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ABSTRAK 
Sejarah pendidikan di Indonesia selalu dalam quo vadis. Quo 
vadis pertama bahwa sistem pendidikan Nasional berada diantara 
kontinum budaya semitisme dan hellenisme. Budaya semitisme 
ialah budaya yang menganggap: keimanan lebih penting dari 
pikiran manusia, karena itu kebenaran dan kepastian itu 
ditentukan oleh agama. Sebaliknya budaya hellenisme beranggap
an bahwa pikiran manusia lebih penting dan menentukan dari 
pada keimanan. Karena itu kebenaran dan kepastian tidak 
tergantung pada agama. Budaya ini mendorong berkembangnya 
rasionalitas, individualism serta melepaskan diri dari keagamaan 
dan teologi. Budaya inilah yang membangkitkan sains, teknologi 
dan seni sehingga meningkatkan kemajuan materiil sampai 
sekarang ini. Quo vadis berikutnya adalah karena adanya 
pengaruh behaviorisme dan konstruktivisme. Menurut teori 
behaviorisme yang terpenting adalah input yang berupa stimulus 
dan keluaran yang berupa respons. Sedangkan apa yang terjadi 
antara stimulus dan respons itu tidak penting diperhatikan. 
Sedangkan kecendurangan sekarang orang lebih senanglmeng
agungkan Kontrukstivisme: dimana pengetahuan baru dikonstruksi 
sendiri oelh peserta didik secara aktif berdasarkan pengetahuan 
yang dimilikildipero/eh sebelumnya. Peserta didik behaviorisme 
sudah terbiasa antara stimulus dan respons harus menghasilkan 
sesuatu yang pasti, sesuat yang segera terjadi. Sehingga bila 
hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan akan kecewa 
bahkan marah dsb. Sementara itu peserta didik yang 
Kontruktivisme akan mengkontruksi sendiri sesuatu tadi sesuai 
dengan kemampuanya. Sementara ini yang terjadi banyak sekolah 
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dilontarkan.Misalnya, pendidikan di Indonesia disebut-sebut 

hanya melahirkan ahli matematika, fisika, dan kimia, tetapi 

lulusannya tidak memiliki karakter. (Ya'kub, 2010) 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, karakter 

diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan.akhlak, atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain.Karakter juga 

bisa diartikan watak, yaitu sifat batin manusia yang mempengarui 

segenap pikiran dan tingkah laku atau kepribadiaan.(Sulvan, 

2010). 

Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir 

dan berperilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja 

bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan 

membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat 
dipertaggungjawabkan (Yahya khan, 2010). 

QOU VADIS ANTARA SEMITISME DAN HELLENISME 
Tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum 

dalam pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 

tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional berakar pada 
kebudayaan Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. Walaupun 

masih sangat terbatas penjelasan yang bersifat logic-analitis 
terhadap isi tujuan pendidikan nasional, kalau ditelaah unsur
unsur yang ingin dicapai atau menjadi jatidiri bangsa Indonesia 

sangatlah beragam yang pada intinya adalah beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berkebudayaan. 

Kata-kata berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Jadi inti dari tujuan pendidikan nasional 
adalah iman, taqwa dan kebudayaan. 

Semangat yang terkandung dalam rumusan tujuan 

pendidikan nasional tersebut ingin mensenafaskan antara iman, 

taqwa dan kebudayaan dalam realitas integral manusia Indonesia 
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seutuhnya. Pokok pikiran seperti ini terkait dengan debat besar 

filsafat dan gerakan pemikiran jauh sejak ratusan tahun yang lalu 
yang mempertanyakan apakah " fides quarens intellectunt' (iman 

lebih utama dari akal) ataukah "intellectum quarens fident' (akal 
lebih utama dari iman)? (Numan Somantri, 2001). Mana yang 
harus lebih diutamakan dalam menumbuhkan peradapan 
manusia: Apakah iman dan moral harus diutamakan dalam 
menumbuhkan peradaban manusia ataukah akal pikiran 

man usia? 

Titik tolak pertama disebut budaya Semitisme ialah 

budaya yang menganggap keimanan itu lebih penting dari pikiran 
manusia, karena itu kebenaran dan kepastian itu ditentukan oleh 
agama. Pengaruh dari budaya ini yang semula dapat 
membangkitkan semangat ilmiah kemudian meninggalkan 
kebudayaan yang dapat dilihat bekas-bekasnya di Andalusia 
(Spanyol). Tetapi akhirnya perkembangan kebudayaan ini 
mengalami kemunduran, walaupun kemunduran ini disebabkan 
oleh factor lain. 

1itik tolak kedua disebut budaya Hellenisme beranggapan 
bahwa "pikiran manusia" itu lebih penting dan menentukan dari 
pada "keimanan". Karena itu kebenaran dan kepastian tidak 
tergantung pada agama. Budaya ini mendorong berkembangnya 

Rasionalitas, individualism serta melepaskan diri dari keagamaan 
dan teologi. Budaya inilah yang membangkitkan sains, teknoiogi 
dan seni sehingga meningkatkan kemajuan materiil sampai 
sekarang ini. 

Budaya Hellenisme juga mempengaruhi dunia pendidikan 
sampai sekarang ini, termasuk kepada ilmuwan, pendidik, penulis 
buku teks yang membanjiri perpustakaan, khususnya 

perpustakaan di perguruan tinggi. Bangsa Indonesia mempunyai 
budaya dan keyakinan kuat terhadap agama. Oleh karena itu, 
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walaupun dunia pendidikan Indonesia berada dibawah pengaruh 
pemikiran Hellenisme, tujuan pendidikan nasionalnya 
ditempatkan dalam sebuah kontinum antara dua arus budaya 

dunia yang disebut di atas. Hal ini tercermin dalam tujuan 
pendidikan nasional yang telah kita kenai, yaitu mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwaa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. (UU No: 20 tahun 2003). 

Kalau kita melihat subtansi tujuan pendidikan nasional 
diatas Nampak tidak memilih salah satu pendirian paham 

tersebut, tetapi bertolak dari harmoni dan kesatuan pikiran 
tentang keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan potensi 
kemampuan berpikir manusia. Keduanya tidak dipertandingkan, 
dan memang bukan tandingannya, tetapi perlu disenafaskan 
untuk menumbuhkan kualitas manusia Indonesia. 

Masalahnya sekarang ialah bagaimana caranya mencapai 
tujuan pendidikan nasional itu. Suatu hal yang sudah pasti ialah 
bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab lembaga 
pendidikan, melainkan tanggung jawab semua pihak yang terkait 
dengan pendidikan di Indonesia. 

Kelompok manusia yang merasa menjadi pemenang 
dalam pengembangan peradapan manusia memilih intellectus 
quares fidem, Mereka berpedoman pada kredo keilmuan 

(scientific creed) yang dipimpin oleh hanya intelek atau ratio 
serta percaya bahwa manusia sanggup membuat kenyamanan 
dan kesenangan, sementara agama hanya merupakan "private 
culture' masing-masing individu bahkan bagi mereka tidak 

beragama pun tidak menjadi masalah. Dalam hal ini kehidupan 

emosional dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang 
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dijunjung tinggi oleh manusia diabaikan. Manusia hanya tunduk 

pada otoritas ekonomi dan mekanisme demokrasi politik. 

Keadaan ini akhirnya mencemaskan beberapa pemikir yang 

mendewa-dewakan kredo keilmuan tersebut. 

Sejarah perkembangan peradaban manusia mencatat 

bahwa peradaban yang hanya mengagungkan kredo keilmuan 

tersebut telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan peperangan, 
kekerasan sipil, dan menyebabkan pulakemiskinan, 

keterbelakangan, kebodohan, pemerasan manusia oleh manusia 

terutama Asia, Afrika, dan timur Tengah. Bahkan dewasa ini ilmu 

sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi 
reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri.(Suriasumantrl, 

1987) Jadi ilmu bukan saja menimbulkan dehumanisasi namun 

bahkan kemungkinan mengubah hakikat manusia itu sendlri, atau 
dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang 

membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya, namun 
bahkan kemungkinan mengubah hakikat manusia itu sendin, atau 

dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang 

membantu manusia dalam mencapai tujuan hldupnya, namun 

juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri. 

Pendidikan kita belum mampu melahirkan pribadi-pribadi 

unggul, yang jujur, bertanggung jawab, berakhlak, mulia serta 
humanis. Arah pendidikan kita sengaja diproyeksikan untuk 
memenuhi kebutuhan industri atau pangsa kerja belaka. Meski 

demikian, dalam kenyataan justru berbicara lain. Hasil lu!usan 
pendidikan kita kurang laku di pasaran. Buktinya, jumlah 
pengangguran terdidik jauh lebih besar ketimbang pengangguran 

tak terdidik. Kekeliruan orientasi ini menjadi kendala bagi upaya 

mewujudkan pembangunan karakter bangsa (character building) 

melalui pendidikan. Sejak bertahun-tahun lamanya, pendidikan 

kita belum memberikan proporsi yang besar bagi bersemainya 

nilai-nilai kebajikan (virtues). Pendidikan kita hanya melahirkan 
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ahli matematika, biologi, ekonomi, teknologi, dan sebagainya, 

tetapi minim etika dan integritas.(Safrodin, 2010) 

Hal itu misalnya bisa dibaca dengan adanya sekolah 

menengah kejuruan (SMK) yang belakangan kerap diiklankan di 

televisi. SMK sering diplesetkan sebagai sekolah mencetak kuli. 

Bagaimana tidak, kurikulum yang dipakai pada jenjang ini 
sengaja menyiapkan para pekerja di berbagai sektor perusahaan, 

dengan kata lain menjadi kuli. Pada level tni, para siswa ditempa 
tiga tahun untuk kemudian siap dijadikan "sekrup-sekrup" para 

kapitalis. 

Padahal, semestinya pendidikan dapat menumbuhkan 

rasa keingintahuan intelektual (intellectual curiosity) yang tinggi. 

Pendidikan idealnya membuat orang semakin haus akan ilmu 
pengetahuan. Belajar dan terus belajar karena pada dasarnya 

ilmu tak akan pernah habis meski digali terus-menerus. Namun, 
sistem pendidikan kita justru mengerutkan semangat itu, untuk 
kemudian dipaksa menggadaikan diri demi menjadi pekerja 
rendahan. 

Bercermin pada budaya yang mendewakan supremacy of 

reason serta marasakan dampak dari masyarakat yang 
mendewakan ilmu, tujuan pendidikan nasional Indonesia tidak 

akan mengarah pada masyarakat seperti dulu, walaupun dampak 

globalisasi sangat dirasakan terutama melalui media elektronik 
yang menyayangkan nilai-nilai yang sedang dikembangkan dalam 

tujuan pendidikan nasional. 

Landasan dan tujuan pendidikan nasional Indonesia tidak 

mengikuti tumbuhnya kredo keilmuan itu semata-mata, tetapi 

berusaha menumbuhkan secara serempak pengetahuan 

ekstraseptif (extraceptive knowledge) dan pengetahuan 

intraseptif (intraceptive knowledge) dalam harmoni. Pengetahuan 

ekstraseptif ialah ilmu pengethuan yang biasanya ditekuni 
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ilmuwan mengenai dunia kebendaan; Hasil penelitiannya boleh 

diuji tingkat kebenarannya oleh siapapun Rangkaian berbagai 
hasil pene!itian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan itu 

menghasilkan berbagai teori dan produk teknologi yang bisa 
meningkatkan kesejahteraan materiil manusia, tetapi juga 
terbukti dapat disalah gunakan untuk menghancurkan dan 
mensengsarakan manusia itu sendiri. 

Tujuan pendidikan nasional memahami 

kelemahan kelompok yang hanya memuja kredo keilmuan 
tersebut. Alasannya ialah bahwa di samping ada kebenaran 

ilmiah, ada juga kbenaran iman yang termasuk dalam kelompok 
pengertian pengetahuan intraseptif, yaitu pengetahuan dari 
dalam batin manusia yang dianggap adil, benar dan indah. 
Keyakinan dan keimanan dirasakan sebagai pengetahuan yang riil 
dan benar serta merupakan motivasi yang kuat bagi perilaku 
manusia. Iman, taqwa, Pancasila dan nilai-nilai 1945 adalah 
pengetahuan intraseptif yang dianggap benar dan sudah terbukti 
kebenarannya dalam sejarah perjuangan bangsa Indoneia. 

Karakter dan subtansi tujuan pendidikan nasional 
menyadari adanya dua realita alam yang tidak bisa dipisahkan, 
karena alam mencakup keeluruhan dari apa yang nyata dan 
dapat ada.(domain of the possible) Domain yang dapat ada 
adalah tak terbatas dan pengetahuan hanya meneliti sebagian 
kecil saja. 

Manusia Indonesia seutuhnya seperti tercantum 
dalam semangat tujuan pendidikan nasional menganut sikap 
batin seutuhnya integral dalam memandang dan meyakini alam 
semesta, karena itu karakternya tidak dualistic atau terhalang 
oleh dinding pemisah antara dunia ilmu dan agama, serta 

menyadari bahwa realitas fisik dan realitas spiritual merupakan 
harmoni. 
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Oleh karena itu perlu disenafaskan iman dan taqwa serta 
kebudayaan merupakan landasan bagi generasi sekarang dan 
mendatang untuk menjamin berkembangnya cara hidup yang 

akan mendatangkan kesejahteraan dunia dan akhirat, serta 
tangguh menghadapi sekses-ekses globalisasi yang bisa 
mengancam kelangsungan hidup bangsa (Numan Somantri, 

2001). 

QUO VADIS ANTARA BEHAVIORISM£ DENGAN 
KONSTRUKTIVISME 

Menurut teori belajar behaviorisme1 belajar adalah 
perubahan tingkah laku. Seorang dianggap telah belajar sesuatu 
bila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Misalnya 
seorang siswa belum bisa membaca. Maka betapapun ia keras 
belajar1 betapapun gurunya berusaha sebaik mungkin mengajar, 
atau bahkan ia sudah hafal huruf A sampai Z di luar kepala, 
namun bila siswa itu gagal mendemonstrasikan kemampuanya 
dalam membaca, maka siswa itu belum bisa dianggap telah 
be!ajar. Ia dianggap telah belajar bila ia telah menunjukkan suatu 
perubahan dalam tingkah !aku (dari tidak bisa menjadi bisa 
membaca) (Irawan dkk, 1997) 

Menurut teori ini1 yang terpenting adalah masukan/input 
yang berupa stimulus dan keluaran/output yang berupa respons. 

Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respons itu 
dianggap tak penting sebab tidak bisa diamati. Yang bisa diamati 
hanyalah stimulus dan respons. 

Lebih lanjut menurut Fisiolog Pavlov (dalam Lapono/ 
2008) yang mengkaji stimuli (rangsangan tak bersyarat) yang 
secara spontan memanggil respons/ Stimuli dilingkungan 
misalnya sorotan lampu memancing respon refleks. Respon 

berupa refleks yang terpancing stimuli1 disebut responden. 
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Responden (respon tak bersyarat) muncul diluar kendali kemauan 

bebas seseorang. 

Yang menjadi permasalahan disini, bagaimana kalau 

respon refleks itu terjadi berulang-ulang tanpa control yang 

mengarahkan bagaimana itu respon yang seharusnya? 

Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal 

berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori 
perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa juga disebut teori 

perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. 
Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk 

belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari 
lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang 

dimaksud dilengkapi dengan Cln-Cin tertentu dalam 
mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensori 
motor anak berpikir melalui gerakan atau perbuatan. 

Selanjutnya, Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis 
pertama, menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun 

dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi 

adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran. Sedangkan, 

akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena 

adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut mempunyai 

tempat.. Pengertian tentang akomodasi yang lain adalah proses 

mental yang meliputi pembentukan skema baru yang cocok 

dengan ransangan baru atau memodifikasi skema yang sudah 

ada sehingga cocok dengan rangsangan itu (Suparno, 1996). 

Lebih jauh Piaget mengemukakan bahwa pengetahuan 

tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan mela!ui 

tindakan. Bahkan, perkembangan kognitif anak bergantung pada 

seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi 

dengan lingkungannya. Sedangkan, perkembangan kognitif itu 
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sendiri· merupakan proses berkesinambungan tentang keadaan 

ketidak-seimbangan dan keadaan keseimbangan. 

Dari pandangan Piaget tentang tahap perkembangan 

kognitif anak dapat dipahami bahwa pada tahap tertentu cara 
maupun kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berbeda-beda 

berdasarkan kematangan intelektual anak. Peserta didik 
behaviorisme sudah terbiasa antara stimulus dan respons harus 

menghasilkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang segera terjadi. 
Sehingga bila hasilnya tidak 5esuai dengan yang diharapkan akan 

kecewa bahkan marah dsb. 

Sementara itu peserta didik yang Kontruktivisme akan 

mengkontruksi sendiri sesuatu tadi sesuai dengan kemampuanya 

dengan kata lain tidak harus sekarang bisa nanti atau besok. 

Sementara ini yang terjadi banyak sekolah yang menganut 

behaviorisme namun banyak pula baik secara sadar atau tidak 
sadar menganut paham konstruktivisme. Akibatnya bila mereka 

bertemu dalam suatu forum atau event tertentu demo misalnya, 

dapat diduga yang satu suka memaksakan kehendak sedang 

yang lain tidak nah akhirnya terjadi bentrok! Nah itulah Quo vadis 
kedua. 

PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA 
Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir 

dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja 

bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara dan 

membantu mereka untuk membuat keputusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain pendidikan karakter 

mengajarkan kepada siswa berpikir cerdas, mengaktivasi otak 
tengah secara alami (Yahya khan, 2010). 

Selanjutnya Yahya khan membagi pendidikan karakter 

menjadi 4 jenis sebagai berikut: 
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1. Pendidikan karakter berbasis nilai religious, yang 

merupakan kebenaran wahyu Tuhan (konservasi moral) 

2. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain 

yang berupa budi pekerti, pancasila, apresiasi sastra, 

keteladanan tokoh-tokoh sejarah dan para pemimpin 

bangsa (konservasi teladan) 

3. Pendidikan karakter berbasis lingkunyan (konsen:asi 

lingkungan) 

4. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yaitu sikap 
pribadi, hasilproses kesadaran pemberdayaan potensi diri 

yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
(konservasi humanis) 

Pendidikan karakter berbasis potensi diri adalah proses 
kegiatan yang dilakukan dengan segala daya upaya (1) secara 
sadar dan terencana untuk mengarahkan anak didik agar mereka 

mampu mengatasi diri (2) melalui kebebasan (3) dan penalaran 
( 4) serta mengembangkan segala potensi diri (5) yang dimiliki 

anak didik (Yahya Khan, 2010). 

Pendidikan karakter berbasis potensi diri merupakan 

proses kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas 
pendidikan dan pengembangan budaya harmoni yang selalu 

mengajarkan, membimbing, dan membina setiap manusia untuk 

memiliki kompetensi intelektual (kognitif), karakter (Affevtive) 

dan kompetensi ketrampilan mekanik (PsychomotoriC). 

Saat ini pendidikan nilai perlu dan penting untuk 
ditawarkan kepada peserta didik untuk mengimbangi pembelajarn 

yang selama ini lebih berat kearah penguasaan kompetensi 

intelektual (kognitif). Pendidikan nilai adalah daya upaya untuk 

membina, membiasakan, mengembangkan dan membentuk sikap 

serta memperteguh watak untuk menjadi manusia yang 
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berkarakter. Nilai adalah potensi yang dimiliki seorang manusia 

yang diperoleh melalui pembinaan, pembiasaan dan berkembang 
membentuk sikap serta memperteguh jiwa raga menjadi suatu 

karakter. 

Gagasan dasar tentang Pendidikan Karakter secara 

umum sesungguhnya bukan hal yang baru bagi pembentukan 
watak di Indonesia.Pendidik modern Indonesia tempo dulu yang 

dikenal seperti R.A Kartini, Ki Hajar Dewantoro, Soekarno, Hatta, 

Tan Malaka, Moh.Natsir telah berdaya upaya untuk menerapkan 

Pendidikan Karakter sebagai sarana membentuk watak dan 

identitas bangsa Indonesia. Namun Pendidikan karakter di 

Indonesia belum ditangani secara serius. Hampir semua mata 

pelajaran/mata kuliah sampai saat ini mengevaluasi kompetensi 

kognitif, sedangkan evaluasi karakter (afektif) belum dikelola 

secara sungguh-sungguh (Yahya Khan, 2010) 

Sekarang pertanyaanya: Dengan cara bagaimana 

pendidikan karakter itu dilaksanakan? 

Ada beberapa pendapat, pendapat pertama dikemukakan 
oleh Dewi Hughes yang juga didukung oleh Ketua Dewan 

Pel']didikan Jawa nmur Daniel M Rosyd PhD, "Pendidikan karakter 
itu jangan seperti dulu lagi, seperti pendidikan Pancasila yang 

dimasukkan dalam mata pelajaran", kata, artis yang juga praktisi 

pendidikan. Karakter itu tidak boleh khusus, tapi dimasukkan 
dalam kurikulum pada semua mata pelajaran, misalnya 

pendidikan budaya, agama, ekonomi, matematika, 

kewirausahaan, dan sebagainya. 

Misalnya, pelajaran ekonomi atau kewirausahaan harus 

diberi "selipan" materi yang mengajarkan tentang kejujuran, 

kepercayaan, keberanian, dan sebagainya. 

"Kalau pada pendidikan formal yang bersifat khusus 

seperti Pancasila atau budi pekerti, saya kira pendidikan karakter 
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akan justru sulit masuk karena hanya menjadi pengetahuan atau 
hapalan, "ucapnya.Oieh karena itu, katanya, kurikulum untuk 
semua mata pelajaran harus diberi muatan tentang pendidikan 

karakter di dalamnya. 

Pendapat berikutnya dikemukakan olell Satriawan: Ada 

dua (dua) hal yang seharusnya menjadi konsen pemerintah dan 
masyarakat pendidikan nasional. Pertama, yaitu bagaimana 
format baru dan efektif untuk mengembangkan pendidikan 
karakter tersebut. Orientasi pendidikan karakter yang lebih 
kepada dimensi etis-profetis, spritual, nilai-nilai moral menjadi 

keyword dalam pengembangannya di lapangan. Memang terjadi 
perdebatan apakah pendidikan karakter itu perlu berdiri sendiri 
(otonom) dalam struktur kurikulum nasional. Berarti menjadi 
mata pelajaran tersendiri di setiap satuan pendidikan. Atau 
pendidikan karakter lebih bersifat terintegrasi dengan mata 
pelajaran lainnya. Dua pilihan objektif inilah yang mestinya perlu 
dibaca kembali, baik oleh pemerintah maupun masyarakat 
pendidikan nasional. Berbicara format, ini bukanlah hal yang 
mudah karena kohem dengan pelaksanaan teknis oleh guru dan 
siswa di satuan pendidikan. Jika bersifat otonom, maka kita 
kembali mengulang sejarah, ketika mata pelajaran agama dan 
budi pekerti pernah terintegrasi dalam kurikulum nasional. 
Kemudian menjadi pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) 
yang substansinya adalah penanaman nilai-nilai Pancasila dalam 
kehidupan. Namun pada akhirnya ini menjadi indoktrinasi 

ideologis rezim penguasa kala itu kepada rakyat. Dalam satuan 
pendidikan agamapun, dikenal pendidikan akhlak mulia yang 

bersifat otonom. 

Jika terintegrasi dalam mata pelajaran tertentu, sebutlah 
pada pendidikan agama dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) 
sebagai mata pelajaran yang bersinggungan secara filosofis 

dengan pendidikan karakter. Namun jika pendidikan karakter 
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"dibebankan" secara kurikulum hanya kepada kedua pelajaran ini 
maka bertambah berat tentu muatannya dan akan tumpang
tindih. Itu terjadi jika kita mempersepsikan pendidikan karakter 

lebih kepada formalitas-rigid an sich. Bukan memahami bahwa 
pendidikan karakter adalah sebuah visi, semangat, mental dan 
jiwa dari pendidikan nasional itu sendiri. Jika memilih bersifat 
otonom (seperti dalam satuan pendidikan agama yaitu pendidikan 

akhlak mulia), bagaimana format dan muatannya? Tentu akan 
terjadi tumpang-tindih kurikulum antara satuan pendidikan umum 
dengan agama, karena masing-masig memiliki muatan 

pendidikan karakter tersendiri. 

Kedua, yang tak kalah petingnya yaitu pendekatan yang 

digunakan dalam pelaksanaan pendidikan karakter tersebut. 
Pendekatan yang diharapkan adalah sebuah instrumen yang 

efektif, bermakna dan mudah tersampaikan ke peserta didik dan 
setiap komponen di sekolah. Internalisasi nilai-nilai demokrasi, 
keadaban, etis-spritual, moral dan tanggung jawab menjadi fokus 
utama pendidikan karakter. Maka konsekuensi logisnya adalah 
terciptanya suatu school culture (budaya sekolah) yang ramah 
dan mengerti tentang ke-sekolahan-nya. Budaya sekolah yang 
terkonstruksi harus bersifat multiarah, yaitu suatu kombinasi 
horizontal antara warga sekolah, tidak terfokus hanya pada 
peserta didik. Peserta didik tak lagi menjadi subjek utama sebuah 
proses pembelajaran, tetapi telah meluas ruang geraknya. Guru, 
peserta didik, pegawai, petugas sekolah dan semua komponen 
yang ada di sekolah harus menjadi warga yang taat (good 

citizen) dan menjunjung nilai-nilai. Nilai-nilai diimplementasikan 
dari semua komponen, sehingga pendidikan karakter tersebut 
diaplikasikan secara holistik dan bertanggung jawab. Dalam 

sebuah pelajaran seorang guru bisa saja mencontohkan bahkan 
melakukan simulasi, tentang nilai-nilai kehidupan yang luhur. 

Guru jangan lagi terfokus kepada subjek pelajaran yang sifatnya 
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kognitif oriented. Orientasi melulu kepada hafalan dan ingatan 
akan angka-angka atau definisi. Dalam struktur ilmu, yang mesti 
dipahami oleh guru yang mendidik dan siswa adalah key consep 

yang menjadi kuncinya. Ini yang harus dipahami oleh pendidik, 
jika key consep sudah dipahami peserta didik maka guru hanya 
tinggat mengarahkan saja, sesuai dengan targetjcapaian mata 

pelajaran. 

Strategi pembinaan karakter, perlu didukung oleh tiga 
pilar yakni orang tua, sekolah, dan lingkungan. Dalam konteks 
tersebut, budaya paternalistik bisa dijadikan acuan, yakni orang 
yang lebih tua disegani oleh yang lebih muda. Melalui peran 
orang tua dan guru guru yang berwibawa, pendidikan karakter 
dapat ditanamkan. Itulah beberapa pilihan dalam melaksanakan 
pendidikan karakter di Indonesia. 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 

1. Pendidikan yang hanya menekankan Semitisme yang 
semula dapat membawa kemajuan namun dalam 
perkembangannya justru menyebabkan kemunduraan. 
Sebaliknya kalau kita mengandalkan Hellenisme telah 
menghasilkan ratusan bahkan ribuan peperangan, 
kekerasan sipit dan menyebabkan pula kemiskinan, 
keterbelakangan, kebodohan, pemerasan manusia oleh 
manusia dibelahan dunia lainnya. Oleh karana itu perlu 
disenafaskan antara Semitisme dan Hellenisme. 

2. Behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. 
Seorang dianggap telah belajar sesuatu bila ia mampu 

menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini, 

yang terpenting adalah masukan/input yang berupa 
stimulus dan keluaran/output yang berupa respons. 
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Sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan 
respons itu dianggap tak penting sebab tidak bisa 

diamati. Yang bisa diamati hanyalah stimulus dan 

respons. Sedangkan Kontruktivisme menurut Piaget 
menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dalam pikiran 

anak melalui asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah 
penyerapan informasi baru dalam pikiran. Sedangkan, 

akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran 
karena adanya informasi baru/ sehingga informasi 
tersebut mempunyai tempat. Memperhatikan tahap 
perkembangan kognitif anak dapat dipahami bahwa pada 
tahap tertentu cara maupun kemampuan anak 

mengkonstruksi ilmu berbeda-beda berdasarkan 
kematangan intelektual anak. Peserta didik behaviorisme 

sudah terbiasa antara stimulus dan respons harus 
menghasilkan sesuatu yang pasti, sesuatu yang segera 
terjadi. Sehingga bila hasilnya tidak sesuai dengan yang 
diharapkan akan kecewa bahkan marah dsb. Sementara 
itu peserta didik yang Kontruktivisme akan mengkontruksi 
sendiri sesuatu tadi sesuai dengan kemampuanya dengan 
kata lain tidak harus sekarang bisa nanti atau besok. 
Sementara ini yang terjadi banyak sekolah yang 

menganut behaviorisme namun banyak pula baik secara 
sadar atau tidak sadar menganut paham konstruktivisme. 
Akibatnya bila mereka bertemu dalam suatu forum atau 
event tertentu demo misalnya, dapat diduga yang satu 

suka memaksakan kehendak sedang yang lain tidak nah 
akhirnya terjadi bentrok! Nah itulah Quo vadis kedua. 

3. Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara berpikir 

dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan 

bekerja bersama sebagai keluarga/ masyarakat, dan 

bernegara dan membantu mereka untuk membuat 
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