai-nilai target; 
3. pembuatan silabus dengan mengintegrasikan nilai-nilai target; 
4. pembuatan RPP  dengan mengintegrasikan nilai-nilai target; 
5. pembuatan instrumen evaluasi perkuliahan; 
6. sosialisasi silabus dan pembuatan kontrak  bahwa dosen dan mahasiswa 

sama-sama bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perkuliahan; 
7. melaksanakan perkuliahan berpusat pada mahasiswa; 
8. melaksanakan evaluasi program perkuliahan yang meliputi capaian dalam 

ranah kognitif, afektif, keterampilan, dan perilaku sehari-hari (habit), berupa 
evaluasi proses dan evaluasi hasil; dan 

9. menganalisis hasil evaluasi serta menentukan tindak lanjut program 
perkuliahan.  
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Adapun pengembangan kultur universitas yang mendukung pendidikan 
karakter di UNY dilakukan oleh pimpinan di setiap unit (fakultas, lembaga, atau biro) 
di lingkungan UNY bersama seluruh jajarannya dengan prosedur sebagai berikut: 
1. penentuan nilai-nilai target yang akan dibudayakan di setiap lembaga; 
2. analisis kultur yang sedang berjalan di lingkungan unit kerja; 
3. pembuatan desain pengembangan kultur untuk mengaktualisasi nilai-nilai target 

dalam lingkungan unit kerja; 
4. penentuan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka pengembangan 

kultur; 
5. implementasi pengembangan kultur dalam lingkungan unit kerja masing-masing; 
6. evaluasi keberhasilan dan kendala pengembangan kultur untuk mencapai nilai-

nilai target; dan 
7. Perencanaan kembali program pengembangan kultur UNY. 
 

Pada tahap awal (tahun 2010) UNY telah memfasilitasi para dosen dan 
karyawan untuk melakukan pengintegrasian pendidikan karakter dalam perkuliahan 
dan pengembangan kultur di berbagai unit kerja di lingkungan kampus UNY. 
Tawaran ini direspons oleh para dosen dan karyawan dengan mengajukan proposal 
yang akhirnya dilaksanakan di semua fakultas dan beberapa unit kerja yang ada di 
UNY. Ada dua model yang dilakukan oleh dosen dalam pengintegrasian pendidikan 
karakter dalam perkuliahan, yaitu model penelitian tindakan kelas (PTK) dan model 
lesson study. Dengan dua model ini para dosen diberi kesempatan untuk 
melakukan pengintegrasian pendidikan karakter dalam perkuliahan berbagai mata 
kuliah dalam waktu satu semester. Adapun pengembangan kultur yang mendukung 
implementasi nilai-nilai karakter di kampus UNY diserahkan kepada masing-masing 
unit kerja yang mendapatkan mempraktikkannya dalam menempuh cara atau 
modelnya. 

Dari hasil implementasi pengintegrasian pendidikan karakter dalam 
perkuliahan dan pengembangan kultur universitas pada tahap awal, ternyata para 
dosen dan karyawan memiliki antusiasme yang tinggi dalam rangka implementasi 
pendidikan karakter ini. Metode atau teknik yang dipilih oleh para dosen cukup 
bervariasi meskipun tujuan akhirnya tetap sama, yakni terealisasinya pendidikan 
karakter dalam perkuliahan. Hal yang sama juga terjadi dalam pengembangan 
kultur di beberapa unit kerja di UNY, yakni pendekatan yang dipilih oleh pimpinan 
masing-masing unit tidak sama, tetapi tujuan yang ingin dicapai tetap sama, yakni 
terwujudnya budaya kerja sehari-hari yang menjunjung tinggi nilai-nilai karakter.  

Beberapa contoh yang bisa disebutkan di sini dalam rangka integrasi 
pendidikan karakter dalam perkuliahan dan pengembangan kultur kampus UNY 
adalah: 
1. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Membaca 

Komprehensi pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Fakultas 
Bahasa dan Seni). Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk  lesson study secara 
kolaboratif oleh tiga orang dosen.  

2. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Civilisation Francaise II 
pada Program Studi Pendidikan Bahasa Perancis (Fakultas Bahasa dan Seni). 
Perkuliahan dilaksanakan dalam bentuk lesson study dalam dua siklus oleh tiga 
orang dosen secara kolaboratif. 

3. Penginterasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Direksi Dasar pada 
Program Studi Pendidikan Seni Musik (Fakultas Bahasa dan Seni). Perkuliahan 
dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) selama empat siklus 
oleh dua orang dosen secara kolaboratif.  

4. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Kimia Dasar I pada 
Program Studi Pendidikan IPA (Fakultas Matematika dan IPA). Perkuliahan 
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dilaksanakan dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan pedekatan 
PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan) dengan 
melibatkan tiga orang dosen. 

5. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam perkuliahan ISBD di Prodi 
Pendidikan Informatika (Fakultas Teknik). Perkuliahan dilakukan dalam bentuk 
penelitian tindakan kelas (PTK).  

6. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Kewirausahaan Prodi 
Manajemen (Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi). Perkuliahan dilaksanakan 
dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan mengambil topik bahasan 
Kewirausahaan Sosial. 

7. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Dasar-dasar Ilmu 
Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi). Perkulian 
dilaksanakan dalam bentuk lesson study. 

8. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam perkuliahan Estetika Koreografi Tari 
Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Fakultas Ilmu Pendidikan). 
Perkuliahan dilakukan dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dirancang dalam dua siklus. 

9. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Dasar Gerak 
Sepakbola Prodi PJKR (Fakultas Ilmu Keolahragaan). Perkuliahan dilakukan 
dalam bentuk penelitian tindakan kelas (PTK) dengan dua siklus yang masing-
masing siklus dirancang dalam dua pertemuan. 

10. Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan Strategi Pembelajaran 
IPS Terpadu Prodi PIPS (Program Pascasarjana). Perkuliahan dilakukan 
dengan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dirancang dalam dua siklus. 

 
Adapun pengembangan kultur universitas yang sudah dilaksanakan dalam 

tahap awal (2010) di UNY adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan kultur kerja di Bagian Kemahasiswaan BAAKPSI UNY. 
2. Pengembangan Budaya Kampus dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai 

Administrasi di Lingkungan Subbagian Pendidikan FMIPA UNY. 
3. Pengembangan Budaya Organisasi bagi Peningkatan Karakter Disiplin Kerja 

Pegawai di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Ekonomi UNY. 
 

Itulah tiga contoh pengembangan kultur universitas yang mendukung 
penenaman nilai-nilai karakter di kampus UNY. Kalau yang dapat disebutkan 
di sini hanya tiga unit kerja saja yang mengembangkan kultur, bukan berarti 
yang lain tidak melakukan. Tiga unit kerja ini kebetulan yang mendapatkan 
fasilitas dari UNY untuk menjadi sampel bagi unit-unit yang lain dalam 
melakukan pengembangan kultur pada tahap awal (2010) yang kemudian 
bisa diikuti oleh unit-unit kerja yang lain di UNY secara bertahap dan 
berkesinambungan.  

 
KESIMPULAN 

Dari pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan berikut 
ini: 1) implementasi pendidikan karakter di UNY dilakukan melalui pengintegrasian 
pendidikan karakter dalam perkuliahan dan pengembangan kultur universitas di 
unit-unit kerja di universitas; 2) model pendidikan karakter di UNY menggunakan 
pendekatan komprehensif; 3) hasil pengintegrasian pendidikan karakter dalam 
perkuliahan dapat meningkatkan capaian akademik dan aktualisasi nilai-nilai 
karakter yang ditargetkan; 4) hasil pengembangan kultur universitas dapat 
meningkatkan kualitas kinerja dan aktualisasi nilai-nilai target pendidikan karakter. 
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Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas dapat disarankan: 1) komite atau 
pusat pendidikan karakter perlu dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai universitas 
atau sekolah untuk mempersiapkan dan mensinergiskan program-program 
pengembangan pendidikan karakter; 2) instrumen-instrumen yang mendukung 
pendidikan karakter perlu dikembangkan untuk memudahkan implementasi 
pendidikan karakter di berbagai institusi; dan 3) perlu juga diterbitkan jurnal khusus 
yang memuat kajian-kajian atau hasil penelitian yang terkait dengan pendidikan 
karakter. 
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