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1. PENDAHULUAN
Kampus terbaik ke 2 sedunia, Harvard University di Amerika Serikat
baru-baru ini merasa malu besar disebabkan oleh ratusan mahasiswa S.1 nya
telah melakukan perbuatan yang aib, yaitu tidak berlaku jujur, telah
mencontek saat ujian akhir semester berlangsung. Menyikapi kasus tersebut,
Dewan Pendidikan Kampus yang langsung dipimpin oleh Rektor Harvard
University menginterogasi ratusan mahasiswa tersebut. Jay Harris, Rektor
Harvard University mengatakan: “Ada persoalan etika yang tidak dimiliki
generasi masa kini...” (Banjarmasin Post, Sabtu 1 September 2012).
Etika, istilah yang seringkali disebut pula dengan moral, akhlak,
watak, tabiat, dan karakter, di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan dan
ramai dibicarakan karena sudah mulai tercerabut dari masyarakatnya. Menurut
Dimyati (2008), bangsa Indonesia akhir-akhir ini mengalami patologi
(penyakit) sosial yang kronis. Sebagian masyarakatnya tercerabut dari
peradaban ketimuran yang terkenal dengan wataknya yang santun, toleran,
bermoral, dan beragama. Tindak kekerasan, korupsi, manipulasi, konflik,
tingginya kenakalan dan kurangnya sikap sopan santun para remaja,
berbohong, menyontek, dan aktivitas negatif lainnya sudah mulai menjadi hal
yang biasa dalam masyarakat, termasuk pula dalam lembaga-lembaga
pendidikan di Indonesia.
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Penyebab terjadinya dekadensi moral seperti yang disebutkan di atas,
antara lain disebabkan pendidikan karakter bangsa yang masih “amburadul”,
diperparah lagi oleh kurangnya perhatian para pendidik terhadap pendidikan dan
perkembangan karakter peserta didik. Pendidikan di Indonesia saat ini lebih
mengedepankan penguasaan aspek keilmuan ketimbang aspek pendidikan dan
pembinaan karakter. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang didapatkan
dalam pendidikan karakter, moral atau etika di lembaga-lembaga pendidikan
saat ini agak terabaikan. Seperti kata Marvin Berkowitz (dalam Hutabarat,
2011), bahwa kebanyakan orang mulai tidak memperhatikan lagi bagaimana
pendidikan itu dapat berdampak terhadap perilaku seseorang. Itulah cacat
terbesar dalam dunia pendidikan, gagal untuk menghadirkan generasi anakanak bangsa yang berkarakter kuat.
Kegagalan pendidikan di Indonesia dalam menghadirkan generasi
yang berkarakter, berakhlak mulia, diantaranya karena sistem pendidikan
nasional belum mempunyai kurikulum dan model pendidikan karakter yang
kuat, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk yang tersirat (hidden)
pada

kurikulum,

atau

yang

terintegrasi

pada

masing-masing

mata

pelajaran/mata kuliah.
Memang, sistem pendidikan nasional sudah mempunyai mata
pelajaran/mata kuliah tentang pengetahuan karakter, moral atau etika yang
tertuang dalam berbagai mata pelajaran/mata kuliah seperti pelajaran Agama,
Pendidikan Akhlak, Kewarganegaraan, Pancasila, dan yang sejenisnya, namun
dalam proses pembelajaran yang dilakukan hanya sebatas hafalan dan
pembekalan pengetahuan, belum begitu menyentuh aspek sikap dan perilaku
konkrit, sehingga kurang bisa mengubah karakter yang masih dalam bentuk
sebatas pengetahuan terwujud dalam perilaku konkrit yang baik.
Disisi lain, Anis Matta (2002) menyatakan bahwa terjadinya krisis
karakter antara lain disebabkan pula oleh: a) Hilangnya model-model
kepribadian yang integral, yang memadukan keshalihan dengan kesuksesan,
kebaikan dengan kekuatan, kekayaan dengan kedermawanan, kekuasaan
dengan keadilan,

kecerdasan dengan kejujuran, dan b) Munculnya
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antagonisme dalam pendidikan moral, sementara sekolah mengembangkan
kemampuan dasar individu untuk menjadi produktif, sementara itu pula media
massa mendidik masyarakat menjadi konsumtif.
Dalam perspektif Islam, karakter (akhlak) menjadi perhatian yang
tinggi. Diutusnya Rasulullah Muhammad Saw antara lain adalah untuk
memberangus perilaku jahilliyyah umat manusia, membangun peradaban
manusia dengan karakter atau akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda
Rasulullah Saw:

ُﺗَﻣَــم
 ِإَﻧﱠﻣــﺎ ُ ِﺑﻌﺛْ ـ ُـت ﻷ ﱢ:ـﺎل
َ ـرةََﻋـ ِـن اﻟﱠﻧﺑِ ـ ﱢـﻲ َﺻــﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ ــﻪُ َﻋ ْﻠَﯾـِـﻪَ َوﺳـ َـﻠﱠم ﻗَ ـ، َُرﯾـ
َْﻋـ ْـنأَﺑِ ــﻲ َﻫ
ﻼق
ِ َﻣَﻛ َﺎرِم اﻷ َْﺧ

Sesungguhnya aku diutus (menjadi Rasul) semata mata untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. Al- Bukhari, dalam Al-Albani No.
119: 207/273).
Selanjutnya, karakter atau akhlak yang mulia menjadi salah satu
indikator

kesempurnaan iman seorang mukmin.

Sebagaimana

sabda

Rasulullah Saw:

ِﻧِﯾن
َ  أ ََﻛْﻣـ ُـل ُاﻟْﻣـْـؤﻣ:ـول اﻟﻠﱠ ـِـﻪ َﺻــﻠﱠﻰاﻟﻠﱠ ــﻪُ َﻋ ْﻠَﯾـِـﻪَ َوﺳـ َـﻠﱠم
ُ ـﺎل َ ُرﺳـ
َ ـﺎل ﻗَ ـ
َ ُرﯾـَـرةَ ﻗَ ـ
َْﻋـ ْـن أَﺑِ ــﻲ َﻫ
(ﺎﺋِﻬِم ُﺧﻠُﻘًﺎ )اﻟﺗرﻣذى
ْ ِﻧِﺳ
َ ﺎرﻛُم ﻟ
ْ ُﺎرﻛُم َِﺧﯾ
ْ ُإَِﯾﻣًﺎﻧﺎ أ َْﺣَُﺳﻧﻬ ُْ م ُﺧﻠُﻘًﺎ َوَِﺧﯾ
Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki
akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya
kepada pasangannya.” (HR. Tirmizi no. 1162, Abu Daud no. 4682 dan Ad
Darimi no. 2792, hasan shahih, dalam Tuasikal, 2012)
Di negara Indonesia, Pembangunan karakter merupakan perwujudan
amanat Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dilatarbelakangi oleh realita
permasalahan

kebangsaan

yang

berkembang

saat

ini,

diantaranya:

Bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman
disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa. Untuk itu,
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Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program
prioritas pembangunan nasional. Semangat itu secara implisit ditegaskan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 20052015, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk
mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan
falsafah Pancasila (Kemendiknas, 2010a).
Pembangunan karakter generasi bangsa menjadi tujuan Pendidikan
Nasional, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang RI No. 20
Tahun 2003, disebutkan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah
sebagai berikut:
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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung-jawab.
Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan di Indonesia pada
hakekatnya adalah mengembangkan potensi diri peserta didik menjadi mampu
dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan, kepribadian, akhlak mulia, dan
kemandirian. Oleh karena itu, lembaga pendidikan, termasuk Perguruan
Tinggi seperti IAIN Antasari Banjarmasin, mempunyai peran yang strategis
dalam membangun karakter peserta didik agar menjadi generasi bangsa yang
unggul dan berkarakter.
2. KONSEP KARAKTER DAN PENDIDIKAN KARAKTER
Ditinjau dari makna leksikal, kata karakter berarti: Bawaan, hati, jiwa,
kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen,
watak (Depdiknas 2007). Sedangkan dari sisi terminologi, istilah karakter
didefinisikan dengan berbagai formulasi kalimat yang berbeda-beda, namun
substansinya hampir sama. Salah satu definisi karakter adalah sebagaimana yang
dikemukakan oleh Suyanto (2010), yang menyatakan bahwa karakter adalah cara
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berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan
bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
Karakter lebih berkonotasi positif, bukan “netral”. Istilah karakter
sering dihubungkan dengan istilah etika, akhlak atau nilai dan berkekuatan
moral. Karakter juga sering diasosiasikan dengan istilah temperamen yang
lebih memberi penekanan pada definisi psikososial yang dihubungkan dengan
pendidikan dan konteks lingkungan. Sedangkan karakter dilihat dari sudut
pandang behaviorial lebih menekankan pada unsur somatopsikis yang dimiliki
seseorang sejak lahir (Kemendiknas, 2010b). Proses perkembangan karakter
pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang khas baik faktor bawaan
(nature) maupun faktor lingkungan (nurture) dimana orang yang bersangkutan
tumbuh dan berkembang
Menurut Musfiroh (2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap
(attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan
(skills). Orang yang berkarakter adalah orang yang berkepribadian, berperilaku,
bersifat, bertabiat, dan berwatak. Seseorang yang berkarakter baik tentunya
mempunyai pikiran yang baik (thinking the good), memiliki perasaan yang
baik (feeling the good), dan juga berperilaku baik (acting the good). Dengan
kata lain, berkarakter yang baik adalah harmoninya antara knowing the good,
desiring the good, dan doing the good (Lickona, 2004). Karakter dimaknai
sebagai integritas dari pengetahuan tentang kebaikan, mau berbuat baik, dan
dibuktikan dalam tindakan nyata berperilaku baik. Jadi, Secara teoritis,
karakter seseorang dapat diamati dari tiga aspek, yaitu: mengetahui kebaikan,
mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan.
Pendapat Lickona di atas, sesungguhnya sudah terdapat dalam ajaran
Islam. Jika memperhatikan pendapat Lickona di atas, terlebih lagi jika
memperhatikan Hadits Nabi Saw sebelumnya yang menyatakan bahwa orang
mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki
karakter/akhlak terbaik, maka berkarakter baik, khususnya bagi orang yang
beriman, merupakan manifestasi dan buah keimanannya. bukankah iman
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didefinisikan sebagai: ْب
ِ ﻘْد ﺑِﺎَﻟْﻘﻠ
ٌ َﻋ, ﺎن
ِ ﺑِﺎﻟﻠﱢﺳ
َ  إَِﻗْرٌار, dan َﺎن
ِ  ََﻋﻣٌل ﺑِْﺎﻷَْرﻛ.
Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter
yang baik kepada warga sekolah/kampus yang meliputi komponen
pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan
nilai-nilai

tersebut.

Pendidikan

karakter

hakikatnya

bukan

sekedar

mengajarkan mana yang baik dan mana yang benar, namun lebih dari itu,
pendidikan karakter seharusnya dapat menanamkan kebiasaan (habituation)
tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif),
mampu merasakan (afektif) nilai-nilai kebaikan dan menjadi terbiasa
melakukannya (psikomotorik).
Proses pembentukan dan pembiasaan karakter menjadi tanggungjawab
lembaga pendidikan secara formal setelah pendidikan informal di lingkungan
keluarga. Pendidikan karakter di lembaga pendidikan bukan lagi sebagai
sebuah pilihan, namun merupakan suatu keharusan yang tak boleh
dihindarkan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu
secara mandiri meningkatkan dan menggunakan ilmu pengetahuannya,
mengkaji, menghayati serta mengimplementasikan nilai-nilai karakter atau
akhlak mulia dalam perilaku kehidupannya sehari-hari.
Dalam pendidikan karakter, semua faktor yang dapat mempengaruhi
terbentuknya karakter harus dilibatkan. Meskipun menurut kacamata teori
sosiologi dan psikologi, keluarga adalah pembentuk karakter yang utama dan
pertama, namun demikian, lembaga pendidikan formal, termasuk Perguruan
Tinggi, juga ikut bertanggungjawab dan berperan penting dalam pembentukan
karakter peserta didiknya.
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3. PENDIDIKAN KARAKTER DI PERGURUAN TINGGI
Permasalahan mendasar bagi dunia pendidikan adalah bagaimana
menyiapkan generasinya yang cerdas dan memiliki karakter yang kuat untuk
membangun bangsanya ke arah yang lebih baik. Sejalan dengan Rencana
Strategis Kemendiknas 2010-2014 yang telah mencanangkan visi penerapan
pendidikan karakter (Kemendiknas, 2010a), maka diperlukan kerja keras
semua pihak, terutama di lembaga-lembaga pendidikan formal, termasuk
lembaga pendidikan di Perguruan Tinggi.
Lembaga-lembaga pendidikan formal mulai dari jenjang pra sekolah,
pendidikan tingkat dasar, pendidikan tingkat atas sampai Perguruan Tinggi
telah mencanangkan dan menerapkan pendidikan karakter. Namun secara
umum, pendidikan karakter tersebut masih sebatas pada pembekalan aspek
pengetahuan atau menyentuh ranah kognitif semata. Pembelajarannya lebih
banyak disampaikan dalam bentuk konsep dan teori tentang nilai benar (right)
dan salah (wrong). Sedangkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari
tidak menyentuh ranah afektif dan psikomotorik (tidak menjadi kebiasaan)
dalam perilaku peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih
disibukkannya lembaga-lembaga pendidikan tersebut pada kegiatan ujian,
mulai dari ujian pertengahan (mid-test), ujian akhir (finsl test), dan ditambah
lagi dengan pemberian tugas-tugas lainnya, penilaiannya umumnya masih
menitikberatkan pada aspek penguasaan pengetahuan dan hafalan keilmuan
(knowledge) semata.
Di Perguruan Tinggi, Pendidikan karakter merupakan tahapan
pembentukan karakter yang tidak kalah pentingnya dari pembentukan karakter
pada tahapan pendidikan sebelumnya, yaitu di lingkungan keluarga dan di
lingkungan tingkat sekolah. Oleh sebab itu, semestinya setiap Perguruan
Tinggi memiliki pola pembentukan karakter mahasiswa sesuai dengan visi,
misi, dan karakteristik Perguruan Tinggi masing-masing.
Pendidikan karakter di Perguruan Tinggi adalah suatu sistem
penanaman nilai-nilai karakter kepada warga civitas akademika Perguruan
Tinggi yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan
7

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai terpuji, baik terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga
menjadi manusia seutuhnya/insan kamil.
Pendidikan karakter di Perguruan Tinggi perlu dirancang secara utuh.
Saat mahasiswa baru memasuki wilayah kampusnya sebagai mahasiswa, di
setiap fakultas, jurusan-jurusan, di berbagai aktivitas atau kegiatan organisasi
baik intra maupun ekstra kampus, semua kegiatannya harus dirancang
sedemikian rupa secara utuh untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh
masing-masing Perguruan Tinggi.
Dalam pendidikan karakter di Perguruan Tinggi, semua komponen
harus dilibatkan secara optimal, komponen penyelenggara dan tenaga
kependidikan seperti pimpinan Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dosen dan
karyawan, kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan,
penanganan atau pengelolaan mata kuliah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan
baik intra maupun ekstra kampus, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan,
dan ethos kerja seluruh civitas akademika dan lingkungan Perguruan Tinggi
secara bersinergis harus saling mendukung terselenggaranya pendidikan
karakter dengan baik.
Intinya, semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil pendidikan karakter
yang diinginkan harus terlibat dengan baik. Untuk lebih menyederhanakan
pemahaman tentang beberapa faktor yang turut mempengaruhi pendidikan karakter
dimaksud, khususnya di lembaga pendidikan formal seperti Perguruan Tinggi, dapat
diperhatikan gambar berikut ini:
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Gambar 1: Faktor-faktor yang turut mempengaruhi hasil pembelajaran

Berdasarkan gambar di atas, untuk mendapatkan output (hasil) yaitu
mahasiswa yang berkarakter, secara umum ada 3 komponen berpengaruh yang
perlu diperhatikan, yaitu:
a. Raw input (bahan mentah); yaitu siswa input (masukan) yang diterima
sebagai mahasiswa. Selektif tidaknya terhadap kualitas siswa input yang
diterima akan berpengaruh terhadap kualitas output (keluaran/hasil).
b. Environment (lingkungan). Kondusif atau mendukung dan tidaknya
lingkungan pendidikan mempengaruhi kualitas hasil yang diharapkan.
c. Instrument (alat). Termasuk dalam kelompok instrument atau alat
diantaranya adalah: Tenaga pendidik atau dosen, kurikulum, materi,
metode dan media pembelajaran, dan lain-lain.
Dari ke 3 buah komponen yang mempengaruhi kualitas hasil yang
diharapkan, dalam hal ini terciptanya mahasiswa yang berkarakter, raw input,
yaitu siswa sebagai masukan atau bahan mentah yang akan diproses dalam
lembaga pendidikan, dalam hal ini tidak dibicarakan, sebab merupakan
komponen yang sudah jadi yang diperoleh dari hasil olahan atau pembentukan
dari lembaga pendidikan sebelumnya.
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Environment (Lingkungan)
Lingkungan, menurut pandangan kaum emperisme, mempunyai andil
yang paling besar dalam mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku
manusia. Lingkungan dapat mencakup lingkungan fisik, lingkungan budaya,
lingkungan sosial, dan lain-lain, termasuk pula lingkungan belajar atau yang
sering pula disebut lingkungan pendidikan.
Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar
terhadap kegiatan pendidikan, atau latar tempat berlangsungnya pendidikan.
Lingkungan pendidikan yang dimaksudkan di sini, secara umum meliputi
suasana atau kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan dan tingkah
laku mahasiswa, lingkungan di mana mahasiswa dibiasakan dengan nilai-nilai
yang terdapat dalam lingkungan kampus sehingga meresap ke dalam
kesadaran hati nuraninya, berdampak pada pembentukan karakternya dan
dapat mempengaruhi tingkahlaku mahasiswa.
Secara konkrit, lingkungan pendidikan yang turut membentuk karakter
mahasiswa diantaranya adalah:
1) Kualitas hubungan antara “aktor” lingkungan di Perguruan Tinggi
dengan para mahasiswa.
Aktor lingkungan di Perguruan Tinggi yang dimaksud di sini
adalah para pimpinan (seperti Rektor, Dekan, Ketua Jurusan, dan lainlain), para dosen, dan para karyawan. Hubungan yang dimaksud di sini
adalah hubungan sosial yang berkarakter, berakhlak mulia, hubungan yang
didasarkan pada nilai-nilai kebaikan yang bersumber dari ajaran agama,
misalnya; yang

lebih

tua

menghormati yang tua,

menyayangi yang muda,

saling menyapa,

menyebar

yang muda
senyum

dan

menebarkan salam, menjauhkan prasangka buruk dan membiasakan
berfikir positif terhadap orang lain.
Kualitas hubungan atau interaksi sosial yang berlangsung dengan
cara-cara seperti yang dicontohkan di atas, akan mempunyai dampak
positif terhadap terbentuknya perilaku terpuji. Jika perilaku seperti itu
dilakukan secara konsisten, terutama oleh para “aktor” lingkungan
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kampus, maka mahasiswa akan termotivasi dan terbiasa dengan perilaku
tersebut. Ingat, peparah Arab mengatakan ﻋﻠﯾﮫ

ّﻣن ﺷبّ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﺷﺎب

2) Iklim atau suasana kampus yang tercipta dalam lingkungan tempat
berlangsungnya berbagai aktivitas.
Lingkungan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. Untuk
membangun karakter yang dikehendaki, maka merupakan keharusan untuk
mengkondisikan lingkungan dan suasana yang kondusif/mendukung sesuai
dengan tujuan yang dikehendaki. Pengkondisian di sini, maksudnya adalah
penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter,
misalnya kondisi lingkungan yang, terdapat tempat sampah, halaman yang
mempunyai taman hijau dan pepohonan, poster kata-kata bijak yang
dipajang di lorong kampus atau di dalam lokal kuliah.
Dalam pandangan behavioristik, lingkungan dapat membentuk
perilaku manusia. Oleh karena itu, penciptaan kondisi (conditioning),
seperti suasana religius yang dapat mendorong terbangunnya karakter
mahasiswa harus diciptakan dan dilakukan secara berkesinambungan,
keteladanan, pembiasaan nilai-nilai dan perilaku yang baik seperti:
Kejujuran, sopan santun, disiplin, empati, dan sebagainya harus
disosialisasikan melalui berbagai media kampus, dan dicontohkan atau
dilaksanakan secara serius, terutama oleh para penyelenggara kampus,
bahkan, jika memungkinkan diikuti pula oleh pemberian reward
(penghargaan) terhadap yang konsisten melaksanakannya.
Sebaliknya, terhadap berbagai nilai-nilai yang negatif seperti:
Ketidak kejujuran, mencontek pada saat ujian, kurangnya sopan santun,
rendahnya tanggung jawab dan kedisiplinan, tidak boleh ditolerer bahkan
jika memungkinkan diberikan punishment (sanksi) terhadap yang
melakukannya.
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Instrument (Alat)
Termasuk dalam komponen instrument (alat) diantaranya adalah:
1) Tenaga kependidikan atau dosen
Dari sisi tenaga kependidikan, khususnya dosen, di samping dapat
digolongkan sebagai aktor lingkungan, dirinya juga dapat dikategorikan
sebagai alat pendidikan karena merupakan role model atau panutan bagi
para mahasiswa. Peran dosen sama halnya seperti semboyan pendidikan
nasional, yaitu: ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut wuri
handayani (di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di
belakang memberi dorongan).
Dosen sebagai pendidik bukan saja bertanggungjawab atas
pemerolehan pengetahuan para mahasiswanya, tetapi juga bertanggungjawab menanamkan karakter di hati dan perilaku para mahasiswa. Kalau
dosen mengajarkan sopan santun, kejujuran, dan nilai-nilai positif lainnya,
maka dia harus terlebih dahulu dapat memberikan contoh dalam
tingkahlaku

nyata untuk berbuat sopan dan santun, jujur, dan

mempraktekkan nilai-nilai positif lainnya. Tidak ada kekuatan yang lebih
besar dari seorang dosen tanpa dia menjadikan dirinya sebagai teladan atau
panutan.
Peran dosen dalam membangun karakter mahasiswa sangat penting
saat mahasiswa berada dalam lingkungan kampus, terlebih lagi dalam
ruang kuliah saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran yang perlu
dikembangkan oleh dosen dalam rangka pembentukan karakter di
antaranya dengan memasukkan nilai-nilai karakter ke dalam topik-topik
pembelajaran, baik secara teori maupun dalam pembelajaran praktek.
2) Kurikulum dan materi, metode dan media pembelajaran
Dari aspek kurikulum dan materi, pendidikan karakter dapat
diposisikan sebagai mata kuliah tersendiri, dapat pula diintegrasikan ke
dalam pembelajaran pada setiap mata perkuliahan. Materi pembelajaran
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yang berkaitan dengan moral, etika, akhlak, norma atau nilai-nilai pada
setiap mata perkuliahan perlu dikembangkan, dijabarkan, dan dikaitkan
dengan konteks kehidupan sehari-hari. Sehingga, pembelajaran nilai-nilai
karakter tidak berada hanya di tataran kognitif, tetapi menyentuh pula
aspek penghayatan, dan pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari
para mahasiswa di lingkungan masyarakat.
Disamping itu, berbagai aktivitas dan kegiatan kemahasiswaan,
baik yang dikelola mahasiswa dalam organisasi intra maupun ekstra
kampus, atau kegiatan yang dikelola oleh pihak penyelenggara kampus,
juga merupakan salah satu media yang potensial untuk membangun dan
membina karakter mahasiswa. Berbagai aktivitas atau kegiatan yang
diselenggarakan oleh para mahasiswa maupun oleh penyelenggara
kampus dapat membantu mahasiswa berkembang sesuai dengan
kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka masing-masing. Melalui
kegiatan tersebut, diharapkan pula dapat berkembangnya karakter
mahasiswa seperti kemampuan berinteraksi dengan baik, jujur, disiplin,
memiliki tanggung jawab sosial, empati, menghargai orang lain, dan
sebagainya.
4. PENUTUP
Terlepas dari berbagai kekurangan dalam praktik pendidikan di
Indonesia, khususnya di Perguruan Tinggi, jika dilihat dari kurikulum, materi
dan implementasinya dalam

pendidikan dan pembelajaran di Perguruan

Tinggi, maka tujuan pendidikan khususnya dalam membangun karakter
peserta didik (mahasiswa) sebenarnya dapat dicapai dengan baik. Namun
permasalahannya adalah, pendidikan karakter di Perguruan Tinggi selama ini
sebagian besar baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilainilai, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam
kehidupan sehari-hari.
Disamping itu, Pendidikan karakter di perguruan tinggi juga sangat
terkait dengan manajemen atau pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud
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adalah bagaimana pendidikan karakter direncanakan dan dilaksanakan secara
utuh dan berkesinambungan yang tertuang dalam berbagai kegiatan atau
aktivitas pendidikan dan pembelajaran. Pengelolaan tersebut antara lain
meliputi; nilai-nilai karakter apa saja yang perlu ditanamkan, apa saja muatan
kurikulumnya, bagaimana proses pembelajarannya. Selanjutnya, didukung pula
oleh alat dan lingkungan yang mendukung oleh para pimpinan, dosen,
karyawan, dan komponen-komponen lainnya yang terkait.
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