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Latar Belakang

 Karakter sudah melekat pada sikap dan 

perilaku para pendahulu kita (para pendiri 

bangsa) yang terwarisi dari budaya dan adat 

istiadat yang sudah culup lama mengakar di 

kalangan bangsa kita. 

 Budaya dan adat istiadat ini kemudian 

terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila dan 

pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 

1945.



Latar Belakang

UUSPN Pasal 3 menyebutkan:

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan

kemampuan dan membentuk karakter serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 Pendidikan nasional 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.



Tujuan

 Menanamkan nilai-nilai target karakter 

(hormat dan peduli, kejujuran, disiplin 

dan tanggung jawab, patriotik) kepada 

para mahasiswa FISE UNY. 

 Membangun dan membentuk warga 

kampus yang berkarakter.

 Membangun dan membentuk lingkungan  

kampus kondusif demi terwujudnya warga 

kampus yang memiliki karakter terpuji.



Sasaran
 Seluruh mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 

terutama para mahasiswa yang mengambil 

mata kuliah Pendidikan Karakter.

 Para pimpinan fakultas, para dosen, dan 

karyawan FISE, para orang tua/wali 

mahasiswa, serta lingkungan masyarakat 

sekitar kampus.



Pengertian Karakter

 Karakter adalah perilaku manusia 

berdasarkan norma agama, kebudayaan, 

hukum/konstitusi, adat istiadat, dan 

estetika.



Pendidikan Karakter

 Pendidikan karakter adalah upaya yang 

terencana untuk menjadikan peserta 

didik mengenal, peduli, dan 

menginternalisasi nilai-nilai karakter 

sehingga peserta didik berperilaku 

sebagai manusia seutuhnya (insan 

kamil).



Pendidikan Karakter

 Suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan sehingga menjadi manusia yang 

seutuhnya (insan kamil). 



Nilai-Nilai Karakter Target

KARAKTER

Moral 

Knowing

Moral 

Feeling

Moral 

Action

TUHAN Y M E

SESAMADIRI SENDIRI

LINGKUNGANKEBANGSAAN

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

Nilai-

Nilai

tuhan.ppt
sesama.ppt
diri sendiri.ppt
lingkungan.ppt
kebangsaan.ppt
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INTERVENSI

HABITUASI

Perilaku 

Berkarakter

MANAJEMEN

PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN
Agama, Pancasila, 

UUD 1945, 

UU No. 20/2003 ttg 

Sisdiknas

Teori 

Pendidikan, 

Psikologi, 

Nilai, Sosial 

Budaya

Standar

Kompetensi

Lulusan (SKL) dan

best practices

Nilai-nilai 

Karakter

PERANGKAT PENDUKUNG

Kebijakan, Pedoman, Sumber Daya,

Lingkungan, Sarana dan Prasarana, 

Kebersamaan, Komitmen pemangku 

kepentingan.

Grand Design Pendidikan Karakter FISE

PEMBELAJARANEKSTRA

KURIKULER



KEGIATAN

KESEHARIAN 

DI RUMAH

KEGIATAN

DI LUAR 

KAMPUS

Integrasi ke dalam kegiatan-

kegiatan kampus

Integrasi ke dalam 

perkuliahan pada setiap MK

Pembiasaan dalam kehidupan 

keseharian di  kampus

Penerapan pembiasaan 

kehidupan keseharian di 

rumah yang  harmoni 

dengan kampus.

Strategi Mikro Di Ruang Kuliah
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BUDAYA KAMPUS: 

(KEGIATAN/KEHIDUPAN

KESEHARIAN DI 

KAMPUS)



SEKIAN
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