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ABSTRACT 

 
Education has a great responsibility towards the development of a civilized and civilized young 
generation. The incessant globalized "digital" culture with sparkling lifestyle accessories has 
"teased" young people into hedonistic and materialist cultures. Character education is needed to 
form a noble person, so that his life is not arid of values, religion and far from the culture of the 
nation. Students as a guide to change, play a strategic role and function. The main role of 
students, as: agents of change, social control and moral strength. Student characters can not be 
formed automatically, but developed through educational institutions, non-formal, formal and 
informal. Character education has become a national movement, from early childhood education 
(PAUD) to college. 
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ABSTRAK 

Pendidikan memiliki tanggung jawab besar terhadap perkembangan generasi muda yang 
berbudaya dan beradab. Gencarnya budaya “digital” yang mengglobal dengan asesoris gaya 
hidup gemerlap telah “menggoda” generasi muda ke budaya hedonis dan materialis. Pendidikan 
karakter dibutuhkan untuk membentuk pribadi yang luhur, agar hidupnya tidak gersang nilai, 
agama dan jauh dari budaya bangsa. Mahasiswa sebagai pemandu pemandu perubahan, 
memainkan peran dan fungsi yang strategis. Peran utama mahasiswa, sebagai: agen perubahan, 
pengontrol sosial dan kekuatan moral. Karakter mahasiswa tidak bisa terbentuk otomatis, namun 
dikembangkan lewat lembaga pendidikan, non-formal, formal dan informal. Pendidikan karakter 
telah menjadi gerakan nasional, mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi.  
 
Kata kunci: pendidikan karakter, pendidikan nasional, perguruan tinggi 

 

A. Pendahuluan 

Arus globalisasi sangat kuat terasa di setiap sendi-sendi (organ-organ) kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara, berupa Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Pertahanan atau  (Panca gatra), 

dan demografi, geografi, dan sumber kekayaan alam (Trigantara).1 Dalam undang-undang 

Nomor: 17/2007 tentang rancangan pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2005–2025, 

dan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 1/2010 tentang percepatan pelaksanaan 
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prioritas pembangunan nasional tahun 2010 merupakan dasar hukum penting bahwa pemerintah 

sangat serius untuk membangun karakter/budi pekerti bangsa.2    

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), Bab II Dasar Fungsi dan Tujuan Pendidikan Pasal 3 bahwa: “Pendidikan nasional 

berfungsi 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab”.3  

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut mencerminkan gambaran umum sosok 

manusia Indonesia yang menjadi output penyelenggaraan pendidikan nasional. Rumusan ini 

menjadi dasar pengembangan nilai-nilai budaya karakter bangsa di sekolah sejalan dengan 

Pancasila, UUD 1945 dan kebudayaan bangsa. Menurut Fitri bahwa pendidikan karakter dapat 

diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, 

dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembelajaran nilai-

nilai karakter seharusnya tidak hanya diberikan pada arah kognitif saja, tetapi menyentuh pada 

internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di perguruan tinggi 

dan di masyarakat.4 

Pendidikan karakter dalam pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi agak berbeda. 

Di perguruan tinggi, pendidikan karakter telah berjalan, namun belum terprogram secara 

sistemik, sehingga tidak berdampak signifikan secara nasional. Berbagai pengalaman di 

perguruan tinggi yang menjadi acuan sebagai pengalaman baik (best experiences) yang di-

implementasikan pada perguruan tinggi. Mahasiswa perlu mendapat pendidikan karakter untuk 

mendorong, dan memudahkan pengembangan sikap, perilaku dan kebiasaan baik yang didasari 

pada nilai: teologis, filosofis, sosial, teleleologis, etik dan estetika. Berkembangnya karakter 

menjadi kebiasaan baik akibat adanya dorongan dari dalam, bukan dari luar. 

Pendidikan karakter salah satu alat menjadikan seseorang bertaqwa, bermoral, dan bersikap 

baik sebagai generasi yang berkualitas. Untuk itu, pendidikan karakter disosialisasikan sedini 

mungkin untuk membentuk generasi berkarakter baik. Tulisan memfokuskan pada: “Ikhtiar 
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Pendidikan Karakter Pada Perguruan Tinggi (kajian pustaka pembentukan karakter 

mahasiswa)”. 
 

Kajian Teoritis  

Kata “karakter” berasal dari bahasa Yunani, “to mark” artinya menandai. Karakter 

memfokuskan pada aplikasi nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga 

orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan berperilaku jelek, dikatakan sebagai berkarakter jelek. 

Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral dinamakan karakter mulia.5  

Kementerian Pendidikan Nasional menulis karakter adalah sebagai nilai-nilai yang khas baik 

(tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap 

lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku (Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa, 2010). 

Karakter pekerti menunjukkan etika yang baik dan sangat ogen bagi diri seeorang agar 

dirinya eksis pada waktu berhubungan dengan orang lain. karakter adalah nilai-nilai yang khas 

yang baik, berbuat baik dalam kehidupan yang berdampak positif atau lebih baik bagi lingkungan 

tempat tinggalnya. karakter adalah hal yang unik  yang khas yang menjadi unsur pembeda antara 

individu yang satu dengan individu yang lain.6  

Karakter ialah mengacu pada serangkaian sikap (attitude), perilaku (behaviors), motivasi 

(motivations), dan keterampilan (skills). Sementara Lickona (2004), secara substantif terdapat 

tiga unjuk perilaku yang satu sama lain saling berkaitan yaitu konsep moral (moral knonwing), 

sikap moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior).7 Berdasarkan ketiga komponen 

ini dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, 

keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. 

   

Pengertian Pendidikan Karakter   

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter peserta 

didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya 

kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan kamil.8 

Pendidikan karakter menurut Djokok Santoso, (Dirjendikti) dalam Maswardi M. Amin9 

dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan, 
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baik memelihara apa yang baik dan mewujudkan dan menebarkan kebaikan kedalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati.  

Menurut David Elkind dan Freddy Sweet bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu 

yang dilakukan oleh guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Di sini guru 

sebagai pembentuk karakter peserta didiknya agar senantiasa bertingkah laku positif.  Oleh 

karena itu, guru sebagai suritauladan atau contoh untuk peserta didiknya agar dapat berprilaku, 

berbicara, ataupun meyampaikan materi, dan mampu bertoleransi agar bias menjadi panutan 

peserta didik.10 

Menurut Depdiknas (2010), pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, 

yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta 

didik. Hal ini meliputi keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.  

Pendidikan karakter menurut saya dapat dimaknai dengan pendidikan yang mampu 

menanamkan nilai-nilai karakter berakhlak mulia, jujur, sopan santun, ramah, sabar, solidaritas 

antara sesama, cinta terhadap tanah air dan bangsa,  kepada para peserta didik, sehingga peserta 

didik mampu menjadi insan yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan 

masyarakat dan bangsa.  

 

 

Pembahasan  

Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas tersebut, secara psikologis 

dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh 

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

sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. 

Dalam Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 menjelaskan 

bahwa “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”11 

Dengan dicantumkannya Dasar Pendidikan Pancasila mengandung arti bahwa untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa atau membangun karakter bangsa adalah berdasarkan nilai-

nilai luhur Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya 

dalam UU No. 20/2003 Pasal 3 merumuskan secara tegas bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
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berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Selanjutnya dalam UU No 20/2003 Pasal 36 ayat (3) bahwa: “Kurikulum disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam rangka NKRI dengan memperhatikan12 : peningkatan iman dan 

taqwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi didik, kecerdasan, dan minat peseta didik, 

keragaman potensi dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia 

kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamik perkemban global 

dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.   

Dalam Undang-Undang No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005–2025 bahwa: “pembangunan bangsa yang berkarakter bercirikan bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran,  bergotong royong, patriotik, 

dinamis, berbudaya, dan berorientasi Ipteks berdasarkan Pancasila dijiwai oleh iman dan taqwa 

kepada Tuhan yang Maha Esa”.  

 

Proses Pembentukan Karakter  

Pembentukan karakter mahasiswa merupakan sesuatu yang penting tetapi tidak mudah 

dilakukan, karena perlu dilakukan dalam proses yang lama dan berlangsung seumur hidup (long 

life education). Karakter itu tidak langsung dimiliki anak sejak ia lahir, tetapi diperoleh melalui 

berbagai pengalaman hidupnya. Beberapa bentuk pendidikan karakter yang perlu diajarkan pada 

peserta didik sejak dini13, diantaranya: jujur, disiplin, percaya diri, peduli, mandiri, gigih, tegas, 

bertanggung jawab, kreatif, dan bersikap kritis.  

Pembentukan karakter merupakan suatu usaha yang melibatkan semua pihak, baik orang 

tua, sekolah, lingkungan sekolah, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pembentukan karakter 

tidak akan berhasil apabila semua lingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan, kerjasama 

dan keharmonisan. Pembentukan karakter merupakan bagian penting dalam proses pendidikan 

dalam keluarga. Pada umumnya setiap orang tua berharap anaknya berkompeten dibidangnya 

dan berkarakter baik.  

Menurut Walgito dalam Heri Gusnawan bahwa: “pembentukan perilaku hingga menjadi 

karakter dibagi menjadi tiga cara yaitu: (1) kondisioning atau pembiasaan, dengan 

membiasakan diri untuk berperilaku seperti yang diharapkan, akhirnya akan terbentuklah 

perilaku tersebut; (2) pengertian (insight), cara ini mementingkan pengertian, dengan adanya 

pengertian mengenai perilaku akan terbentuklah perilaku; (3) model, dalam hal ini perilaku 

terbentuk karena adanya model atau teladan yang ditiru. 
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Untuk mengemban tugasnya sebagai Abdullah dan sekaligus khalifah-Nya, manusia telah 

dilengkapi oleh Allah dengan berbagai potensi yang selaras dan serasi. akan tetapi potensi 

tersebut hanya akan berfungsi secara maksimal apabila dikembangkan melalui proses bimbingan, 

yang diberikan atas dasar tingkat perkembangan, tidak sekaligus, terarah dan terprogram.14 

Pengembangan berbagai potensi manusia dapat dilakukan dengan kegiatan belajar, yaitu melalui 

institusi-institusi, baik disekolah, keluarga, masyarakat, maupun melalui institusi-institusi social 

lainnya.  

Usaha untuk mengembangkan potensi fithriyah dapat dilakukan melalui jalur pendidikan 

formal, dan juga jalur non formal. Semua dinilai berperan dalam proses pembentukan dan 

pengarahan pengembangan potensi fithriyah manusia. Peserta didik merupakan suatu sosok 

yang memiliki banyak potensi yang perlu disadarkan dan “dibangunkan” dari lelap tidurnya. 

Menurut Ramayulis dalam Heri Gusnawan bahwa potensi-potensi yang dimiliki peserta didik, 

antara lain: 

a. Hidayah Wujdaniyah, yaitu potensi yang berwujud insting dan naluri yang melekat, dan 

langsung berfungsi pada saat manusia dilahirkan dimuka bumi. 

b. Hidayah hissyah, yaitu potensi Allah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk 

kemampuan indrawi sebagai penyempurna potensi atau hidayah yang pertama. 

c. Hidayah ‘aqliyah, yaitu potensi akan sebagai penyempurnaan dari kedua hdayah wujdaniyah 

dan hissyah. Dengan potensi akan ini manusia mampu berfikir dan berkreasi menemukan ilmu 

pengetahuan sebagai bagian dari filsafat yang diberikan kepadanya untuk fungsi kekhalifahan 

d. Hidayah diniyyah, yaitu potensi petunjuk agama yang diberikan kepada manusia yang berupa 

keterangan tentang hal-hal yang menyangkut keyakinan dan aturan perbuatan yang tertulis 

dalam al-Qur’an dan As-Sunnah. 

e. Hidayah taufiqiyah, yaitu potensi dan sifat khusus.  

Potensi di atas manusia juga dilengkapi dengan potensi yang bersifat negatif, yang 

merupakan kelemahan manusia. Pertama, potensi untuk terjerumus dalam godaan hawa nafsu 

dan setan, seperti yang dialami Adam dan Hawa, sehingga keduanya melupakan peringatan 

Tuhan untuk tidak mendekati pohon terlarang (baca, QS Thaha [20]:15-20). Kedua, banyak 

masalah yang tidak dapat dijangkau pikiran manusia, khususnya menyangkut diri, masa depan, 

serta banyak hal yang menyangkut manusia.  

Adanya potensi positif dan negatif, serta keterbatasan manusia, sebagai penyempurna 

nikmat Tuhan kepada Makhluk-Nya, Allah menganugrahkan petunjuk yang disesuaikan dengan 

hakikat manusia, serta disesuaikan pula dengan fungsinya selaku khalifah dimuka bumi, yaitu 
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potensi untuk senantiasa condong pada fitrah yang hanif. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum 

[30]:30 artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah 

Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. 

(itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahi.” 

Kata “Fitrah” pada ayat tersebut mengandung pengertian bahwa manusia diciptakan Allah 

dengan naluri beragama Tauhid yaitu Islam. Dalam pengembangan selanjutnya, Hasan Langgudu 

memberikan pengertian “Fitrah” yang lebih luas, yaitu pengertian dasar yang dimiliki setiap 

manusia. Potensi tersebut merupakan embrio semua kemampuan manusia, yang memerlukan 

penempatan lebih lanjut dari lingkungan insani mapun non-insani untuk bisa berkembang untuk 

mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya tersebut,15 manusia memerlukan bantuan orang atau 

hal lain diantaranya adalah Pendidikan.  Menurut Mohammad Nuh bahwa: “Dunia pendidikan 

adalah dunia yang amat kompleks, menantang, dan mulia sifatnya. Kompleks karena 

spektrumnya sangat luas, menantang karena menentukan masa depan bangsa, serta mulia 

karena pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia…”.  (Dalam Majalah Kampus, No. 

5/Vol.1/Juni 2010) 

Domain pendidikan yang merupakan bagian terpenting dari kepribadian yang berhubungan 

dengan tiga kecerdasan, yaitu: (1) kognitif ini berkaitan dengan peningkatan pemahaman dan 

pengetahuan terhadap disiplin ilmu. (2) afektif, menekankan pada perubahan sikap, nilai yang 

baik, yang etis, sopan santun, yang menekankan pada akhlak mulia. Sikap ini tampak pada 

perilaku peserta didik dalam pergaulan sehari-hari baik di rumah, sekolah dan dimasyarakat. 

Domain ini erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Anak yang berkarakter mulia membawa 

kesenangan dan kegembiraan bagi keluarga dan masyarakat di manapun ia berada. Sedangkan 

(3) Psikomotor merupakan domain yang mengacu pada keterampilan yang dapat menghasilkan 

karya yang bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Domain ini tampak pada karakter 

kerja keras, tangguh, tanggap kemampuan bersaing, dan professional. Ketiga domain ini bagian 

Toxonomy Bloom yang menjadikan tolak ukur bagi keberhasilan pendidikan.16  

Ketiga domain pendidikan tersebut, sangat mendukung keberhasilan seseorang. 

Keberhasilan ini juga didukung kemampuan utnuk menguasai konsep-konsep dasar, teori, dan 

dalil ilmu pengetahuan. Keterampilan yang menghasilkan karya menjadikan seseorang memiliki 

potensi dan tidak bergantung pada orang lain.  

Visi kementrian pendidikan nasional adalah: “Menghasilkan insan Indonesia yang Cerdas dan 

Kompetitif. Cerdas dan kompetitif adalah ciri insan Indonesia yang memiliki karakter budi pekerti 
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yang diharapkan. Cerdas yang dimaksud ada tiga macam17, yaitu: cerdas intelektual, cerdas hati 

dan cerdas kenestetitik (badan/jasmani/raga). Sedangkan kompetitif menekankan pada 

kemampuan bersaing. Individu bersaing secara sehat dengan individu lain, sekolah bersaing sehat 

dengan sekolah lain, perguruan tinggi bersaing sehat dengan perguruan tinggi lain, sampai 

saatnya bangsa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa lain.  

Di era globalisasi ini, kecerdasan emosional, spiritual, dan kecerdasan social atau kecerdasan 

hati (qolbu). Inilah pentingnya pendidikan karakter dalam pendidikan formal khususnya di 

Perguruan Tinggi. Karakter mahasiswa diharapkan bisa melahirkan generasi yang terbebas dari 

virus bakteri yang kotor atau perilaku menyempang (deviant behaviour). Bila hati (qolbu) kotor 

melahirkan perilaku yang tidak berakhlak, seperti: sombong, arogan, suka mencari kesalahan 

orang, tidak hormat, luntur kecintaan terhadap tanah air, pemarah, rendahnya solidarritas, 

tingkat kecemburuan sosial tinggi, dan lainnya. Inilah yang menyebabkan terjadinya kekerasan, 

pengrusakan, konflik, pembakaran, mencaci maki, pembunuhan, pemerkosaan, dan lainnya. 

Keterkaitan antara olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa dengan terbentuknya 

karakter/budi pekerti dgambarkan18 sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Sumber: Kementrian Pendidikan Nasional, Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter,  tahun 

berapa  

 

 Membuat peserta didik berkarakter adalah tugas para pendidik, yang esensinya 

membangun manusia seutuhnya, yaitu manusia yang baik dan berkarakter. Pembentukan 

karakter dengan nilai agama dan hak antara akhlak dan karakter merupakan satu kesatuan yang 
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Beriman dan 

bertaqwa, jujur, 

amanah, adil, 

bertanggung jawab, 

berani ambil resiko, 

patriotik, rela 

berkorban, dll 

Olah 

Pikir 

Olah 

Hati 

Ramah, saling 

menghargai, toleran, 

gotongroyong, suka 

menolong, nasionalis, 

mengutamakan 

kepentingan umum, 

bangga dengan 

produk indonesia.  dll 

Olah 

Rasa/ 

Karsa 

Olah 

Raga 

Bersih, sehat, 

disiplin, sportif, 

tangguh, andal, 

bersahabat, koopratif, 

kompetitif, ceria, dan 

gigih. 

Cerdas, kritis, 

kreatif, inovatif, 

ingin tahu, berfikir 

terbuka, produktif, 

berorentasi ipteks, 

dll 



kukuh sepeti pohon dan menjadi inspirasi keteladanan akhlak dan karakter Nabi Muhammad 

SAW.  

 

Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi 

Di tengah gencarnya budaya global (global culture) dan gaya hidup (life style) yang membius 

generasi muda Indonesia sering berdampak negatif. Di sinilah pendidikan karakter diperlukan 

dalam membentuk kepribadian luhur sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat.  

Lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan generasi muda serta 

munculnya perilaku destruktif, anarkis, dan radikalis. Atas dasar itu, semua pemangku 

kepentingan pendidikan harus memberikan perhatian serta pendampingan lebih besar kepada 

peserta didik dalam membentuk pola pikir dan perilaku yang dibenarkan oleh peraturan dan 

perundangan. Tenaga pendidik memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk karakter 

anak didiknya.19 

Di tengah kekalutan mengenai desain kurikulum yang tepat bagi peserta didik di setiap 

lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, penerapan pendidikan karakter 

belum seutuhnya berjalan optimal sehingga menghambat transformasi kepribadian yang 

terkandung dalam setiap nilai universal di dalamnya. Di tengah khawatiran tersebut penerapan 

pendidikan karakter bisa dioptimalisasikan sebagai penopang dalam mengelola aktivitas peserta 

didik yang mengharuskan mereka berfikir positif mengenai masa depan Indonesia. Meski begitu, 

Muhammad Takdir Ilahi berpendapat bahwa program pendidikan karakter masih bisa diharapkan 

memberikan angin segar dalam membina dan mendidik generasi muda Indonesia yang 

encerminkan cita-cita pembangunan karakter bangsa (national character building).20 

Perguruan tinggi, menurut Syukuri (2009) merupakan tempat pencarian ilmu pengetahuan, 

pemecahan berbagai masalah, tempat mengkritisi karyakarya yang dihasilkan, dan sebagai pusat 

pelatihan manusia. Senada dengan Syukuri menyatakan dunia perguruan tinggi merupakan 

tempat menyemai, mendidik dan melatih mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang memiliki daya 

nalar tinggi, analisis tajam dan luas. Sementara itu, masyarakat Indonesia masih menaruh harapan 

pada perguruan tinggi sebagai tempat latihan dan pendidikan bagi calon penerus bangsa menjadi 

kaum intelektual yang memiliki ilmu tinggi dan perilaku terpuji.21 
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21 Konstantinus Dua Dhiu.  Pentingnya Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi : Kajian Teoritis Praktis. 2nd Annual 

Proceeding, November 2017 (ISSN: 2355-5106) STKIP Citra Bakti, Bajawa, NTT.  h. 174.  
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  Pendidikan berbasis karakter akan menjadi gerakan nasional mulai Tahun Ajaran 2011/2012, 

mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi, termasuk pendidikan 

nonformal dan informal. Mendiknas Mohammad Nuh, dalam sambutan tertulisnya dalam 

memperingati Hari Pendidikan Nasional, Senin, 2 Mei 2011, bahwa: “pendidikan berbasis karakter 

dengan segala dimensi dan variasinya menjadi penting dan mutlak”. 

Pengembangan karakter di tingkat perguruan tinggi terdiri dari 3 (tiga) tahap,22 yaitu: Tahap 

Awalan: Pengembangan karakter menekankan pada kesadaran perubahan status mahasiswa dari 

kehidupan siswa menjadi mahasiswa yang memiliki serangkaian konsekuensi dan tanggung jawab 

kedewasaan; Tahap Madya: Tahapan ini menekankan pada proses belajar secara mandiri dari 

mahasiswa, melatih mahasiswa untuk bersosialisasi dengan orang lain dan mengembangkan 

kepekaan. Tahap Akhir: Pada tahap ini proses pengembangan lebih difokuskan pada profil 

lulusan. 

Sementara Budimansyah, dkk (2010), model pendidikan karakter di perguruan tinggi dilakukan 

melalui tiga model: Pertama, melalui penguatan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kapasitas-

nya sebagai mata kuliah umum yang menjadi menu wajib bagi seluruh mahasiswa yang diberikan 

pada masa-masa awal mahasiswa belajar di bangku kuliah.  Model yang pertama ini diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menggunakan inovasi pembelajaran Project 

Citizen untuk membina karakter demokratis dan partisipatif. Kedua, mengoptimalkan Layanan 

Bimbingan Konseling kepada para mahasiswa baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang 

diarahkan untuk mendorong para mahasiswa agar mampu menyelesaikan masalah dirinya sendiri 

dan tumbuhnya kesadaran akan segala potensi yang dimilikinya.  Melalui berbagai pendekatan, 

game, dan strategi, potensipotensi mahasiswa dapat dikembangkan secara optimal, sehingga 

mahasiswa memiliki kepercayaan diri untuk berkembang.   

Ketiga, menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang merupakan menu wajib 

pada masa-masa akhir mahasiswa menimba ilmu. Pendidikan karakter melalui KKN Tematik 

diarahkan untuk memantapkan berbagai karakter baik yang telah dibina di universitas melalui 

proses belajar sambil melakoni (learning by doing) dalam kehidupan masyarakat. 

        Budimansyah, dkk dalam Ida Farida menambahkan bahwa dalam konteks mikro pada 

satuan pendidikan, program pendidikan karakter perlu dikembangkan dengan mendasarkan pada 

prinsip-prinsip sebagai berikut:  

1. Berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter bangsa 

merupakan sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari 

suatu satuan pendidikan.  

                                                           
22 Op.Cit. https://keluargabertetangga.wordpress.com. 



2. Melalui semua subjek pembelajaran, pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan 

mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui kegiatan 

kurikuler setiap mata pelajaran/mata kuliah, kokurikuler dan ekstra kurikuler. Pembinaan 

karakter melalui kegiatan kurikuler mata pelajaran/mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 

dan Pendidikan Agama harus sampai melahirkan dampak instruksional (instructional effect) 

dan dampak pengiring (nurturant effect), sedangkan bagi mata pelajaran/mata kuliah lain 

cukup melahirkan dampak pengiring.  

3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan (value is neither caught nor taught, it is learned) 

(Hermann, 1972) mengandung makna bahwa materi nilai-nilai dan karakter bangsa bukanlah 

bahan ajar biasa.  Tidak semata-mata dapat ditangkap sendiri atau diajarkan, tetapi lebih jauh 

diinternalisasi melalui proses belajar.  Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan 

yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun 

fakta seperti dalam mata pelajaran tertentu.  

4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. Prinsip ini 

menyatakan bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh 

guru/dosen.  Guru/dosen menerapkan prinsip “tut wuri handayani” dalam setiap perilaku yang 

ditunjukkan peserta didik.23  Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan 

dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif. 

Perguruan tinggi dapat memperkokoh prinsip-prinsip tersebut agar sejajar dengan visi, misi, 

tujuan, dan strategi perguruan tinggi.  Visi yang perlu diusung misalnya, “menjadi institusi 

terkemuka dalam pengembangan dan implementasi pendidikan karakter”.  Misi yang dapat 

dilakukan antara lain:  

1. Menyelenggarakan kegiatan yang mengembangkan kepribadian dan kecerdasan.  

2. Mengembangkan pembelajaran berbasis karakter di sekolah dan pendidikan tinggi.  

3. Mendukung kegiatan penelitian, pelatihan, dan publikasi ilmiah yang berfokus pada tema-

tema pendidikan karakter dan budaya di universitas. 

4. Mengimplementasikan budaya akademik, humanis, dan religius di lingkungan universitas.  

Tujuan perguruan tinggi mengimplementasikan pendidikan karakter yang disusun antara 

lain: 24 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengintegrasian nilai-nilai utama berbasis 

pendidikan karakter dan budaya ke dalam kegiatan pembelajaran, penelitian dan publikasi 

ilmiah, serta pengabdian masyarakat.  

                                                           
23Ida Farida, Model Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi: Langkah Stretageis dan Implementasinya di Universitat, 
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2. Mengimplementasikan pendidikan karakter dan budaya dalam kepemimpinan dan 

pengelolaan universitas.  

3. Mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan 

budaya dalam kegiatan keseharian di lingkungan universitas.  

Selain itu, program pendidikan karakter di perguruan tinggi penting diimplementasikan 

dengan:  

1. Mengembangkan model pembelajaran berbasis pendidikan karakter di tingkat sekolah dan 

pendidikan tinggi.  

2. Melaksanakan seminar, diskusi, dan lokakarya tentang pendidikan karakter dan pembinaan 

budaya universitas.  

3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah yang berfokus pada tema karakter 

dan pembudayaan melalui berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar 

wicara di media elektronik. 

4. Menyelenggarakan kegiatan diseminasi hasil penelitian tentang pendidikan karakter ke 

berbagai institusi (jenis, jenjang, wilayah).  

5. Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mendukung.  

6. Menjalin kerja sama dengan institusi lain yang mendukung tercapainya visi dan misi.  

7. Mendorong kegiatan pendidikan karakter di dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam lembaga 

kemahasiswaan dan UKM.  

8. Mendukung pembudayaan organisasi dengan pola kepemimpinan yang religius, demokratis, 

adil, visioner, dan memberdayakan bawahan.  

9. Memberikan layanan konsultasi tentang implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran dan pembudayaan kultur universitas.  

Sebagai institusi pencetak sumber daya manusia (SDM) yang menjadi penyokong utama 

kualitas SDM Indonesia, perguruan tinggi memikul tanggung jawab berat dalam mewujudkan 

amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor: 20/2003 dan PP No 17/2010 tentang 

perguruan tinggi. Ketiadaan koordinasi mengenai karakter apa yang akan dibentuk pada tingkat 

pendidikan dasar, menengah pertama maupun menengah atas, menjadikan kedudukan 

perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan yang paling akhir untuk melengkapi karakter yang 

belum ada dan membentuk karakter menjadi “bangunan moral yang sudah jadi dan kokoh” pada 

mahasiswa. Dengan demikian, lulusan perguruan tinggi akan menjadi manusia dengan kualitas 

ganda, baik kualitas profesional sesuai keilmuannya dan kualitas moral yang tinggi, sehingga 

dapat berkiprah sebagai warga negara yang baik sesuai bidang pekerjaannya.    



Pendidikan karakter merupakan ruhnya pendidikan nasional yang berfungsi untuk melairkan 

manusia yang beriman bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berbudi pekerti, kreatif, 

inovatif, dan mandiri. Output pendidikan karakter adalah melahirkan siswa yang bermoral dan 

berakhlak terpuji sebagai mausia seutuhnya yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, 

spiritual dan ruhaniyah. Para siswa diharapkan memiliki ketrampilan praktis yang di dasarkan 

pada kesadaran diri (self awareness), motivasi, pengaturan diri, empati dan kecakapan dalam 

membina hubungan dengan orang lain. Intinya bahwa pendidikan ( pendidikan karakter ) yang 

menekankan pada kecerdasan rasio semata sudah tidak relevan lagi. Strategi pembelajaran 

pendidikan karakter harus berbasis pada pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual 

(interaksi social) sebab ini sangat penting dalam pembentukan karakter anak bangsa agar dapat 

bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat dengan baik. 25 

Pendidikan soft kill ini bertumpu pada pembinaan mentalitas siswa agar mampu beradaptasi 

dengan realitas kehidupan. Kesuksesan seseorang memang tidak ditentukan semata-mata oleh 

pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skill) saja, tetapi juga oleh ketrampilan mengelola diri 

dan orang lain (soft kill). Oleh karena itu pendidikan karakter diperlukan untuk melahirkan 

manusia (seutuhnya) yang berkarakter baik. Untuk itu pendidikan karakter menekankan pada 

keteladanan, penciptaan lingkungan dan pembiasaan melalui berbagai tugas keilmuan dan 

kegiatan yang kondusif. Menurut Mulyana dalam Muhammad Jafar Anwar menguraikan bahwa 

penciptaan lingkungan kondusif dapat dilakukan melalui berbagai variasi metode antara lain : 

penugasan, pembiasaan, pelatihan, pembelajaran, pengarahn, dan keteladanan.26  

Disekolah siswa perlu mendapatkan pembinaan karakter yang lebih baik. Orang tua perlu 

memberi keteladanan yang pantas ditiru oleh anak-anak mereka, masyarakat sebagai salah satu 

control social harus mampu membantu guna menjaga dan mengawasi anak-anak dilingkungan 

sekitar agar terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang. Maka dari itu  perguruan tinggi sebagai 

salah satu lembaga pendidikan yang tertinggi harus mampu menciptakan lulusan yang 

berkarakter budi pekerti yang baik. karena Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan 

penyelenggara pendidikan tinggi yang berkewajiban ikut andil dalam pembentukan karakter bangsa. 

Tenaga pendidik perguruan tinggi adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi). 

Tenaga pendidik perguruan tinggi secara professional memiliki fungsi sebagai pengajar, pendidik dan 

pelatih sehingga dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik. Hal 

                                                           
25
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tersebut menjadi pintu masuk bagi pendidikan karakter untuk dapat diterapkan ditingkat perguruan 

tinggi di Indonesia. 

 

Kesimpulan 

 

Di tengah gencarnya budaya global (global culture) dan gaya hidup (life style) yang kian 

“menggila” telah membius generasi muda. Pendidikan karakter mutlak diperlukan untuk 

membentuk kepribadian utuh (integrated personality), bukan kepribadian terbelah (split 

personality) yang bertentangan dengan nilai, norma dan agama. Lembaga pendidikan memiliki 

tanggung jawab yang besar terhadap perkembangan generasi muda dengan munculnya perilaku 

destruktif, anarkis, dan radikalis. Atas dasar itu, semua pemangku kepentingan pendidikan harus 

memberikan perhatian serta pendampingan lebih besar kepada peserta didik dalam membentuk 

pola pikir dan perilaku yang dibenarkan oleh peraturan dan perundangan. Tenaga pendidik 

memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk karakter anak didiknya. 

Perguruan tinggi perlu memberikan pendidikan karakter bagi mahasiswa karena karakter 

yang baik dapat mendorong, dan memudahkan seseorang untuk mengembangkan kebiasaan 

baik. Kebiasaan itu tumbuh dan berkembang didasari oleh kesadaran, keyakinan, kepekaan, dan 

sikap. Harapan kita, karakter dapat berkembang menjadi kebiasaan baik akibat adanya dorongan 

dari dalam, bukan paksaan dari luar. Pembentukan karakter merupakan suatu usaha dengan 

melibatkan semua stakeholders, baik keluarga, sekolah, lingkungan sekolah, dan masyarakat. 

Pembentukan karakter gagal bila semua stakeholders tersebut tidak merajut kerjasama secara 

damai dan harmonis.  
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