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Abstrak

Rencana pemerintah_mengembangkan pendidikan karakter patut didukung seluruh
\omponen bangsa. Pendidikan yang mengembangkan kaiakter (bangsi; sangat
dibutuhkan untuk membangun bangsa Indonesia daii keterpurukan moral. Berbagai
fenomena, seperti korupsi, markus, ketidak-adilan, dan penggelapan pajak yang
mengemuka akhir-akhir ini, menunjukkan adanya kemeroiotan moral yang sangat
memprihatinkan bangsa Indonesia. Ironisnya hal-hal itu justru dilakukan olel orang-
orang yang terdidik, yang berada dan yang memiliki jabatan tinggi. Pertanyaannya
adalah apakah pendidikan tidak mengembangkan karakter bangsaf Seperti apakah
pendidikan yang mengembangkan karakter? Karakter apasaja yung perlu
dikembangkan melalui pendidikan? Bagaimana implementasi pindiaif.un kaiakter di
sekolah? Permasalahan-pennasalahan tersebut dibahas dalam makalah ini.

Kata kunci: Pendidikan karakter, karakter bangsa

PENDIDIKAN KARAKTER: MENGEMBANGKAN KEARIFAN LOKAL
MENUJU KEUNGGULAN BANGSA

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang mengalami masa transisi dari demokrasi terpimpin

menjadi demokratis masyarakat, dari sentralistis menjadi otonomis, dari pemerintah

ke masyarakat. Masa transisi ini ternyata sangat berat, mahal, dan menimbulkan

banyak korban. Demokrasi yang ingin dicapai sebagian besar dilakukan dengan

demonstrasi yang berakhir dengan kericuhan, kekerasan, dan kerusakan. Banvak



"Leaders are people who perceive what is needed and what is

right and know how to mobilize people and resources to

accomplish mutual goals" (Thomas E. Cronin)

" Leaders are individuals who significantly influence the

thoughts, behaviors, and/or feelings of others" (Howard

Gardner).

"Leaders are pioneers. They are people who venture into

unexplored territory. They guide us to new and often unfamiliar

destinations..." (James M. Kouzes and Barry Z. Posner).

"Leadership is the ebility to get people to do what you want to

do because they want to do it" (Former US President

Eisenhower)

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang

pioneer yang visioner, memahami kebutuhan organisasi, dan mampu

memobilisasi orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Selain

itu pemimpin juga harus mampu mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan

perasaan orang lain untuk kepentingan organisasinya. Dengan kata lain

pemimpin adalah orang yang memiliki nilai-nilai kepemimpinan (leadership).

Kepemimpinan (leadership) adalah seni dan ilmu memimpin. Berikut beberapa

definisi kepemimpinan dari beberapa tokoh terkenal.

C. PEMIMPIN DAN MANAJER

Kepala sekolah dan guru memiliki fungsi ganda yaitu sebagai pemimpin

dan sebagai manajer (Nanus, 1999), meskipun sulit dilakukan mengingat sifat

keduanya sangat berlainan. Kebanyakan para pemimpin hebat tidak dapat

menjadi manajer yang baik, misalnya Nelson Mandela, Martin Luther King Jr.,

dan Bill Gates tidak memiliki kemampuan manajerial yang baik. Clark (1996)



lebih jauh membedakan fungsi, sikap dan nirai-nirai seorang pemimpin dengan
seorang manajer sebagai berikut.

Tabel 1. Perbedaan antara Leader dan Manager

Leader Manager
Coping with change Coping with complexity

Setting direction Planning and budgeting

Alining people Organizing and staffing
Motivating and inspiring Controlling and problem solvrng
lnvolving with institution anO

ideas

lnvolving with task and people

Using terminal values Using instrumental values
Creating problems Solving problems

Dealing with longterm plans Dealing with short-term plans

Dari tabel di atas, tampak perbedaan antara pemimpin dengan manajer.
Di sekolah, pemimpin harus mampu membawa perubahan yang bermakna,
menancapkan visi bersama jauh ke depan, menyusun rencana kerja jangka
panjang dan menengah, memberi motivasi dan inspirasi, mengembangkan
sumber daya, memperkenalkan nilai-nilai baru yang lebih baik, dan mengawal
perubahan. merupakan orang yang mampu menyebabkan perubahan,
mengarahkan anggotanya kemana arah perubahan itu. Nanus (1ggg)
menambahkan bahwa seorang leader harus memiliki sikap visioner, menemukan
jalan, dan sebagai agen perubahan (change agent).

Di sisi lain, seorang manajer adalah orang yang mampu MENJALANKAN
ORGANISASI, memecahkan persoalan yang kompleks agar kebijakan organisasi
dapat dilaksanakan. Di sekolah, manajer harus mampu menjalankan rutinas
kehidupan sekolah sehari-hari, mengontrol kehadiran guru, kehadiran siswa,
ketertiban, mengorganisasi staf, menggunakan anggaran, dan memecahkan
persoalan-persoalan yang muncul. Nanus menyatakan bahwa manajer memiliki
tanggung jawab utama mengoperasikan dan menjaga organisasi secara efisien.
Jadi tugas pemimpin di sekolah adalah ganda yaitu seba gai leaderdan sekatigus
sebagai manager.



D. TIPE KEPEMIMPINAN

Menurut Francisco (2001) tipe kepemimpinan, berdasarkan penggunaan

kekuasaannya, dapat dibedakan menjadi empat tipe: 1) diktator, 2) autoritarian,

3) demokratis, dan 4) "Leissez-fate". Pemimpin yang diktator menggunakan

kekuasaannya untuk mengatur, kalau perlu memaksa bawahannya untuk

melaksanakan apa yang ia dikehendaki, bahkan kadang di luar batas wilayah

otoritasnya. Pemimpin yang autoritarian, juga pemimpin yang otoriter,

menggunakan kekuasaannya untuk memaksa bawahannya untuk melakukan

apa yang ia kehendaki tetapi pada batas-batas otoritasnya. Pemimpin yang

demokratis adalah pemimpin yang mampu bekerjasama dengan bawahan,

berbagi tugas, melaksanakan kegiatan organisasi. Pemimpin yang "Leissez-faire"

ialah pemimpin yang menyerahkan tugas organisasi kepada bawahan sesuai

keinginan bawahannya. Derajat kepemimpinan tersebut berubah fluktuatif sesuai

kebutuhan. Seorang pemimpin yang biasanya demokratis bisa berubah menjadi

otoriter manakala tenggat waktu sudah habis, atau menjadi Leissez-faire ketika

waktu pelaksanaannya masih jauh.

E. ESENSI KEPEMIMPINAN

Menurut Locke (1997), kepemimpinan diartikan sebagai proses membujuk

orang lain untuk mengambil langkah menuju suatu sasaran bersama (visi

bersama). Untuk itu, di dalam inovasi pendidikan, kepala sekolah, guru dan

seluruh civitas sekolah perlu menetapkan visi bersama dan inovasi yang akan

dikembangkan guna meraih visi tersebut. Visi bersama menurut Senge (1994)

adalah visi yang merupakan keinginan semua pihak yang terkait, terutama client.

Sebagai contoh, perusahaan air minum Aqua. Perusahaan ini memandang orang

butuh minum di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, mereka bersepakat

mengembangkan suatu inovasi yaitu air mineral dalam kemasan yang mudah

dibawa dan diminum di mana saja. Visi dan inovasi tersebut membawa

perusahaan Danone penghasilAqua meraih sukses besar.



E. ORGANISASI YANG INOVATIF

Menurut Roger (1995) inovasi adalah sesuatu yang dipersepsi baru oleh
orang atau organisasi. Suatu organisasi perlu secara terus menerus melakukan
inovasi agar terjadi pembaruan. Menurutnya, ada delapan faktor yang
mempengaruhi ke-inovatif-an suatu organisasi yaitu sebagai berikut.

Karakterisitik lndividual

1. Sikap terhadap perubahan

Karakteristik internal organisasi

2. Sentralisasi

3. Kompleksitas organisasi

4. Formalitas dan birokrasi

5. Keterkaitan

6. Sumber daya organisasi

7. Ukuran organisasi

Karakteristi k E keternal

8. Keterbukaan sistem

Agar sekolah menjadi Lo yang inovatif, maka setiap anggota harus
senang terhadap perubahan yang membangun. sekolah harus membuang
organisasi yang sentralistik dengan birokrasi yang berbelit. Cara ini dapat
dilakukan melalui pembentukan team learning dan fask force yang sekaligus
untuk mengatasi kompleksitas dan ukuran organisasi agar tidak terlalu besar.
Untuk itu, semua elemen harus mengembangkan kerjasama, keterbukaan, mau
menerima kritik dan saran, manejemen keuangan yang akuntabel, dan sumber
pengetahuan yang memadai dengan sistem yang terbuka.

F. PERAN PEMIMPIN DALAM DIFUSI INOVASI

Menurut Roge(1995) proses difusi inovasi melibatkan: 1) lnnovation
Leader/Change agent,2) Opinion Leader dan 3) Client. peran pemimpin (leader)
dalam inovasi suatu organisasi ialah untuk menciptakan inovasi itu sendiri dan
sebagai agen perubahan. Agar anggota organisasi mau melakukan inovasi,



tJ.

maka langkah pertama adalah anggota organisasi harus memiliki pengetahuan

tentang inovasi itu sendiri. Untuk itu diperlukan pelatihan atau sosialisasi tentang

inovasi. Kemudian, pimpinan melakukan persuasi agar mereka mau menerima

dan melakukan inovasi. Jika mereka sudah memutuskan untuk menerima dan

melakukan inovasi, maka langkah berikutnya ialah implementasi dari inovasi.

Pengembangan inovasi pendidikan umumnya menggunakan ISD (lnstructional

system Design) dan SD (School Development). Ada banyak model tSD dan SD,

seperti 4D (Define, Design, Develop, Dessiminate), 4C-lD model (van

Merrienboer, Clark, & de Croock, 2002), dan ADDIE (Analyze, Design, Develop,

lmplement, and Evaluate). Menurut Roger (1995), ada enam fase proses

pengembangan inovasi: (1) identiflkasi kebutuhan/masalah, (2) penelitian (dasar

dan terapan), (3) pengembangan inovasi, (4) komersialisasi, (5) difusi dan

adopsi, dan (6) konsekuensi.

INOVASI PENDIDIKAN

Perubahan paradigma pendidikan telah terjadi sepanjang sejarah, namun

perubahan yang sangat besar terjadi setelah tahun 1983. Ketika itu, pemerintah

AS membentuk tim khusus Excellcence for Education yang diketuai oleh Rektor

David Pierport. Hasil kerja tim tersebut dipresentasikan di US Educational

Summit tahun 1983. lsinya sangat mengejutkan banyak pihak, yaitu anak

Amerika prestasinya mundur jauh pada SAT (Scholastic Aptitude Test),

kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan bekerjasama.

Di sisi lain, di negara-negara yang maju pesat busines dan industrinya, seperti

Singapura, Korea Selatan, dan Jepang sekolah-sekolah berkembang pesat.

Menurut laporan tersebut negera AS sedang dalam bahaya dan membutuhkan

perubahan sebagaimana judul hasil penelitian yaitu Nation at Risk, an lmperative

to Change. Sejak itulah inovasi pendidikan berkembang kembali dengan cepat.

Negera membiayai banyak proyek untuk pengembangan pendidikan. Berikut

beberapa inovasi pendidikan yang dikembangkan.

1. Contextual Teaching and Learning (CTL)

Pendekatan Pembelajaran Konstektual atau Contextual Teaching and Learning

(CTL) berkembang dari faham konstruktivisme (Brown, 1998; Dirkx, Amey, and

Haston, 1999). lde utamanya ialah mengaitkan kegiatan dan persoalan



pembelajaran dengan konteks keseharian anak (Blankchard, 2000; Hull and

Souders, 1996). Anak belajar dari dunia nyata dimana ilmu pengetahuan yang

dipelajari bakal digunakan. Teori belajar bermakna (meaningful learning) dari

Ausubel (1979) menyarankan agar siswa belajar dari persoalan kesehariannya

agar bermanfaat bagi kehidupannya.

Clifford dan Wilson (2000), mendeskripsikan karakteristik CTL sebagai

berikut:

1. Menekankan adanya pemecahan masalah (problem solving),

2. Pembelajaran terjadi di berbagai konteks (multiple confexfs),

3. Menerapkan standar tinggi (High expectations),

4. Menerapkan belajar secara mandiri (Self-directed Learning),

5. Membimbing siswa untuk memonitor hasil belajarnya sehingga ia mampu

belajar,

6. Pembelajaran menggunakan berbagai ragam kehidupan siswa sebagai titik

pijak ,

7. Mendorong siswa untuk saling belajar dengan temannya

8. Menerapkan otentik asesmen (authentic assessmenf).

2. Life Skills

Agar anak bisa hidup di jamannya, maka sekolah mengembangkan kecakapan

hidup atau tife skrT/s. Pentingnya pengembangan kecakapan hidup (life skills)

disebabkan banyak anak lulusan sekolah bahkan perguruan tinggi tidak mampu

bekerja dan tidak mampu hisup secara mandiri, oleh karena itu life skills

dibutuhkan agar siswa dapat hidup secara mandiri di masyarakat. Kecakapan

hidup meliputi dua hal pokok yaitu general life skil/s dan specific life skills.

General tife skills kemampuan umum yang harus dikembangkan dalam diri

setiap anak, mulai dari TK sampai PT. Kemampuan umum tersebut meliputi

kemampuan membaca, menulis, berhitung, berpikir, berperilaku, dan

berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, spectTic life skills terdiri atas dua

kemampuan yaitu academic skil/s dan vocational skrT/s. Academic skil/s ialah

kemampuan keilmuan yang mutakhir yang penting dibekalkan kepada siswa

yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bagi siswa yang

akan bekerja sebaiknya diberi pula bekal vocational ski//s, atau kemampuan

melakukan suatu pekerjaan.



G. PERAN PEMIMPIN DALAM LO

Fellizar (2001) menyatakan bahwa tugas utama seorang pemimpin ialah: 1)

creating vision,2) mobilizing commitment, dan 3) institutionalizing change. Jadi

pemimpin mengemban tugas untuk menciptakan visi, memobilisasi komitmen

bawahan, dan mendorong terjadinya perubahan. Lebih jauh dalam rangka

memberdayakan anggota organisasi melalui LO, maka pemimpin harus mampu

melakukan hal-hal berikut.

1. Menghargai orang yang mau belajar

2. Menciptakan kegiatan belajar bersama (team learning), diprakarsai oleh tim'

3. Memberdayakan pekerja untuk belajar dan menghasilkan'

4. Mendemostrasikan dan menjadi model belajar bagi bawahan dan siswa.

5. Menunjukkan hasil-hasil belajar dan manfaatnya.

6, Menyeimbangkan antara belajar bagi kebutuhan individual dengan kebutuhan

organisasi.

7. Mendorong partisipasi siswa/client.

8. Menyediakan kesempatan pendidikan bagi komunitas'

9. Membangun kemitraan belajar jangka panjang.

1 0. Menciptaka n inovasi secara berkelanjutan.

Kesimpulan

1. pemimpin memiliki peran penting dalam organisasi yaitu memahami apa yang

dibutuhkan dan apa yang benar bagi organisasi, mampu memobilisasi orang dan

sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, serta mampu mempengaruhi

carc berpikir, berperilaku, dan perasaan orang lain untuk kepentingan

organisasinYa

2. pemimpin harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan, seperti visioner, profesional,

memiki keteladanan, sebagai agen perubahan, mampu menanamkan nilai-nilai

yang abadi, dan mampu mempersuasi orang untuk mengikutinya.

3. pemimpin harus bersifat inovatif, yaitu mampu menciptakan, mendifusikan, dan

mengimplementasikan inovasi dalam organisasinya.



4. Di dalam LO, pemimpin memiliki peran penting untuk mendorong agar setiap

orang mau belajar secara kontinyu baik sebagai individual maupun sebagai team

agar organisasi itu tidak hanya bertahan (sustain) tetapijuga berkembang.
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