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Abstrak

Bangsa Indonesia dewasa ini tengah mengalami semacam split personality, sejumlah pristiwa 
yang mengarah pada dekadensi moral menunjukkan bahwa bangsa ini telah hampir kehilangan 
jati dirinya sebagai bangsa yang dikenal beradab dan bermartabat. Sementara tradisi pendidikan 
tampak belum matang untuk memilih pendidikan karakter sebagai kinerja budaya dan religius 
dalam kehidupan masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, pendidikan holistik berbasis karakter 
yang menekankan pada  dimensi etis-religius menjadi relevan diterapkan. Pendidikan holistik 
merupakan filosofi pendidikan yang berangkat dari pemikiran bahwa pada dasarnya pendidikan 
individu dapat menemukan identitas, makna, dan nilai-nilai spiritual. Pendidikan moral ini 
dapat membentuk generasi bangsa yang memiliki karakter yang mengakar pada budaya dan 
nilai-nilai religius bangsa, sebagaimana negeri Cina yang mampu melahirkan generasi handal 
justru dengan mengedepankan karakter dan tradisi bangsanya.

Kata kunci: pendidikan karakter

 Indonesian nation today is experiencing a kind of split personality, which leads to a number of 
events be moral decadence showed that the nation had almost lost their identity as a nation is 
known civilized and dignified. While the tradition of education appeared to be not ripe for the 
picking performance character education as cultural and religious in public life. In the midst of 
these conditions, character-based holistic education that emphasizes ethical-religious dimension 
becomes relevant applied. Holistic education is a philosophy of education that departs from the 
idea that education is essentially an individual can find identity, meaning, and spiritual values. 
Moral education is to form a generation of people that has a character rooted in the cultural 
and religious values of the nation, as the Chinese state could produce reliable even with the 
advanced generation of character and traditions of his people.

Keywords: character education

PENDAHULUAN
 Pendidikan adalah usaha sistematis 
dengan penuh kasih untuk membangun 
peradaban bangsa. Di balik sukses ekonomi 
dan teknologi yang ditunjukkan negara-negara 
maju, semua itu semula disemangati nilai-nilai 
kemanusiaan agar kehidupan bisa dijalani lebih 
mudah, lebih produktif, dan lebih bermakna. 
Namun banyak masyarakat yang lalu gagal  
menjaga komitmen kemanusiaannya setelah 

sukses di bidang materi, yang oleh John Naisbit 
diistilahkan  high-tech, low-touch, yaitu gaya 
hidup yang selalu mengejar sukses materi, tetapi 
tidak disertai dengan pemaknaan hidup yang 
dalam. Akibatnya, orang lalu menitipkan harga 
dirinya pada jabatan, kekuasaan dan materi 
yang menempel, tetapi kepribadiannya keropos.

Seseorang merasa dirinya hebat dan 
berharga bukan karena kualitas pribadinya, 
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tetapi jabatan dan kekayaan, meski diraih dengan 
cara tidak terhormat dan melanggar aturan. 
Pribadi semacam ini oleh Erich Fromm disebut 
having oriented, bukan being oriented, pribadi 
yang obsesif untuk selalu mengejar harta dan 
status, tetapi tidak peduli pada pengembangan 
kualitas moral. Ketika pendidikan tidak lagi 
menempatkan prinsip-prinsip moralitas agung 
sebagai basisnya, maka yang akan dihasilkan 
adalah orang yang selalu mengejar materi untuk 
memenuhi tuntutan physical happiness yang 
durasinya hanya sesaat dan potensial membunuh 
nalar sehat dan nurani. Padahal, aktualisasi nilai 
kemanusiaan membutuhkan perjuangan hidup 
sehingga seseorang akan merasa lebih berharga 
dan bahagia saat mampu meraih kebahagiaan 
non-materi, yaitu intellectual happiness, 
aesthetical happiness, moral happiness, dan 
spiritual happiness. Pendidikan yang sehat 
adalah pendidikan yang secara sadar membantu 
anak didik bisa merasakan, menghayati, dan 
menghargai jenjang makna hidup dari yang 
bersifat fisikal sampai yang moral, estetikal, dan 
spiritual. Peradaban dunia selalu dibangun oleh 
tokoh-tokoh moral-spiritual, yang dihancurkan 
politisi dan teknokrat yang mabuk jabatan dan 
kekuasaan. 

PENDIDIKAN BERBASIS 
KARAKTER
1. Pendidikan Karakter
 Pencetus pendidikan karakter yang 
menekankan dimensi etis-spiritual dalam proses 
pembentukan pribadi ialah pedagog Jerman 
FW Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter 
merupakan reaksi atas kejumudan pedagogi 
natural rousseauian dan instrumentalisme 
pedagogis Deweyan. Lebih dari itu, pedagogi 
puerocentris lewat perayaan atas spontanitas 
anak-anak (Edouard Claparède, Ovide Decroly, 

Maria Montessori) yang mewarnai Eropa dan 
Amerika Serikat awal abad ke-19 kian dianggap 
tak mencukupi lagi bagi formasi intelektual dan 
kultural seorang pribadi. 

Polemik anti-positivis dan anti-naturalis 
di Eropa awal abad ke-19 merupakan gerakan 
pembebasan dari determinisme natural menuju 
dimensi spiritual, bergerak dari formasi personal 
dengan pendekatan psiko-sosial menuju cita-
cita humanisme yang lebih integral. Pendidikan 
karakter merupakan sebuah usaha untuk 
menghidupkan kembali pedagogi ideal-spiritual 
yang sempat hilang diterjang gelombang 
positivisme ala Comte. 

Tujuan pendidikan adalah untuk 
pembentukan karakter yang terwujud dalam 
kesatuan esensial si subjek dengan perilaku 
dan sikap hidup yang dimilikinya. Karakter 
merupakan sesuatu yang mengualifikasi 
seorang pribadi. Karakter menjadi identitas 
yang mengatasi pengalaman kontingen yang 
selalu berubah. Dari kematangan karakter 
inilah, kualitas seorang pribadi diukur. 

Ada empat ciri dasar dalam pendidikan 
karakter. Pertama, keteraturan interior, dimana 
setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. 
Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. 
Kedua, koherensi yang memberi keberanian, 
membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak 
mudah terombang-ambing pada situasi baru atau 
takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang 
membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak 
adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas 
seseorang. Ketiga, otonomi. Di situ seseorang 
menginternalisasikan aturan dari luar sampai 
menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat 
lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa 
terpengaruh atau desakan pihak lain. Keempat, 
keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan 
daya tahan seseorang guna mengingini apa 



3LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

yang dipandang baik. Sedangkan kesetiaan 
merupakan dasar bagi penghormatan atas 
komitmen yang dipilih. 

Kematangan keempat karakter ini, 
memungkinkan manusia melewati tahap 
individualitas menuju personalitas. ”Orang-
orang modern sering mencampuradukkan 
antara individualitas dan personalitas, antara 
aku alami dan aku rohani, antara independensi 
eksterior dan interior.” Karakter inilah yang 
menentukan forma seorang pribadi dalam 
segala tindakannya. 

2. Pendidikan Karakter di Indonesia
 Di tengah kebangkrutan moral bangsa, 
maraknya tindak kekerasan, inkoherensi politisi 
atas retorika politik, dan perilaku keseharian, 
pendidikan karakter yang menekankan dimensi 
etis-religius menjadi relevan untuk diterapkan. 
Pendidikan karakter ala Foerster yang 
berkembang pada awal abad ke-19 merupakan 
perjalanan panjang pemikiran umat manusia 
untuk mendudukkan kembali idealisme 
kemanusiaan yang lama hilang ditelan arus 
positivisme. Karena itu, pendidikan karakter 
tetap mengandaikan pedagogi yang kental 
dengan rigorisme ilmiah dan sarat muatan 
puerocentrisme yang menghargai aktivitas 
manusia. 

Tradisi pendidikan di Indonesia tampaknya 
belum matang untuk memeluk pendidikan 
karakter sebagai kinerja budaya dan religius 
dalam kehidupan bermasyarakat. Pedagogi 
aktif Deweyan baru muncul lewat pengalaman 
sekolah Mangunan tahun 1990-an. Kebiasaan 
berpikir kritis melalui pendasaran logika yang 
kuat dalam setiap argumentasi juga belum 
menjadi habitus. Guru hanya mengajarkan apa 
yang harus dihafalkan. Mereka membuat anak 
didik menjadi beo yang dalam setiap ujian cuma 

mengulang apa yang dikatakan guru. Apakah 
mungkin sebuah loncatan sejarah dapat terjadi 
dalam tradisi pendidikan kita? Mungkinkah 
pendidikan karakter diterapkan di Indonesia 
tanpa melewati tahap-tahap positivisme dan 
naturalisme lebih dahulu? 

Pendidikan karakter yang digagas Foerster 
tidak menghapus pentingnya peran metodologi 
eksperimental maupun relevansi pedagogi 
naturalis Rousseauian yang merayakan 
spontanitas dalam pendidikan anak-anak. Yang 
ingin ditebas arus ”idealisme” pendidikan 
adalah determinisme dan naturalisme yang 
mendasari paham mereka tentang manusia. 

Bertentangan dengan determinisme, 
melalui pendidikan karakter manusia 
mempercayakan dirinya pada dunia nilai.  Sebab, 
nilai merupakan kekuatan penggerak perubahan 
sejarah. Kemampuan membentuk diri dan 
mengaktualisasikan nilai-nilai etis merupakan 
ciri hakiki manusia. Karena itu, mereka mampu 
menjadi agen perubahan sejarah. 

Jika nilai merupakan motor penggerak 
sejarah, aktualisasi atasnya akan merupakan 
sebuah pergulatan dinamis terus-menerus. 
Manusia, apapun kultur yang melingkupinya, 
tetap agen bagi perjalanan sejarahnya sendiri. 
Karena itu, loncatan sejarah masih bisa terjadi 
di negeri kita (Indonesia). Pendidikan karakter 
masih memiliki tempat bagi optimisme idealis 
pendidikan di negeri ini, terlebih karena bangsa 
kita kaya akan tradisi religius dan budaya. 

Manusia yang memiliki religiusitas kuat 
akan semakin termotivasi untuk menjadi agen 
perubahan dalam masyarakat, bertanggung 
jawab atas penghargaan hidup orang lain 
dan mampu berbagi nilai-nilai kerohanian 
bersama yang mengatasi keterbatasan eksistensi 
natural manusia yang mudah tercabik oleh 

Membangun SDM Bangsa  ..................... (Jalaludin) 
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berbagai macam konflik yang tak jarang malah 
mengatasnamakan religiusitas itu sendiri. 

Selama ini produk pendidikan amat kurang 
membantu pertumbuhan spiritualitas anak, 
sehingga mereka sulit mengagumi keramahan 
langit terhadap bumi, gemercik air, festival 
awan, kekompakan hidup dunia semut, dan 
perilaku alam lain yang semua itu merupakan 
ayat-ayat Tuhan dan bacaan terbuka yang amat 
indah. Ini semua disebabkan kesalahan proses 
pendidikan yang kita dapat, yang hampir 
melupakan dimensi akal budi dan emosi serta 
tidak memandang alam sebagai entitas yang 
hidup. Sebenarnya tak ada benda mati di hadapan 
orang yang akal budinya hidup. Terlebih di 
hadapan Tuhan, semuanya hidup dan bekerja 
atas perintah-Nya karena tercipta bukan tanpa 
tujuan. Pendidikan kita kurang mengajarkan 
bagaimana bersahabat dan berdialog dengan 
kehidupan secara menyeluruh.

Sebuah kasus menarik saat bencana tsunami 
di Aceh beberapa tahun lalu, hampir tidak 
ditemukan bangkai sapi atau kerbau dan hewan 
lain karena semuanya telah menyelamatkan 
diri. Hewan-hewan itu memiliki kepekaan dan 
mampu berdialog dengan sesama penghuni 
bumi saat bahaya akan datang. Kalaupun 
ada yang mati, itu lebih dikarenakan hewan-
hewan itu kurang makan atau terjebak di dalam 
kandang.

3. Pembelajaran Berbasis Karakter
 Seiring munculnya kesadaran dan 
tuntutan moral dalam dunia bisnis, dalam 
dunia pendidikan juga muncul gerakan baru  
untuk melibatkan emosi dan nurani dalam 
proses pembelajaran. Dipopulerkan oleh Danah 
Zohar, Ian Marshall, dan Daniel Golleman, 
literatur seputar betapa vitalnya dimensi 
spiritual dan emosional dalam kerja dan belajar 

kian diapresiasi kalangan eksekutif muda 
dan praktisi pendidikan. Misalnya, Training 
ESQ- Leadership yang dimotori Ary Ginanjar 
mendapat sambutan dari masyarakat.

Ada beberapa buku yang sebaiknya dibaca 
para guru, misalnya karya-karya Eric Jensen, 
Thomas Armstrong, dan Dave Meier soal 
bagaimana menciptakan proses dan suasana 
pembelajaran dengan mengacu pada sifat otak 
dan emosi (brain based learning) sehingga 
suasana belajar menjadi nyaman, kreatif, dan 
kontemplatif. Pembelajaran yang menjadikan 
siswa sebagai subjek, dimana anak-anak itu 
memiliki nurani dan potensi multikecerdasan, 
namun belum tergali dan teraktualisasi. 

Proses pembelajaran sejatinya dimulai 
dengan melihat, mengamati, dan merasakan 
lingkungan sosial yang dihadapi, guru dan 
murid berempati menjadi bagian integral dari 
realitas sosial dan semesta. Dari situ keilmuan 
dibangun untuk membantu memecahkan 
problem kemanusiaan. Semua ilmu pengetahuan 
awalnya adalah produk kegelisahan akal budi 
dan nurani guna meringankan beban hidup 
manusia.

MEMBANGUN SDM BANGSA 
MELALUI PENDIDIKAN 
KARAKTER
 Barangkali tidak banyak yang 
menyadari bahwa sistem pendidikan di 
Indonesia sebetulnya hanya menyiapkan 
para siswa (tamatan) untuk masuk ke jenjang 
perguruan tinggi, atau hanya untuk mereka 
yang memang mempunyai bakat pada potensi 
akademik (ukuran IQ tinggi). Hal ini terlihat 
dari bobot mata pelajaran yang diarahkan 
kepada pengembangan dimensi akademik siswa 
saja, yang sering diukur dengan kemampuan 
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logika-matematika dan abstraksi (kemampuan 
bahasa, menghafal, abstraksi – atau ukuran IQ). 

Padahal ada banyak potensi lainnya yang 
perlu dikembangkan, karena berdasarkan teori 
Howard Gardner (1983) tentang kecerdasan 
majemuk, potensi akademik hanyalah sebagian 
saja dari potensi-potensi lainnya. Sistem 
pendidikan kita sebenarnya mengacu kepada 
sistem yang dipakai Amerika Serikat (AS), 
yang dikembangkan terutama sebagai reaksi AS 
terhadap keberhasilan Uni Soviet meluncurkan 
pesawat luar angkasa Sputnik pada tahun 1957. 
Para pemimpin AS saat itu “panik”, sehingga 
segera mereformasi sistem pendidikannya 
agar lebih berorientasi pada penyiapan siswa 
untuk memasuki ke perguruan tinggi serta 
menitikberatkan pada kemampuan akademik 
siswa agar para lulusan mampu menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). 
AS memang telah berhasil mengembangkan 
IPTEK, dan kualitas perguruan tinggi di AS 
menjadi paling unggul di dunia. 

Namun, trategi pendidikan ini dikritik - 
terutama oleh Lester Thurow, seorang ekonom 
dari MIT (perguruan tinggi terkenal di AS) - 
sebagai strategi yang “salah” dalam menghadapi 
persaingan global. Thurow mengatakan bahwa 
strategi ini lebih mementingkan bagaimana 
menyiapkan 10 persen terpandai dari penduduk 
AS, karena yang akan berhasil hingga jenjang 
pendidikan tinggi untuk menguasai IPTEK 
hanyalah mereka yang mempunyai potensi 
akademik tinggi (IQ di atas 120). Hukum alam 
selalu menunjukkan bahwa dimana pun di 
muka bumi ini, yang memiliki IQ di atas angka 
tersebut (di atas 120) tidak lebih dari 10 persen 
penduduk. 

Namun sebaliknya, sebagian besar 
penduduk adalah mereka yang kecerdasannya 
bukan pada dimensi akademik (ilmuwan, 

pemikir, dan ahli strategis), tetapi dimensi-
dimensi lainnya – misalnya pekerjaan teknisi, 
musisi, manual (motorik), artis, atau hal-hal 
lain yang sifatnya “lebih konkrit”.Kualitas 
produksi barang dan jasa pun sangat tergantung 
pada kualitas segmen penduduk yang mayoritas 
ini. Tantangannya adalah apakah penduduk 
mayoritas ini sudah dipersiapkan untuk dapat 
bekerja secara profesional sehingga dapat 
menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas 
tinggi? 

Distribusi IQ dari setiap populasi 
berdasarkan studi telah dikompilasi-kan oleh 
University of Maine, USA IQ: 

Range 0-70 = 2.27% (Mentally Retarded) 

IQ Range 71-84 =13.59%

IQ Range 85-115 = 68.26% (Average)

IQ Range 116-129 = 13.59%

IQ Range 130 & > = 2.27% (Gifted)

Menurut Thurow, dalam hal kualitas 
produksi, negara AS kalah dengan Jepang 
karena strategi pendidikan di Jepang lebih 
mementingkan bagaimana menyiapkan tenaga 
kerja yang berkualitas dan profesional - yang 
merupakan bagian terbesar dari penduduk. 
Berbeda dengan AS yang lebih mementingkan 
10 persen siswa terpandai, strategi pendidikan 
Jepang justru sebaliknya, yaitu terutama 
menyiapkan 50 persen siswa terbawah (dalam 
skala IQ) untuk menjadi tenaga kerja yang 
handal. Sedangkan mereka yang sangat tinggi 
kemampuan akademisnya (yang populasinya 
tidak lebih dari 15 %), akan masuk ke jenjang 
perguruan tinggi setelah menempuh ujian 
saringan perguruan tinggi yang sangat sulit 
(sering disebut “neraka ujian”). Dengan 
strategi seperti ini, maka terlihat bahwa sistem 
pendidikan di Jepang - terutama pendidikan 

Membangun SDM Bangsa  ..................... (Jalaludin) 
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dasar, dianggap relatif tidak sulit dan 
menyenangkan bagi anak-anak. 

Berbeda dengan Jepang, sistem pendidikan 
di Indonesia sebenarnya justru menyiapkan 
seluruh siswa untuk dapat menjadi ilmuwan 
dan pemikir (filusuf), sehingga seluruh mata 
pelajaran dirancang sedemikian rupa sulitnya, 
sehingga hanya dapat diikuti oleh 10 sampai 15 
persen siswa terpandai saja atau mereka yang 
mempunyai IQ di atas 115. Memang, beberapa 
siswa Indonesia bisa berprestasi mendapatkan 
hadiah olimpiade, namun dapat dipastikan 
bahwa mereka adalah bagian dari top 0.1% 
tingkat IQ tertinggi saja (bukan cerminan 
dari kondisi seluruh siswa Indonesia). Sudah 
puluhan tahun energi bangsa kita terbuang 
sia-sia untuk menciptakan manusia Indonesia 
yang menguasai IPTEK dengan segala beban 
kurikulum yang luar biasa beratnya. 

Padahal, jika potensi (IQ) siswa hanya 90 
atau 100, diberi pelajaran tambahan berapa 
pun, tidak akan bisa meningkatkan hingga 
120. Seandainya energi kita lebih difokuskan 
pada bidang keterampilan untuk menyiapkan 
85 persen penduduk agar mereka siap dan 
terampil bekerja secara profesional, mencintai 
pekerjaannya dan berkomitmen pada kualitas 
produksi yang tinggi, mungkin kondisi 
Indonesia tidak akan separah sekarang. Apa 
yang telah kita tanam selama ini, ternyata 
membuahkan hasil. Kualitas SDM (Human 
Development Index) Indonesia sekarang berada 
di bawah Vietnam, atau nomor 4 terbawah 
(nomor 102 dari 106 negara). Hasil Survei 
PERC di 12 negara juga menunjukkan bahwa 
Indonesia berada di urutan terbawah, satu 
peringkat di bawah Vietnam. Hasil survey 
matematika di 38 negara Asia, Australia, dan 
Afrika oleh TIMSS-R, menunjukkan bahwa 
Indonesia menduduki peringkat 34.

Mengapa kualitas SDM kita sedemikian 
buruknya? Penyebabnya adalah para pemimpin 
kita sejak Indonesia merdeka tidak mempunyai 
visi dan strategi yang jitu dalam membawa 
bangsa Indonesia ke depan. Jepang dan Jerman, 
misalnya, mempunyai strategi utama untuk 
mencetak tenaga kerja handal, yaitu dengan 
mendidik 60 persen penduduk terbawah 
dengan pendidikan keterampilan. Di sisi lain, 
mereka tetap menyadari bahwa untuk mencetak 
manusia yang menguasai IPTEK hingga mampu 
menciptakan teknologi baru, perlu pendidikan 
yang tepat bagi 15 persen terpandai (brain 
power) sehingga mereka siap masuk ke jenjang 
perguruan tinggi. 

Namun demikian setiap teknologi baru 
dapat ditiru dan dapat diproduksi di mana saja. 
Sedangkan pekerja yang terampil dan handal 
- ujung tombak yang menjadi tangan-tangan 
produktif untuk menghasilkan produk teknologi 
apa saja - merupakan kelebihan (comparative 
advantage) yang sulit untuk ditiru. AS 
merupakan negara penemu teknologi kamera, 
recorder, dan mesin faks, tetapi sekarang 
produk-produk tersebut sudah menjadi unggulan 
Jepang. Jerman dan Jepang terkenal dengan 
apprentice system (keterampilan) yang handal, 
sehingga produk-produk mereka terkenal paling 
bagus kualitasnya di dunia, karena dikerjakan 
oleh para pekerja yang terampil, pekerja 
keras, percaya diri dengan kemampuannya 
dan mempunyai kualitas karakter lainnya yang 
mendukung. 

Mereka adalah para pekerja manual, 
bukan saintis atau ilmuwan! Tentu saja Jerman 
dan Jepang juga memperhatikan perguruan 
tinggi untuk menampung 15 persen penduduk 
terpandai (yang daya abstraksi dan analitiknya 
tinggi). Namun demikian, tidak dengan cara 
memaksakan target perguruan tinggi - supaya 
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menjadi ilmuwan kepada 85 persen lainnya. 
Apabila strategi pendidikan ditujukan untuk 
menciptakan para pekerja yang handal (yang 
meliputi 85 % penduduk), maka fokus pendidikan 
harus lebih memperhatikan penyiapan anak 
didik sehingga siap bekerja dan terampil selepas 
SMA atau bahkan SMP sederajat, tergantung 
bidang-bidang keterampilannya. Namun 
kenyataannya, mayoritas siswa Indonesia 
sejak usia SD sudah habis energinya mengikuti 
pelajaran yang dirancang supaya mereka tidak 
mampu mengikutinya. 

Selain itu, metode pembelajaran di 
kelas banyak yang menyalahi teori-teori 
perkembangan anak. Hasilnya adalah generasi 
yang tidak percaya diri (apalagi kalau divonis 
dengan sistem ranking di sekolah), sehingga 
sempurnalah pencetakan SDM Indonesia yang 
berada di urutan terbawah; tidak bisa bekerja, 
tidak terampil, tidak percaya diri, dan tidak 
berkarakter. Mereka tumbuh dikondisikan oleh 
sebuah sistem yang salah. Aspirasi siswa yang 
keliru sejak dini sudah terbentuk, yaitu tidak 
menghargai pekerjaan manual yang memerlukan 
keterampilan, kerajinan, dan ketekunan. Dalam 
hal ini, termasuk juga mereka yang memasuki 
sekolah kejuruan (SMK), yang umumnya tidak 
mempunyai gairah untuk mencintai bidang 
keterampilannya karena merasa dicap bodoh, 
terlebih jika lingkungannya menganggap bahwa 
simbol keberhasilan adalah memiliki gelar 
kesarjanaan, bukan memiliki keterampilan 
kerja.

Selain itu, karena tujuan pendidikan 
diarahkan untuk mencetak anak pandai secara 
kognitif (yang menekankan pengembangan otak 
kiri saja dan hanya meliputi aspek bahasa dan 
logis-matematis), maka banyak materi pelajaran 
yang berkaitan dengan pengembangan otak 
kanan (seperti kesenian, musik, imajinasi, dan 

pembentukan karakter) kurang mendapatkan 
perhatian. Kalaupun ada, maka orientasinya 
pun lebih kepada kognitif (hafalan), tidak 
ada apresiasi dan penghayatan yang dapat 
menumbuhkan kegairahan untuk belajar dan 
mendalami materi lebih lanjut. Celakanya 
lagi, pendekatan yang terlalu kognitif telah 
mengubah orientasi belajar para siswa menjadi 
semata-mata untuk meraih nilai tinggi. Hal ini 
dapat mendorong para siswa untuk mengejar 
nilai dengan cara yang tidak jujur, seperti 
mencontek, menjiplak, dan lain sebagainya.

Mata pelajaran yang bersifat subject matter 
juga makin merumitkan permasalahan, karena 
para siswa tidak melihat bagaimana keterkaitan 
antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya, 
serta tidak relevan dengan kehidupan nyata. 
Akibatnya, para siswa tidak mengerti manfaat 
dari materi yang dipelajarinya untuk kehidupan 
nyata. Sistem pendidikan seperti ini membuat 
manusia berpikir secara parsial, terkotak-kotak, 
yang menurut David Orr adalah akar dari 
permasalahan yang ada: “Isu-isu terbesar saat ini 
pasti berakar dari kegagalan kita untuk melihat 
segala sesuatu secara keseluruhan. Kegagalan 
tersebut terjadi ketika kita terbiasa berpikir 
secara terkotak-kotak dan tidak diajarkan 
bagaimana untuk berpikir secara keseluruhan 
dalam melihat keterkaitan antar kotak-
kotak tersebut, atau untuk mempertanyakan 
bagaimana suatu kotak (perspektif) dapat terkait 
dengan kotak-kotak lainnya.” (David Orr). Hal 
yang sama diungkapkan oleh Fitjrof Capra 
bahwa betapa pengetahuan manusia tentang 
sains, masyarakat, dan kebudayaan telah begitu 
terkotak-kotak, sehingga manusia tidak mampu 
melihat gambar keseluruhan (wholeness) dari 
setiap fenomena.

Akibatnya, banyak solusi yang dilakukan 
manusia dalam menghadapi berbagai segi 
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kehidupan manusia didekati pula secara 
fragmented (parsial), sehingga tidak dapat 
memperbaiki masalah, tetapi justru semakin 
memperburuknya. Inti pemikiran Fitjrof 
Capra adalah menekankan pentingnya untuk 
melihat segala sesuatu secara keseluruhan: 
“multidisciplinary, holistic approach to reality”.

Apabila dalam dunia fisika paradigma 
telah bergeser dari pendekatan mekanistik dan 
terfragmentasi dalam menelaah partikel-partikel 
benda mati ke arah pendekatan menyeluruh, 
maka sudah seharusnya pendekatan yang sama 
diterapkan dalam bidang-bidang keilmuan 
lainnya, terutama yang menyangkut bagaimana 
mempelajari manusia dan semua unsur-
unsur peradabannya. Oleh karena itu, perlu 
dilaksanakan reformasi pendidikan ke arah yang 
lebih kondusif untuk terciptanya kualitas SDM 
yang berkualitas, terutama melalui pengenalan 
konsep pendidikan holistik (menyeluruh). 
Tujuan pendidikan holistik, seperti yang 
dikatakan oleh J. Krishnamurti adalah “The 
highest function of education is to bring about 
an integrated individual who is capable of 
dealing with life as a whole” (Fungsi terpenting 
pendidikan adalah menghasilkan manusia yang 
terintegrasi, yang mampu menyatu dengan 
kehidupan nyata sebagai satu kesatuan). 

Sizer dan Sizer (1999) mengatakan bahwa 
tujuan pendidikan selain untuk mempersiapkan 
manusia untuk masuk ke dalam dunia kerja, 
adalah membuat manusia dapat berpikir secara 
menyeluruh serta menjadi manusia yang bijak 
(thoughtful and decent human being). Sejak 
2500 tahun yang lalu Socrates telah berkata 
bahwa tujuan yang paling mendasar dari 
pendidikan adalah untuk membuat seseorang 
menjadi “good and smart”.

Manusia yang terdidik seharusnya menjadi 
orang bijak, yaitu yang dapat menggunakan 

ilmunya untuk hal-hal yang baik (beramal 
shaleh), dan dapat hidup secara bijak dalam 
seluruh aspek kehidupan berkeluarga, 
bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. 
Karenanya, sebuah sistem pendidikan yang 
berhasil adalah yang dapat membentuk manusia-
manusia berkarakter yang sangat diperlukan 
dalam mewujudkan sebuah negara kebangsaan 
yang terhormat. 

Seperti menurut Socrates: “Then the man 
who’s going to be a fine and good guardian of 
the city for us will in nature be philosophic, 
spirited, swift, and strong “ Pengembangan 
Model Pendidikan Holistik Berbasis Karakter 
Oleh Indonesia Heritage FoundationIndonesia 
Heritage Foundation adalah yayasan yang 
bergerak dalam bidang Character Building 
(Pendidikan Karakter) yang mempunyai visi 
“Membangun Bangsa Berkarakter” melalui 
pengkajian, dan pengembangan pendidikan 
holistik dengan fokus menanamkan sembilan 
pilar karakter. Adapun sembilan pilar karakter 
ini adalah nilai-nilai luhur universal yang terdiri 
dari: (1) Cinta Tuhan dan alam semesta beserta 
isinya; (2)  Tanggung jawab, Kedisiplinan, dan 
Kemandirian; (3) Kejujuran; (4) Hormat dan 
Santun; (5) Kasih Sayang, Kepedulian, dan 
Kerjasama; (6) Percaya Diri, Kreatif, Kerja 
Keras, dan Pantang Menyerah; (7) Keadilan 
dan Kepemimpinan; (8) Baik dan Rendah Hati; 
dan (9) Toleransi, Cinta Damai, dan Persatuan

Kurikulum yang digunakan adalah 
“Kurikulum Holistik Berbasis Karakter” 
(character-based integrated curriculum), yaitu 
kurikulum terpadu yang “menyentuh” semua 
aspek kebutuhan anak. Sebuah kurikulum 
yang terkait, tidak terkotak-kotak dan dapat 
merefleksikan dimensi, keterampilan, dengan 
menampilkan tema-tema yang menarik dan 
kontekstual. Bidang-bidang pengembangan 



9LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

yang ada di TK dan mata pelajaran yang ada 
di SD yang dikembangkan dalam konsep 
pendidikan kecakapan hidup yang terkait dengan 
pendidikan personal dan sosial, pengembangan 
berpikir/kognitif, pengembangan karakter dan 
pengembangan persepsi motorik juga dapat 
teranyam dengan baik apabila materi ajarnya 
dirancang melalui pembelajaran yang terpadu 
dan menyeluruh (holistik). Pembelajaran 
holistik terjadi apabila kurikulum dapat 
menampilkan tema yang mendorong terjadinya 
eksplorasi atau kejadian-kejadian secara 
autentik dan alamiah.

Dengan munculnya tema atau kejadian 
yang alami ini akan terjadi suatu proses 
pembelajaran yang bermakna dan materi yang 
dirancang akan saling terkait dengan berbagai 
bidang pengembangan yang ada dalam 
kurikulum. Pembelajaran holistik berlandaskan 
pada pendekatan inquiry dimana anak 
dilibatkan dalam merencanakan, bereksplorasi 
dan berbagi gagasan. Anak-anak didorong 
untuk berkolaborasi bersama teman-temannya 
dan belajar dengan “cara” mereka sendiri. 
Anak-anak diberdayakan sebagai si pembelajar 
dan mampu mengejar kebutuhan belajar mereka 
melalui tema-tema yang dirancang.

Sebuah pembelajaran yang holistik 
hanya dapat dilakukan dengan baik apabila 
pembelajaran yang akan dilakukan alami, 
natural, nyata, dekat dengan diri anak, dan 
guru-guru yang melaksanakannya memiliki 
pemahaman konsep pembelajaran terpadu 
dengan baik. Selain itu, juga dibutuhkan 
kreativitas dan bahan-bahan/sumber yang kaya 
serta pengalaman guru dalam berlatih membuat 
model-model yang tematis juga sangat 
menentukan kebermaknaan. (Megawangi, 
2007)

PENDIDIKAN HOLISTIK 
BERBASIS KARAKTER
 Hal penting yang harus disadari adalah 
bagaimanapun pembangunan modal sosial 
(social capital), sebagai kunci utama pendidikan 
berkelanjutan di Indonesia, dapat sepenuhnya 
dilaksanakan, sehingga tercapai masyarakat 
damai dan sejahtera. Banyak bukti menunjukkan 
bahwa masyarakat yang makmur adalah 
masyarakat yang modal sosialnya tinggi, yang 
tercermin dari kehidupan sosialnya yang damai, 
sedikit konflik, ada kebersamaan dan saling 
percaya, serta terdapat tingkat toleransi yang 
tinggi dalam kehidupan masyarakat. Hal yang 
mirip dilontarkan oleh Francis Fukuyama (1995) 
yang menfokuskan kepada ciri budaya  sebuah 
masyarakat yang mempunyai keunggulan dan 
persaingan global. Dalam bukunya, Fukuyama 
percaya bahwa keunggulan suatu masyarakat 
dan Negara yang survive dalam abad 21 adalah 
ditentukan faktor social capital  (modal sosial) 
yang tinggi, yaitu hight trust society. Negara 
yang memiliki modal sosial yang tinggi adalah 
masyarakat yang mempunyai rasa kebersamaan 
yang tinggi, rasa saling percaya, serta rendahnya 
konflik.  Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini 
bias terwujud kalau masing-masing individu dan 
golongan masyarakat menjunjung tinggi rasa 
saling menghormati, kebersamaan, toleransi, 
kejujuran, dan menjalankan kewajiban.

Menurut Loren Cobb (2004) pemerintahan 
yang korup, dengan birokrasinya yang besar dan 
tidak efisien, adalah salah satu akar dari adanya 
penyakit sosial dalam masyarakat, yang disebut 
oleh Cobb sebagai spoin system. 

Kottler (1990) mengatakan bahwa kunci 
sukses keberhasilan sebuah Negara adalah 
sangat ditentukan oleh sejauhmana suatu Negara 
mempunyai budaya yang kondusif untuk bisa 
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maju. Faktor budaya ini tercermin dari kualitas 
karakter dan prilaku masyarakatnya, yang 
disebut modal sosial (social capital).

Pendidikan holistik merupakan suatu 
filsafat pendidikan yang berangkat dari 
pemikiran bahwa pada dasarnya seorang 
individu dapat menemukan identitas, makna 
dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan 
masyarakat, lingkungan alam, dan nilai-nilai 
spiritual.

Secara historis, pendidikan holistik 
sebetulnya bukan hal yang baru, beberapa tokoh 
klasik perintis pendidikan holistik, di antaranya 
Jean Rousseau, Ralph Waldo Emerson, Henry 
Thoreau, Bronson Alcott, Johann Pestalozzi, 
Friedrich Froebel dan Francisco Ferrer. 
Berikutnya, kita mencatat beberapa tokoh 
lainnya yang dianggap sebagai pendukung 
pendidikan holistik, seperti Rudolf Steiner, 
Maria Montessori, Francis Parker, John Dewey, 
John Caldwell Holt, George Dennison Kieran 
Egan, Howard Gardner, Jiddu Krishnamurti, 
Carl Jung, Abraham Maslow, Carl Rogers, Paul 
Goodman, Ivan Illich, dan Paulo Freire.

Pemikiran dan gagasan inti dari para 
perintis pendidikan holistik sempat tenggelam 
sampai dengan terjadinya loncatan paradigma 
kultural pada tahun 1960-an. Memasuki tahun 
1970-an mulai ada gerakan untuk menggali 
kembali gagasan dari kalangan penganut aliran 
holistik. Kemajuan yang signifikan terjadi ketika 
dilaksanakan konferensi pertama pendidikan 
Holistik Nasional yang diselenggarakan oleh 
Universitas California pada bulan Juli 1979, 
dengan menghadirkan The Mandala Society 
dan The National Center for the Exploration 
of Human Potential. Enam tahun kemudian, 
para penganut pendidikan holistik mulai 
memperkenalkan tentang dasar pendidikan 
holistik dengan sebutan 3 R’s, akronim dari 

relationship, responsibility dan reverence. 
Berbeda dengan pendidikan pada umumnya, 
dasar pendidikan 3 R’s ini lebih diartikan 
sebagai writing, reading dan arithmetic atau 
di Indonesia dikenal dengan sebutan calistung 
(membaca, menulis dan berhitung).

Tujuan pendidikan holistik adalah 
membantu mengembangkan potensi individu 
dalam suasana pembelajaran yang lebih 
menyenangkan dan menggairahkan, demoktaris 
dan humanis melalui pengalaman dalam 
berinteraksi dengan lingkungannya. Melalui 
pendidikan holistik, peserta didik diharapkan 
dapat menjadi dirinya sendiri (learning to 
be). Dalam arti dapat memperoleh kebebasan 
psikologis, mengambil keputusan yang baik, 
belajar melalui cara yang sesuai dengan dirinya, 
memperoleh kecakapan sosial, serta dapat 
mengembangkan karakter dan emosionalnya 
(Basil Bernstein).

Merujuk pada pemikiran Abraham Maslow, 
bahwa pendidikan harus dapat mengantarkan 
peserta didik untuk memperoleh aktualisasi 
diri (self-actualization) yang ditandai 
dengan adanya: (1) kesadaran; (2) kejujuran; 
(3) kebebasan atau kemandirian; dan (4) 
kepercayaan.

Pendidikan holistik memperhatikan 
kebutuhan dan potensi yang dimiliki peserta 
didik, baik dalam aspek intelektual, emosional, 
fisik, artistik, kreatif, dan spritual. Proses 
pembelajaran menjadi tanggung jawab personal 
sekaligus juga menjadi tanggung jawab 
kolektif. Oleh karena itu, strategi pembelajaran 
lebih diarahkan pada bagaimana mengajar dan 
bagaimana orang belajar. Beberapa hal yang 
harus dipertimbangkan dalam mengembangkan 
strategi pembelajaran holistik, di antaranya: 
(1) menggunakan pendekatan pembelajaran 
transformatif; (2) prosedur pembelajaran yang 
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fleksibel; (3) pemecahan masalah melalui lintas 
disiplin ilmu, (4) pembelajaran yang bermakna, 
dan (5) pembelajaran melibatkan komunitas di 
mana individu berada.

Dalam pendidikan holistik, peran dan 
otoritas guru untuk memimpin dan mengontrol 
kegiatan pembelajaran hanya sedikit dan guru 
lebih banyak berperan sebagai sahabat, mentor, 
dan fasilitator. Forbes  (1996)  mengibaratkan 
peran guru seperti seorang teman dalam 
perjalanan yang telah berpengalaman dan 
menyenangkan.

Sekolah hendaknya menjadi tempat peserta 
didik dan guru bekerja guna mencapai tujuan 
yang saling menguntungkan. Komunikasi yang 
terbuka dan jujur sangat penting, perbedaan 
individu dihargai dan kerjasama lebih utama 
dari pada kompetisi.Gagasan pendidikan 
holistik telah mendorong terbentuknya model-
model pendidikan alternatif, yang mungkin 
dalam penyelenggaraannya sangat jauh berbeda 
dengan pendidikan pada umumnya, salah 
satunya adalah home schooling yang saat ini 
sedang berkembang, termasuk di Indonesia.

 

PENUTUP

(BELAJAR DARI NEGERI CINA)
 Dalam program reformasi pendidikan 
yang diinginkan oleh Deng Xiaoping pada 
tahun 1985, secara eksplisit diungkapkan 
tentang pentingnya pendidikan karakter: 
Throughout the reform of the education system, 
it is imperative to bear in mind that reform is 
for the fundamental purpose of turning every 
citizen into a man or woman of character 
and cultivating more constructive members of 
society (Decisions of Reform of the Education 
System, 1985). Karena itu program pendidikan 
karakter telah menjadi kegiatan yang menonjol 

di Cina yang dijalankan sejak jenjang pra-
sekolah sampai universitas.

Tentunya, pendidikan karakter adalah 
berbeda secara konsep dan metodologi dengan 
pendidikan moral, seperti PPKn, budi pekerti, 
atau bahkan pendidikan agama di Indonesia. 
Pendidikan karakter adalah untuk mengukir 
akhlak melalui proses knowing the good, loving 
the good, and acting the good, yaitu proses 
pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, 
emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa 
terukir menjadi habit of the mind, heart, and 
hands. 

Sedangkan pendidikan moral, misalnya 
PPKn dan pelajaran agama, adalah hanya 
melibatkan aspek kognitif (hafalan), tanpa ada 
apresiasi (emosi), dan praktik, sehingga jangan 
heran kalau banyak manusia Indonesia yang 
hafal isi Pancasila atau ayat-ayat kitab sucinya, 
tetapi tidak tahu bagaimana membuang sampah 
yang benar, berlaku jujur, beretos kerja tinggi, 
dan menjalin hubungan harmonis dengan 
sesama.

Kebijakan reformasi pendidikan ke 
arah pembentukan karakter memang terus 
mendapat dukungan secara eksplisit oleh 
Presiden Jiang Zemin, yaitu melalui pidato-
pidatonya, sehingga seperti yang diungkapkan 
oleh Li Lanqing: “After many years of practice, 
character education has become the consensus 
of educators and people from all walks of life 
across this nation. It is being advanced in a 
comprehensive way”. Pendidikan karakter 
memerlukan keterlibatan semua aspek dimensi 
manusia, sehingga tidak cocok dengan sistem 
pendidikan yang terlalu menekankan hafalan 
dan orientasi untuk lulus ujian (kognitif). Hampir 
semua pemimpin di Cina, dari Jiang Zemin, Li 
Peng, Zhu Rongji sampai Hu Jianto dan lainnya, 
sangat prihatin dengan sistem pendidikan yang 
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terlalu menekankan aspek kognitif saja, yang 
dianggap dapat “membunuh” karakter anak, 
misalnya PR yang terlalu banyak, pelajaran 
yang terlalu berat, orientasi hafalan dan drilling, 
yang semuanya dapat membebani siswa secara 
fisik, mental,dan jiwa.

Bahkan pada tanggal 1 Februari 2000 yang 
lalu, Presiden Jiang Zemin mengumpulkan 
semua anggota Politburo khusus untuk 
membahas bagaimana mengurangi beban 
pelajaran siswa melalui adopsi sistem pendidikan 
yang patut secara umur dan menyenangkan, dan 
pengembangan seluruh aspek dimensi manusia; 
aspek kognitif (intelektual), karakter, aestetika, 
dan fisik (atletik). 

Walaupun masih belum sempurna, dengan 
ideologi komunisnya, tampaknya Cina ingin 
menunjukkan “wajah” yang berbeda dari 
negara komunis lainnya. Mungkin Cina bisa 
mewujudkan impian para pemikir sosialis yang 
berseberangan dengan pemikiran Karl Marx, 
seperti Proudhon dan Robert Owen, bahwa 
kesadaran moral sosialis sejati harus menjadi 
alat untuk mencapai tujuan akhir ideologi 
sosialisme, dan praksisnya adalah bagaimana 
menyiapkan manusia untuk mempunyai 
karakter seorang sosialis sejati (persaudaraan 

antar manusia; saling peduli, dan berkeadilan). 
Karl Marx justru tidak setuju dengan pemikiran 
itu, karena kesadaran moral sosialis baginya 
adalah hanya tujuan akhir, dan praksisnya 
adalah perubahan struktur masyarakat yang 
tidak ada kaya-miskin, dengan pemaksaan 
atau kediktatoran (bertentangan dengan moral 
sosialis sejati) - the end justifies the means. 

Apabila Cina bisa berhasil mendidik 
1.3 miliar manusianya menjadi manusia 
yang berkarakter (rajin, jujur, peduli, dan 
sebagainya), maka jumlah penduduk sebesar 
itu akan menjadi kekuatan yang amat dahsyat 
bagi kemajuan Cina. Inilah yang membuat para 
pakar Amerika Serikat deg-degan, seperti kata 
Bill Bonner yang mengkhawatirkan kondisi 
AS di masa depan: “Bisa dibayangkan dalam 
waktu 20 atau 30 tahun ke depan, mungkin akan 
banyak orang Amerika yang mencari pekerjaan 
sebagai baby sister di Cina.”

Apabila Cina bisa melakukan pendidikan 
karakter untuk 1.3 miliar manusianya, Indonesia 
tentunya bisa melakukannya. Namun, gaung 
pendidikan karakter belum banyak terdengar 
dari para pemimpin kita. Tentunya, sebagai 
warga negara yang bertanggung jawab, kita 
semua bisa mulai melakukannya di lingkungan 
terkecil kita; keluarga dan sekolah.
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