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ABSTRAK
Tujuan Penelitian pendidikan berkarakter moral adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan moral.
Model pendidikan moral adalah cara berpikir mengenai proses caring, judging dan acting dalam konteks
pendidikan. Suatu model meliputi teori atau sudut pandang mengenai bagaimana manusia berkembang secara
moral dan mengenai sejumlah strategi atau prinsip untuk membantu perkembangan moral. Dengan demikian suatu
model dapat membantu untuk memahami dan melakukan pendidikan moral yang lebih bermartabat dan
meninggalkan cara hidup yang tanpa moral.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Hasil dari Penelitian ini adalahpendidikan
karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus
berkarakter. Pendidikan karakter adalah sebuah system yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik,
yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, srta adanya kemauan dan tindakan untuk
melaksanakan nlai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, linkungan, maupun
bangsa, sehingga akan terwujud insane kamil.
Keyword: Pendidikan karakter, Moral Anak Bangsa
Abstract
The purpose of moral education research is to achieve a balance between knowledge and moral. Moral education
model is a way of thinking about the process of caring, judging, and acting in the context of education. A model
includes a theory or point of view about how humans develop morally and on a number of strategies or principles
to foster moral development. Thus a model can help to understand and conduct a more dignified moral education
and leave a moral way of life.This research uses descriptive qualitative research method. The result of this
research is character education is interpreted as a behavior of school citizen who in carrying out education must
have character. Character education is a system that instills character values in the learner, which contains the
components of knowledge, individual consciousness, determination, and the willingness and action to carry out
values, whether to God Almighty, self, fellow human, environtment, and the nation, so it will manifest insane kamil.
Keywords:character education, moral of the nation's children
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memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan.
Definisi pendidikan karakter selanjutnya
dikemukakan oleh Elkind dan Sweet (2004).
“Character education is the deliberate esffort to
help people understand, care about, and act
upon caore ethical values. When we think about
the kind of character we want for our children, it
is clear that we want them to be able tu judge
what is right, care deeply about what is right,
and then do what they believe to be right, even in
the face of pressure from without and temptation
from within”
Definisi di atas tampaknya masih
bersifat umum. Secara rinci Prasetyo dan
Rivasintha
(2013:30)
mendefinisikan
bahwa:Pengertian Pendidikan karakter sebagai
suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter
kepada peserta didik yang meliputi komponen
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan
tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut,
baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan
sehingga menjadi manusia insan kamil.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa dalam
mewujudkan pendidikan yang berkarakter adalah
dengan mampu menanamkan nilai-nilai karakter
kepada peserta didik sebagai fondasi agar
terbentuknya
silabus.org
generasi
yang
berkualitas yang mampu hidup mandiri dalam
kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya bisa
menjadi manusia insan kamil yang memiliki
prinsip suatu kebenaran yang dapat diperta
nggungjawabkan.

PENDAHULUAN
Dahulu Indonesia dikenal sebagai
negara yang ramah, berpenduduk penuh etika
dan sopan santun.Masyarakatmasih menjunjung
tinggi tata krama dalam pergaulan sebagaimana
anak bersikap kepada orang yang lebih tua
maupun hubungan antar teman.Namun seiring
laju perkembangan zaman dan perubahan cepat
dalam teknologi informasi telah merubah
sebagian besar masyarakat dunia terutama
remaja.Sebagaimanatelah diketahui dengan
adanya kemajuan informasi di satu sisi remaja
merasa diuntungkan dengan adanya media yang
membahas seputar masalah dan kebutuhan
mereka. Dengan adanya hal tersebut, media telah
menyumbang peran besar dalam pembentukan
budaya dan gaya hidup yang akan mempengaruhi
moral remaja. Namun sebagian besar media ini
membawa dampak negatif khususnya bagi
remaja yang notabenenya lebih banyak
menggunakan.Berbagai masalah yang muncul
tak terkendali, generasi muda terpelajar baik
pelajar maupun mahasiswa harapan bangsa
tawuran antara sesama bagaikan lawan yang
abadi.Oleh
karena
itu
generasi
muda
memerlukan perbaikan yang lebih melalui
membangun pendidikan karakter.
Hilangnya moral para anak bangsa
adalah suatu hal yang telah banyak disaksikan di
seluruh pelosok bumi nusantara, termasuk di
Indonesia.Moral remaja yang telah hilang
termasuk dalam kenakalan remajayaitu masalah
yang telah mengancam bangsa ini.
Remaja yang seharusnya menjadi
tumpuhan masa depan bangsa tidak lagi dapat
diharapkan. Walaupun tidak sedikit juga para
remaja yang telah banyak menulis tinta emas
dalam
sejarah
bangsa
di
dunia
Internasional.Namun tidak sedikit juga para
remaja ini yang salah jalan. Mereka bahkan tidak
sadar akan keberadaannya dan siapa dirinya
sendiri
Menurut
Sjarkawi
(2006:1)
bahwasanya:Karakter
adalah
ciri
atau
karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri
seseorang yang bersumber dari bentukanbentukan yang diterima dari lingkungan,
misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga
bawaan seseorang sejak lahir.Rahardjo (2010:16)
berpendapat bahwa:Pendidikan karakter adalah
suatu proses pendidikan yang holistic yang
menghubungkan dimensi moral dengan ranah
sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai
fondasi bagi terbentuknya generasi yang
berkualitas yang mampu hidup mandiri dan

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif. Djam’an Satori
(2011: 23) mengungkapkan bahwa penelitian
kualitatif dilakukan karena peneliti ingin
mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak
dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif
seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu
resep, pengertian-pengertian tentang suatu
konsep yang beragam, karakteristik suatu barang
dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara
suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain
sebagainya.
Selain itu, Sugiono (2012: 9) juga
mengemukakan penelitian kualitatif sebagai
metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk
meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
pengumpulan data dengan triangulasi, analisis
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data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna
daripada generalisasi.
Berdasarkan keterangan dari beberapa
ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian
kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat
apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu
yang hasilnya lebih menekankan makna.

perhatikan bahwa orang-orang dengan karakter
buruk cenderung mempersalahkan keadaan
mereka. Mereka sering menyatakan bahwa cara
mereka dibesarkan yang salah, kesulitan
keuangan, perlakuan orang lain atau kondisi
lainnya yang menjadikan mereka seperti
sekarang ini. Memang benar bahwa dalam
kehidupan, kita harus menghadapi banyak hal di
luar kendali kita, namun karakter Anda tidaklah
demikian.Karakter Anda selalu merupakan hasil
pilihan
Anda.Ketahuilah
bahwa
Anda
mempunyai potensi untuk menjadi seorang
pribadi yang berkarakter, upayakanlah itu.
Karakter, lebih dari apapun dan akan menjadikan
Anda seorang pribadi yang memiliki nilai
tambah. Karakter akan melindungi segala sesuatu
yang Anda hargai dalam kehidupan ini.Setiap
orang bertanggung jawab atas karakternya. Anda
memiliki kontrol penuh atas karakter Anda,
artinya Anda tidak dapat menyalahkan orang lain
atas karakter Anda yang buruk karena Anda yang
bertanggung jawab penuh. Mengembangkan
karakter adalah tanggung jawab pribadi Anda.
Program Pendidikan karakter.
A. Lingkungan Sekolah:
 Training Guru
Terkait dengan program pendidikan karakter
disekolah,
bagaimana
menjalankan
dan
melaksanakan pendidikan karakter disekolah,
serta bagaimana cara menyusun program dan
melaksanakannya, dari gagasan ke tindakan.
Program ini membekali dan memberikan
wawasan pada guru tentang psikologi anak, cara
mendidik anak dengan memahami mekanisme
pikiran anak dan 3 faktor kunci untuk
menciptakan anak sukses, serta kiat praktis
dalam memahami dan mengatasi anak yang
“bermasalah” dengan perilakunya.
 Program Bimbingan Mental
Program ini terbagi menjadi dua sesi program:
Sesi Workshop Therapy, yang dirancang khusus
untuk siswa usia 12 -18 tahun. Workshop ini
bertujuan mengubah serta membimbing mental
anak usia remaja. Workshop ini bekerja sebagai
“mesin perubahan instant” maksudnya setelah
mengikuti program ini anak didik akan berubah
seketika menjadi anak yang lebih positif.
Sesi Seminar Khusus Orangtua Siswa, membantu
orangtua
mengenali
anaknya
dan
memperlakukan anak dengan lebih baik, agar
anak lebih sukses dalam kehidupannya. Dalam
seminar ini orangtua akan mempelajari
pengetahuan dasar yang sangat bagus untuk
mempelajari berbagai teori psikologi anak dan
keluarga. Memahami konsep menangani anak di
rumah dan di sekolah, serta lebih mudah

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian Beda Karakter dan Kepribadian.
Kepribadian adalah hadiah dari Tuhan
Sang Pencipta saat manusia dilahirkan dan setiap
orang yang memiliki kepribadian pasti ada
kelemahannya dan kelebihannya di aspek
kehidupan
sosial
dan
masing-masing
pribadi.Kepribadian manusia secara umum ada 4,
yaitu :
1. Koleris : tipe ini bercirikan pribadi yang suka
kemandirian, tegas, berapi-api, suka tantangan,
bos atas dirinya sendiri.
2. Sanguinis : tipe ini bercirikan suka dengan hal
praktis, happy dan ceria selalu, suka kejutan,
suka sekali dengan kegiatan social dan
bersenang-senang.
3. Phlegmatis : tipe ini bercirikan suka
bekerjasama, menghindari konflik, tidak suka
perubahan mendadak, teman bicara yang enak,
menyukai hal yang pasti.
4. Melankolis : tipe ini bercirikan suka dengan
hal detil, menyimpan kemarahan, Perfection,
suka instruksi yang jelas, kegiatan rutin sangat
disukai.
Saat setiap manusia belajar untuk mengatasi dan
memperbaiki kelemahannya, serta memunculkan
kebiasaan positif yang baru, inilah yang disebut
dengan Karakter. Misalnya, seorang dengan
kepribadian Sanguin yang sangat suka bercanda
dan terkesan tidak serius, lalu sadar dan belajar
sehingga mampu membawa dirinya untuk
bersikap serius dalam situasi yang membutuhkan
ketenangan dan perhatian fokus, itulah Karakter.
Pendidikan
Karakter
adalah
pemberian
pandangan mengenai berbagai jenis nilai hidup,
seperti kejujuran, kecerdasan, kepedulian dan
lain-lainnya.Dan itu adalah pilihan dari masingmasing individu yang perlu dikembangkan dan
perlu di bina, sejak usia dini (idealnya).
Karakter tidak bisa diwariskan, karakter
tidak bisa dibeli dan karakter tidak bisa ditukar.
Karakter harus dibangun dan dikembangkan
secara sadar hari demi hari dengan melalui suatu
proses yang tidak instan. Karakter bukanlah
sesuatu bawaan sejak lahir yang tidak dapat
diubah lagi seperti sidik jari.Banyak kami
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mengerti dan memahami jalan pikiran anak,
pasangan dan orang lain.
B. Lingkungan Keluarga:
Membangun Karakter Anak Sejak Usia Dini.
Karakterakan terbentuk sebagai hasil
pemahaman 3 hubungan yang pasti dialami
setiap manusia (trianglerelationship), yaitu
hubungan dengan diri sendiri (intrapersonal),
dengan lingkungan (hubungan sosial dan alam
sekitar), dan hubungan dengan Tuhan YME
(spiritual). Setiap hasil hubungan tersebut akan
memberikan pemaknaan/pemahaman yang pada
akhirnya menjadi nilai dan keyakinan anak. Cara
anak memahami bentuk hubungan tersebut akan
menentukan cara anak memperlakukan dunianya.
Pemahaman negatif akan berimbas pada
perlakuan yang negatif dan pemahaman yang
positif akan memperlakukan dunianya dengan
positif. Untuk itu, tumbuhkan pemahaman positif
pada diri anak sejak usia dini, salah satunya
dengan cara memberikan kepercayaan pada anak
untuk mengambil keputusan untuk dirinya
sendiri, membantu anak mengarahkan potensinya
dengan begitu mereka lebih mampu untuk
bereksplorasi
dengan
sendirinya,
tidak
menekannya baik secara langsung atau secara
halus, dan seterusnya.
Biasakan anak bersosialisasi dan
berinteraksi dengan lingkungan sekitar.Ingat
pilihan terhadap lingkungan sangat menentukan
pembentukan karakter anak. Seperti kata pepatah
bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut
wangi, bergaul dengan penjual ikan akan ikut
amis. Seperti itulah, lingkungan baik dan sehat
akan menumbuhkan karakter sehat dan baik,
begitu pula sebaliknya. Dan yang tidak bisa
diabaikan adalah membangun hubungan spiritual
dengan Tuhan Yang Maha Esa.Hubungan
spiritual dengan Tuhan YME terbangun melalui
pelaksanaan dan penghayatan ibadah ritual yang
terimplementasi pada kehidupan sosial.

karena otak (pikiran) dan kalbu hati yang paling
kuat menggerak seseorang itu”bertutur kata dan
bertindak”. Simak, telaah, dan renungkan dalam
hati
apakah
telah
memadai”wahana”
pembelajaran memberikan peluang bagi peserta
didik untuk multi kecerdasan yang mampu
mengembangkan
sikap-sikap:
kejujuran,
integritas,
komitmen,kedisipilinan,visioner,dankemandirian
.Sejarah memberikan pelajaran yang amat
berharga, betapa perbedaan, pertentangan, dan
pertukaran pikiran itulah sesungguhnya yang
mengantarkan
kita
ke
gerbang
kemerdekaan.Melalui perdebatan tersebut kita
banyak belajar, bagaimana toleransi dan
keterbukaan para Pendiri Republik ini dalam
menerima pendapat, dan berbagai kritik saat
itu.Melalui pertukaran pikiran itu kita juga bisa
mencermati, betapa kuat keinginan para
Pemimpin Bangsa itu untuk bersatu di dalam
satu identitas kebangsaan, sehingga perbedaanperbedaan tidak menjadi persoalan bagi mereka.
Pendidikan karakter harus digali dari
landasan idiil Pancasila, dan landasan
konstitusional UUD 1945.Sejarah Indonesia
memperlihatkan bahwa pada tahun 1928, ikrar
“Sumpah Pemuda” menegaskan tekad untuk
membangun
nasional
Indonesia.Mereka
bersumpah untuk berbangsa, bertanah air, dan
berbahasa satu yaitu Indonesia.Ketika merdeka
dipilihnya bentuk negara kesatuan.Kedua
peristiwa sejarah ini menunjukan suatu
kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksi
keberadaan watak pluralisme tersebut.Kenyataan
sejarah dan sosial budaya tersebut lebih
diperkuat lagi melalui arti simbol “Bhineka
Tunggal Ika” pada lambang negara Indonesia.
Dari mana memulai dibelajarkannya
nilai-nilai karakter bangsa, dari pendidikan
informal, dan secara pararel berlanjut pada
pendidikan formal dan nonformal. Tantangan
saat ini dan ke depan bagaimana kita mampu
menempatkan pendidikan karakter sebagai
sesuatu kekuatan bangsa. Oleh karena itu
kebijakan dan implementasi pendidikan yang
berbasis karakter menjadi sangat penting dan
strategis dalam rangka membangun bangsa ini.
Hal ini tentunya juga menuntut adanya dukungan
yang kondusif dari pranata politik, sosial,
dan,budaya bangsa
“Pendidikan Karakter Untuk Membangun
Keberadaban Bangsa” adalah kearifan dari
keaneragaman nilai dan budaya kehidupan
bermasyarakat.Kearifan itu segera muncul, jika
seseorang membuka diri untuk menjalani
kehidupan bersama dengan melihat realitas

Pendidikan Karakter Untuk Membangun
Keberadaban Bangsa.
Dunia pendidikan diharapkan sebagai
motor
penggerak
untuk
memfasilitasi
perkembangan karakter, sehingga anggota
masyarakat mempunyai kesadaran kehidupan
berbangsa dan bernegara yang harmonis dan
demokratis dengan tetap memperhatikan sendisendi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dan norma-norma sosial di masyarakat
yang telah menjadi kesepakatan bersama. "Dari
mana asalmu tidak penting, ukuran tubuhmu juga
tidak penting, ukuran Otakmu cukup penting,
ukuran hatimu itulah yang sangat penting”
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plural yang terjadi.Oleh karena itu pendidikan
harus diletakan pada posisi yang tepat, apalagi
ketika menghadapi konflik yang berbasis pada
ras, suku dan keagamaan.Pendidikan karakter
bukanlah sekedar wacana tetapi realitas
implementasinya, bukan hanya sekedar kata-kata
tetapi tindakan dan bukan simbol atau slogan,
tetapi keberpihak yang cerdas untuk membangun
keberadaban
bangsa
Indonesia.Pembiasaan
berperilaku santun dan damai adalah refreksi dari
tekad kita sekali merdeka, tetap merdeka.
(MuktionoWaspodo)

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang
lain dalam pergaulan di masyarakat;
18. Menghargai adanyaperbedaanpendapat.
19. Menunjukkan kegemaran membaca dan
menulis naskah pendek sederhana.
20. Menunjukkan
keterampilan
menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis dalam
bahasa IndonesiadanbahasaInggrissederhana.
21. Menguasai pengetahuan yang diperlukan
untuk mengikuti pendidikan menengah.
22. Memilikijiwakewirausahaan.
23. Menunjukkan sikap percaya diri.
Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian
pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya
sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan
keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan
oleh semua warga sekolah, dan masyarakat
sekitar sekolah harus berlandaskan nilai-nilai
tersebut.

Pendidikan Karakter yang Berhasil.
Keberhasilan program pendidikan karakter dapat
diketahui melalui pencapaian indikator oleh
peserta didik sebagaimana tercantum dalam
Standar Kompetensi Lulusan SMP, yang antara
lain meliputisebagaiberikut:
1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut
sesuai dengan tahap perkembangan remaja.
2. Memahami kekurangan dan kelebihan
dirisendiri.
3. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku
dalam lingkungan yang lebih luas.
4. Menghargai keberagaman agama, budaya,
suku, ras, dan golongan sosial ekonomi
dalam lingkup nasional.
5. Menunjukkan sikap percaya diri.
6. Mencari dan menerapkan informasi dari
lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain
secara logis, kritis,dankreatif.
7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis,
kritis, kreatif, dan inovatif.
8. Menunjukkan kemampuan belajar secara
mandiri sesuai dengan potensi yang
dimilikinya.
9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan
memecahkan masalah dalam kehidupan
sehari-hari.
10. Mendeskripsikan gejala alam dan social.
11. Memanfaatkan
lingkungan
secara
bertanggungjawab.
12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara demi terwujudnya persatuan dalam
Negara kesatuan Republik Indonesia.
13. Menghargai karyaseni dan budayanasional.
14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki
kemampuan untuk berkarya.
15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar,
aman, dan memanfaatkan waktu luang
dengan baik.
16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif
dansantun.

KESIMPULAN DAN SARAN
Pendidikan karakter adalah suatu sistem
penanaman nilai-nilai karakter kepada warga
sekolah yang meliputi komponen pengetahuan,
kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk
melaksanakan nilai-nilai tersebut.Pendidikan
karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate
use of all dimensions of school life to foster
optimal character development”.
Dalam
pendidikan karakter di sekolah, semua komponen
(pemangku pendidikan) harus dilibatkan,
termasuk komponen-komponen pendidikan itu
sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran
dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata
pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan
aktivitas
atau
kegiatan
ko-kurikuler,
pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan,
dan
ethos
kerja
seluruh
warga
sekolah/lingkungan.
Pendidikan karakter dimaknai sebagai
suatu perilaku warga sekolah yang dalam
menyelenggarakan
pendidikan
harus
berkarakter. Pendidikan karakter adalah sebuah
system yang menanamkan nilai-nilai karakter
pada peserta didik, yang mengandung komponen
pengetahuan, kesadaran individu, tekad, srta
adanya
kemauan
dan
tindakan
untuk
melaksanakan nlai-nilai, baik terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,
linkungan, maupun bangsa, sehingga akan
terwujud insane kamil.
Pendidikan
karakter
menurut
pemerintah
yakni;
membentuk
manusia
Indonesia yang bermoral,membentuk manusia
Indonesi yang cerdas dan rasional,membentuk
manusia Indonesia yang inovatif dan suka
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bekerja keras, membentuk manusia Indonesia
yang optimis dan percaya diri serta membentuk
manusia Indonesia yang berjiwa patriot
sedangkan menurut para ahli pendidikan karakter
bertujuan membentuk masyarakat yang tangguh,
kompetitif,
berakhlak
mulia,
bermoral,
bertoleran, bergorong royong, berjiwa patriotic,
berkembang dinamis, serta berorientasi ilmu
pengetahuan dan teknologi, yang semuanya
dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang
Maha Esa sekaligus berdasarkan Pancasila.
Sedangkan funsinya antara lain;Mengembangkan
potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik,
dan beperilaku baik, memperkuat dan
membangun perilaku bangsa yang multicultural,
dan meningkatkan peradaban bangsa yang
kompetitif.
Ciri-ciri dasr pendidikan dasar antara
lain; keteraturan interior dimana setiap tindakan
diukur berdasarkan herarki nilai,koherensi yang
member keberanian membuat seseorang teguh
ada prinsip, dan tidak mudah terombang ambing
pada situasi baru atau takut resiko, otonomi, dan
keteguhan dan kesetiaan.
Prinsip pendidikan karakter antara lain;
pendidikan
karakter
disekolah
harus
dilaksanakan secara berkelanjutan (kontinuitas),
pendidikan karakter hendaknya dikembangkan
melalui semua mata pelajaran terintegrasi,
melalui pengembangan diri, dan budaya suatu
satuan pendidikan, sejatinya nilai-nilai karakter
tidak diajarkan (dalam bentuk pengetahuan), jika
hal tersebut diintegrasikan dalam mata pelajaran,
dan proses pendidikan dilakukan peserta didik
dengan secara aktif (active learning) dan
menyenangkan (enjoy full learning).
Pijakan utama yang harus dijadikan
sebagai landasan dalam menerapkan pendidikan
karakter ialah nilai moral universal yang dapat
digali dari agama. Meskipun demikian, ada
beberapa nilai karakter dasar yang disepakati
oleh para pakar untuk diajarkan kepada peserta
didik. Komponen pendukung dalam pendidikan
karakter meliputi; partispasi masyarakat,
kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum
terpadu, pengalaman pembelajaran, evaluasi,
bantuan orangtua, pengembangan staf dan
program.
Dengan berbagai uraian di atas,
tentunya tidak lepas dari berbagai kekurangan
baik dari segi isi materi, teknik penulisan dan
sebagainya, untuk itu sangat diharapkan saran
maupun kritikan yang membangun dalam
perbaikan makalah selanjutnya.Baikdari dosen
pembimbing maupun rekan-rekan mahasiswa.
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