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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Pembangunan Nasional di bidang pengembangan sumber daya manusia 

Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan merupakan upaya yang sungguh-

sungguh dan terus-menerus dilakukan untuk mewujudkan manusia Indonesia 

seutuhnya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 dan secara historis dalam beberapa GBHN.  Di dalam Undang-undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tercantum fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang juga mencerminkan  konsep dan tujuan pendidikan umum. 

Secara lengkap fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang termuat dalam pasal 3 

UU No. 20 tahun 2003 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.  

Tujuan pendidikan nasional itu merupakan rumusan mengenai kualitas 

manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. 

Rumusan tujuan pendidikan nasional ini menjadi dasar dalam pengembangan 

pendidikan karakter bangsa.Tujuan tersebut bukan hanya untuk sekelompok orang 

peserta didik tertentu yang meggeluti suatu bidang spesialisasi tertentu, melainkan 

untuk semua peserta didik. Tujuan ini tidak dapat dicapai oleh pendidikan yang hanya 

menekankan aspek intelektual atau keterampilan tertentu saja karena tujuan tersebut 

menggambarkan keterpaduan dari berbagai ranah, bahkan ranah afektif. Oleh karena 

itu tujuan pendidikan seperti itu hanya dapat dicapai oleh suatu pendidikan yang 

bersifat umum yang mengintegrasikan seluruh ranah.  
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Terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya diharapkan dapat dicapai oleh 

tujuan pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan umum yaitu 

membina warga Negara Indonesia yang memiliki kepribadian yang baik, terpadu, dan 

terdidik, yang disebut sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Manusia Indonesia 

seutuhnya itu secara singkat dapat digambarkan sebagai manusia yang memiliki 

kepribadian terpadu (kognitif, psikomotorik dan afektif) dengan penekanan yang 

lebih besar pada aspek afektifnya serta terpadu jasmani dan rohaninya (Maftuh, 2009. 

Hlm.15). Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, perlu di pahami aspek 

potensi manusia yang penting untuk dikembangkan sebagai upaya pembentukan 

manusia berkepribadian utuh melalui proses knowing the good, loving the good, 

feeling the good, acting the good, sama-sama melibatkan aspek kognitif, afektif dan 

psikomotorik (Megawangi, 2004, hlm. 105).  

Pendidikan yang berkualitas akan menentukan mutu kehidupan pribadi, 

masyarakat, dan bangsa dalam rangka mengantisipasi, mengatasi persoalan dan 

tantangan yang terjadi dalam masyarakat pada masa kini dan masa depan 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi, agar melakukan revolusi 

mental. Maka diperlukan pendidikan yang dapat membentuk sumber daya manusia 

Indonesia yang handal, berdaya saing dan berkarakter kuat dan baik. Individu yang 

berkarakter kuat dan baik adalah mereka yang memiliki akhlak, moral dan budi 

pekerti yang baik. Alternatif caranya, dengan menerapkan pendidikan karakter 

sebagai pendidikan yang mernyempurnakan budi pekerti atau perilaku manusia sesuai 

dengan hakikatnya, dimana kita berproses dalam karakter kita, seiring suatu nilai 

menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk 

menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral itu baik.  

Pendidikan karakter dilakukan dengan mengembangkan seluruh potensi dan 

dimensi secara utuh, yang meliputi aspek kognitif, emosi, sosial, spiritual, motorik 

dan kreativitas dalam suasana kondusif yang penuh kasih sayang, agamis dan 

menyenangkan. Atmosfir sekolah atau suasana sekolah harus dipenuhi dengan kasih 
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sayang dan kedamaian (Jareonsettasin, 2000). Karakter yang terasa demikian 

memiliki tiga bagian yang saling berhubungan, yaitu : pengetahuan moral (moral 

knowing), perasaan moral (moral feeling) dan perilaku moral (moral behavior), atau 

kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati dan kebiasaan dalam tindakan 

(Lickona, 1991, hlm. 81-82).  

Pendidikan karakter adalah suatu proses yang ditularkan, diteladani, 

dibiasakan dan pada akhirnya akan tampak sebagai karakter yang selalu diterapkan. 

Jika peserta didik sebagai pembelajar telah dibiasakan untuk melihat dan meneladani 

nilai-nilai positif itu saat mereka dididik di sekolah, maka mereka akan menjadi 

generasi bangsa dengan segala karakter positif. Bukan generasi yang korup, bukan 

generasi yang selalu saling sikut demi kekuasaan dan jabatan, bukan generasi yang 

mudah menanggalkan identitasnya sebagai manusia bertaqwa kepada Tuhan YME 

dan berjiwa Pancasila. Selayaknya menjadi pribadi dengan jiwa konstruktif, inovatif, 

dan solutif yang siap mengikis dan menyelesaikan segala kemelut bangsa yang 

tengah sekarat dengan carut-marut ini, dan generasi yang siap mencopot segala krisis 

multidimensi. Pendidikan karakter yang digulirkan bertujuan untuk membantu 

peserta didik memahami, memperhatikan dan melakukan nilai-nilai kebaikan atau 

etika, hingga peserta didik pelan-pelan akan terbentuk menjadi pribadi yang memiliki 

sifat kejujuran, pantang menyerah, memiliki etos kerja, mau tertib patuh pada aturan, 

punya kepedulian pada sesama, dan sebagainya. 

Pendidikan karakter  diharapkan dapat mencegah tumbuhnya sifat-sifat buruk 

yang dapat menutupi fitrah manusia, serta melatih peserta didik untuk terus 

melakukan perbuatan baik sehingga mengakar kuat dalam diri yang tercermin dalam 

tindakannya yang senantiasa melakukan kebajikan. Begitu banyak manusia yang tahu 

perilakunya yang buruk tapi tidak tahu cara mengubahnya. Oleh karena itu diperlukan 

pendidikan karakter yang eksplisit, yang mencakup bukan saja pengetahuan baik dan 

buruk yang mengandalkan kemampuan kognitif dan psikomotorik, tetapi juga 
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bagaimana meningkatkan kemampuan afektif untuk menumbuhkan cinta kepada 

kebajikan dan melatih secara terus menerus perbuatan baik dalam tindakan nyata. 

Tujuan pendidikan karakter adalah membentuk  pribadi peserta didik, agar 

menjadi manusia yang seutuhnya. Karakter utuh ini padat muatan moral dan harus 

diajarkan sekolah dan perguruan tinggi dalam suasana demokrasi. Sekolah 

memerlukan konsep karakter dan komitmen untuk mengembangkan konsep tersebut 

dalam diri peserta didiknya (Lickona, 2012, hlm. 79). Oleh karena itu, hakikat dari 

pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai 

(Wibowo, 2013, hlm 39), yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari 

agama dan budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka  membina kepribadian 

generasi muda agar menjadi manusia yang seutuhnya (paripurna). Usaha untuk 

pembentukan dan pengembangan karakter seseorang tidaklah mudah, memerlukan 

pendekatan yang komprehensif yang dilakukan secara eksplisit, sistematis dan 

berkesinambungan. Pendidikan karakter  dapat memberi pengetahuan mana yang baik 

dan mana yang buruk serta membuat sifat-sifat baik mengakar di dalam diri peserta 

didik yang membuatnya menjadi manusia utuh (Insan kamil).  

Semakin kuatnya tedensi yang ada dalam pendidikan di Indonesia yang lebih 

memfokuskan diri pada aspek kognitif-intelektual dan aspek psikomotorik keahlian 

(skill), cenderung tidak memperhatikan aspek afektif. Akibatnya banyak kita temui 

generasi muda yang cenderung tidak mampu mengendalikan emosi, jiwanya gersang, 

tingkat spritualitasnya dan daya juang serta rasa peduli terhadap lingkungan yang 

masih rendah, sehingga muncul berbagai peristiwa yang diakibatkan rendahnya nilai 

moral dan karakter bangsa. Banyaknya kasus-kasus seperti perkelahian masal,  

meningkatnya kenakalan remaja seperti kasus-kasus begal yang pada umumnya 

dilakukan oleh anak-anak muda, kekerasan terhadap anak,  perilaku amoral, berbagai 

kasus dekadensi moral. Gejala tersebut bahkan di tempat-tempat tertentu telah sampai 

pada taraf yang sangat meresahkan tata kehidupan, dan tidak mencerminkan nilai-

nilai budaya dan norma-norma yang berlaku.  
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Maraknya perilaku menyimpang itu umumnya menunjuk pada kesadaran 

akhlak dan moral yang merosot. Pendidikan di Indonesia cenderung menyiapkan 

anak untuk cerdas secara intelektual, mengaktifkan otak kiri dan mengabaikan 

potensi otak kanan. Akibatnya banyak orang pintar yang tidak benar dalam 

perilakunya. Kecerdasan yang dimiliki tidak dimanfaatkan di jalan yang lurus yang 

Allah ridhoi. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan belum mampu untuk 

mengembangkan aspek afektif secara optimal, sehingga harapan untuk mewujudkan 

manusia yang seutuhnya melalui pendidikan masih perlu mendapat perhatian khusus, 

maka solusinya adalah menerapkan pendidikan karakter.  

Seluruh upaya pendidikan diarahkan pada pembinaan karakter yang melalui 

olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, olah raga (Kemendiknas, 2010, hlm. 10). 

Banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan 

karakter pada lembaga pendidikan formal (persekolahan dan perguruan tinggi). 

Sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda, lembaga pendidikan diharapkan 

dapat meningkatkan peranannya dalam pengembangan mental spritual peserta didik  

melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter. Pendidik harus 

menjadi model dari karakteristik yang diinginkan pada diri peserta didik, nilai-nlai 

yang diinginkan juga harus menjadi bagian terintegrasi dari olah raga dan kegiatan 

ekstrakurikuler (Na-Ayudya, 2008, hlm. 7).  

Pendidik dituntut untuk dapat membantu peserta didiknya dalam 

mengembangkan dan mengamalkan kualitas keutamaan dan mencegah anak didik 

kita menjadi kandidat-kandidat warga negara yang berwatak negatif atau tidak 

terpuji. Anak-anak didik harus mendahulukan otak daripada otot. Kita perlu berupaya 

mencegah peserta didik calon-calon individu yang tidak jujur, tidak sabar, tidak 

toleran, tidak adil, tidak bertanggung jawab, tidak rajin, tidak disiplin, tidak tabah dan 

tidak ramah. Kita harus mencegah generasi muda kita yang mendahulukan emosi, 

keserakahan dan kekerasan diatas nalar, martabat dan kedamaian umat manusia 

(Kalidjernih, 2011, hlm. 71).  
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Untuk pembentukan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan, Djohar 

(dalam Wibowo, 2013. Hlm.  121)  mengidentifikasi tiga faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya karakter seseorang, (1) modal budaya yang dibawa sejak kecil, (2) 

dampak lingkungannya, (3) kekuatan individu merespon dampak lingkungannya. 

Menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung menjadi sangat penting 

dalam menumbuh kembangkan karakter seorang mahasiswa. Untuk keberhasilan 

pendidikan karakter dalam konteks perguruan tinggi, ditentukan oleh lingkungan 

kampus, baik ekosistem dan akademiknya serta strategi implementasi, seharusnya 

semua itu disusun sedemikian rupa, sehingga pendidikan karakter dapat berjalan 

dengan baik dan mendukung pengembangan karakter mulia mahasiswa (Wibowo, 

2013.122).  

Pemerintah telah membuat dan menetapkan Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025, yang tujuannya membina dan 

mengembangkan karakter warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat 

ber-Ketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa 

persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia (Pemerintah Republik Indonesia, 2010 : 4). Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter bangsa memiliki tiga fungsi utama, yaitu : 

1. Pengembangan potensi dasar, agar berhati baik, berpikir baik, dan 

berperilaku baik; 

2. Perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah 

baik ; dan 

3. Penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. 

(Wibowo, 2013. Hlm. 123) 

Satuan pendidikan formal dari SD sampai perguruan tinggi sangat sentral 

posisi dan perannya dalam mengembangkan karakter. Menurut Budimansyah (2010, 

hlm. 11) pendidikan karakter diperguruan tinggi merupakan tahapan pembentukan 

karakter yang tidak kalah pentingnya dari pendidikan karakter ditingkat sekolah dasar 



7 

 

Devi Irena,2015 
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENGASUHAN  
UNTUK MEMBENTUK MANUSIA  SEUTUHNYA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

dan menengah karena merupakan tindak lanjut dari pendidikan karakter di sekolah. 

Untuk lingkup satuan perguruan tinggi dilaksanakan melalui tridharma perguruan 

tinggi , budaya organisasi, kegiatan kemahasiswaan dan kegiatan keseharian (Tim 

Pendidikan Karakter Ditjen Dikti, 2010).  

Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia  telah mengembagkan strategi 

pelaksanaan pendidikan karakter. Model pendidikan karakter UPI Bandung 

dikembangkan melalui tiga cara, yaitu : (a) melalui penguatan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn); (b) mengoptimalkan layanan bimbingan konseling kepada 

para mahasiswa; dan (c) menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik 

(Budimansyah, dkk. 2010. Hlm. v). Pendidikan karakter Universitas Indonesia 

dikembangkan dan diimplementasikan melalui dua kegiatan utama, yaitu Orientasi 

Belajar Mahasiswa (OBM) dan Program Dasar Pendidikan Tinggi (PDPT).  

IPDN yang merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan menerapkan 

pendidikan karakter melalui pendekatan tritunggal terpadu (pengajaran, pelatihan dan 

pengasuhan). Pengajaran untuk membentuk kecerdasan intelektual dan pelatihan 

untuk membentuk kecerdasan psikomotorik dan pengasuhan untuk membentuk 

kecerdasan afektif. Keunikan pendidikan di IPDN justru dengan adanya pendidikan 

karakter dilakukan melalui pendekatan pengasuhan. Pengasuhan IPDN sebagai 

strategi pendidikan karakter yang dirancang khusus lengkap dengan kurikulum 

pengasuhannya.  

Menurut Engel (1997), pengasuhan erat kaitannya dengan kemampuan suatu 

keluarga atau komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu dan dukungan 

untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam 

masa pertumbuhan . Dalam kamus bahasa Indonesia pengasuhan yaitu : 

“cara mengasuh”, merupakan sikap dalam upaya mendidik anak dengan 

melakukan penataan lingkungan fisik, sosial, sosio-kultural, suasana 

psikologis, yang kesemuanya dilakukan dalam rangka menerapkan nilai-nilai 

moral kepada anak sebagai dasar perilaku di kehidupan yang akan datang, 
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bagaimana membimbing dan mendidik anak secara psikis menuju kedewasaan 

(tersedia dalam http://library.walisongo.ac.id/ digilib/download. php?id=2175  

diakses tanggal 17 April 2015). 

Sebagaimana pengasuhan di IPDN sangat diperlukan, karena peserta didik di 

IPDN selama masa pendidikan yaitu empat tahun ditempatkan di asrama. Kehidupan 

di asrama selama 24 jam dalam sehari semalam dengan peserta didik berasal dari 

berbagai daerah di Indonesia dengan beragam suku bangsa dan agama, maka 

diperlukan pengaturan secara seksama. Keberadaan pengasuhan berfungsi  

membentuk karakter keprofesionalannya. Bahkan dari sisi ruang dan waktu, porsi 

terbesarnya pada pegasuhan selama 24 jam dalam sehari semalam. 

 Implementasi dari pendidikan karakter melalui pengasuhan ditentukan oleh 

sempurnanya keterkaitan fenomena nilainya, sementara orang merasa perlu adanya 

mata pelajaran etika atau budi pekerti. Seolah-olah semua ingin dijadikan mata kuliah 

tersendiri dan dimasukkan kedalam kurikulum pengajaran. Padahal tidak semua yang 

diperlukan dimasukkan kedalam kurikulum yang menjadi mata pelajaran, melainkan 

bisa dimasukkan kedalam konsep pengasuhan.  

Pendidikan perilaku keterkaitannya lebih banyak kepada kesepakatan dan hal 

itu dibangun di dalam pola asuhan, bukan dihafalin, dan tataran implementasi 

ilmunya adalah ilmu bersepakat seperti dalam cara berkomunikasi dan melihat nilai. 

Sangat bisa diasumsikan bahwa pola pengasuhan penting bagi perguruan tinggi 

lainnya karena pendidikan karakter itu bisa melalui pendidikan formal dalam kelas, 

melalui kegiatan ekstrakurikuler atau melalui pengasuhan sebagai pengganti 

keluarga. Peran keluarga dalam komunitas terkecil dalam suatu bangsa harus 

berkelanjutan.  

Saat anak sekolah dari SD sampai SMA, mereka diasuh oleh keluarganya atau 

orang tuanya. Sedangkan pada saat mereka memasuki jenjang perguruan tinggi, 

akademiknya tetap berkelanjutan sedangkan pengasuhannya terputus atau diserahkan 

begitu saja ke masyarakat yang tidak terpola dengan baik. Pengasuhan telah 

http://library.walisongo.ac.id/%20digilib/download
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dilakukan oleh orang tua sejak dini, tidak selayaknya ketika masuk perguruan tinggi 

terlepas dari orang tua dan tidak ada penggantinya, maka terjadi konsep pengasuhan 

yang tidak berkesinambungan, masalahnya bisa lebih gawat daripada 

ketidaksinambungan pendidikan kurikuler di kelas. 

Saat ini kita memerlukan pendidikan karakter untuk membina anak bangsa 

agar menjadi manusia seutuhnya, diantaranya melalui pengasuhan, sehingga 

menemukan identitas diri, makna dan tujuan hidup melalui hubungannya dengan 

masyarakat, lingkungan alam dan nilai-nilai spiritual (Lennox, 2009,hlm.15). 

Pembinaan karakter bertujuan untuk pengembangan nilai-nilai karakter peserta didik 

yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku manusia secara utuh 

yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah (Kesuma dkk, 

2012, hlm. 5), maka diupayakan strukturisasi keseimbangan antara dunia lahiriah dan 

dunia bathiniah atau keseimbangan perilaku jasmani dan perilaku rohani (Amin, 

2011, hlm. 113).  

Kita perlu menghidupkan kembali pendidikan yang diarahkan pada aspek 

afektif untuk pembentukan manusia menuju kesempurnaan ideal jiwa dan badan, 

membentuk budaya intelektual dan spiritual. Hal ini sejalan dengan dua deskripsi 

kemanusiaan yang saling melengkapi yaitu deskripsi upaya fisik yang berangkat dari 

sumber fenomena kealaman dan deskripsi nilai yang berangkat dari sumber fenomena 

ketuhanan (gaib) yang membuka peluang manfaat, maka dari kedua fenomena 

tersebut yaitu fenomena kealaman dan fenomena Ilahiyah maka diturunkan konsep 

manusia seutuhnya yang merupakan konsepsi ideal kemanusiaan yang esensinya 

terletak pada kemandirian manusia dengan keutuhan unsur-unsurnya yaitu takwa, 

etika, komunikasi, nalar dan fisik (Purwasasmita, 2012, hlm. 3). 

Istilah utuh berada pada tujuan yang paling ideal sebagai penunjuk arah segala 

tindakan pendidikan. Pada kenyataan sebenarnya keutuhan manusia bisa berlaku 

relatif.  Dalam psikologi, utuh diartikan sebagai pribadi yang matang, pribadi yang 

sehat, pribadi yang produktif atau pribadi yang terintegrasi. Demikian pula dalam 
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bahasa Islam, utuh dapat dimaknai sebagai manusia kaffah, insan kamil, akhlak mulia 

atau dalam bahasa psikologi Islam, utuh berarti pribadi paripurna atau pribadi  

muthmainnah. Semua istilah itu memiliki tekanan masing-masing tetapi pada 

dasarnya semuanya tercakup dalam keutuhan yang ideal, yaitu kesatuan dan 

keseimbangan antara kebutuhan badan, psikis, sosial dan spiritual atau disebut 

dengan bio-psycho-socio-spiritual (Mulyana, 2011, hlm. 164).  

Fenomena proses pembinaan manusia utuh terjadi pada diri praja, baik secara 

individu maupun kelompok dalam setting pendidikan karakter melalui pengasuhan. 

Kalau dalam skala individu adalah berkaitan dengan badan dan diri nya yang mandiri. 

Maka gabungan dari individu akan menentukan skala kemanusiaan yang lebih besar 

atau multiskala, seperti komunitas institusi dan skala kebangsaan yang ditentukan 

oleh tingkat kemandirian (Purwasasmita, 2012, hlm. 136). Pengasuhan merupakan 

proses yang panjang dan proses pengasuhan akan mencakup  : 1) interaksi antara 

anak, orang tua, dan masyarakat lingkungannya, 2) penyesuaian kebutuhan hidup dan 

temperamen anak dengan orang tuanya, 3) pemenuhan tanggung jawab untuk 

membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak (tersedia pada 

http://repository.usu.ac.id /bitstream/123456789/ 34210/3/ Chapter%20II.pdf diakses 

pada tanggal 17 April 2015).  

Menjadi hal yang penting saat kita membicarakan peserta didik karena mereka 

adalah generasi bangsa yang dimasa mendatang akan menjadi khalifah yang 

meneruskan peradaban bangsa. Menjadi keharusan bagi kita untuk memastikan 

mereka dibentuk dengan cara yang benar sehingga menjadi individu dengan karakter 

pembangun dan pejuang yang akan membangun negaranya serta memperjuangkan 

harkat dan martabat bangsanya. Jika pendidikan di Indonesia berhasil melakukan itu, 

maka kita tidak perlu khawatir untuk mempercayai anak-anak bangsa itu sebagai 

pemimpin dan pemegang birokrasi kelak. Peserta didik yang dihasilkan adalah 

peserta didik yang berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi 

http://repository.usu.ac.id/
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anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggungjawab atas kebahagiaan dirinya 

dan kesejahteraan orang lain.  

Manusia merdeka adalah seseorang yang mampu berkembang secara utuh dan 

selaras dari segala aspek kemanusiaannya dan yang mampu menghargai dan 

menghormati kemanusiaan setiap orang. Pepatah Ki Hajar Dewantara ini sangat tepat 

yaitu “educate the head, the heart, and the hand”. Metode pendidikan yang sesuai 

adalah sistem among yaitu metode pengajaran dan pendidikan yang berasal dari 

falsafah Ki Hajar Dewantara Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madyo Mangun Karso dan 

Tut Wuri Handayani (tersedia pada http://langkahkebebasan. blogspot.com  /p/ 

edukasi.html diakses 20 April 2015). Sesuai juga dengan falsafah budaya sunda yang 

terkenal dengan trilogi siliasih (saling mengasihi), siliasah (saling menasehati), 

siliasuh (saling mendukung). 

Pengasuhan di IPDN sebagai ruh pembentukan kepribadian praja yang selama 

ini dilaksanakan, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam dan 

berkompeten dalam rangka membangun nilai-nilai integritas dan kompetensi praja 

yang berkarakter sebagai manusia utuh yang akan mengemban tugas sebagai kader 

pemerintahan dalam negeri. Hal ini memuat konteks serta makna yang penting untuk 

dikaji secara mendalam, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan 

ini, sehingga bisa menemukan konsep pengasuhan dalam membentuk manusia 

seutuhnya yang tidak hanya berguna di IPDN, tetapi diharapkan bisa berguna juga di 

tempat pendidikan lainnya.    

1.2.  Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka  

teridentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan, untuk 

mendapatkan perhatian dan solusi yaitu : 

1) Pendidikan yang dilaksanakan sekarang cenderung bertujuan untuk membuat 

anak cerdas secara intelektual dan tidak cerdas secara afeksi dengan 

mengaktifkan fungsi otak kiri dan mengabaikan fungsi otak kanan.  
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2) Potensi olah pikir, olah rasa, olah hati  yang dimiliki oleh pendidik dan 

peserta didik belum diberdayakan secara optimal. 

3) Generasi muda yang  sekarang cenderung tidak mampu mengendalikan emosi, 

tingkat spritualitas dan daya juangnya masih rendah. 

4) Dukungan lembaga pendidikaan atas program pemerintah dalam proses 

pendidikan karakter belum maksimal. 

5) Pentingnya proses pengasuhan sebagai bagian dari pendidikan formal pada 

sekolah yang berasrama seperti di IPDN untuk membangun sisi ideal manusia 

utuh belum dilakukan secara seksama. 

6) Pengasuh sebagai pendidik, pengawas, sebagai tutor, guru kehidupan bagi 

peserta didik di IPDN belum berfungsi maksimal dalam mewujudkan praja 

sebagai manusia utuh. 

7) Konsep dasar Institusi dalam proses pengasuhan belum dipahami secara benar 

oleh pengasuh dan oleh peserta didik. 

8) Mengacu sisi ideal kemanusiaan, pengasuh dituntut oleh kreteria 

profesionalismenya. 

9) Diperlukan konsep pengasuhan yang tepat untuk mewujudkan manusia utuh. 

Bertolak dari latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana telah 

dikemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini 

adalah  : Bagaimanakah konstruksi konsep manusia utuh dari pola dan aktivitas 

peserta didik dalam pendidikan karakter melalui pengasuhan agar terbentuk  manusia 

seutuhnya?  Agar masalah lebih terinci maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan 

penelitian sebagai berikut :  

1) Bagaimanakah gambaran umum profil IPDN sebagai lokasi penelitian 

pendidikan karakter? 

2) Bagaimanakah mengkonstruksi konsep manusia utuh dari pola pendidikan 

karakter melalui pengasuhan? 

3) Bagaimanakah mengkonstruksi konsep manusia utuh dari aktivitas peserta 

didik dalam pendidikan karakter melalui pengasuhan? 
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4) Nilai-nilai kemanusiaan apa sajakah yang terbentuk dari aktivitas peserta 

didik dengan pendidikan karakter melalui pengasuhan dan bagaimanakah 

melihat keseksamaan dari temuan nilai-nilai yang dikaji? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini secara 

umum untuk mengkonstruksi konsep manusia utuh dalam konteks pendidikan 

karakter berbasis pengasuhan. Secara khusus penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui gambaran umum profil IPDN sebagai lokasi penelitian 

pendidikan karakter. 

2. Untuk mengkaji dan mengkonstruksi konsep manusia utuh dari pola 

pendidikan karakter melalui pengasuhan. 

3. Untuk mengkaji dan mengkonstruksi konsep manusia utuh dari aktivitas 

peserta didik dalam  pendidikan karakter melalui pengasuhan. 

4. Untuk menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk dari pendidikan 

karakter melalui pengasuhan dan melihat keseksamaan dari temuan nilai-nilai 

yang dikaji. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat baik 

secara teoretis maupun praktis. Manfaat teoretis: untuk menemukan konsep 

pembentukan manusia utuh dari pengasuhan dalam kerangka pendidikan karakter 

dalam membina dan mengarahkan peserta didik agar menjadi manusia seutuhnya. 

Untuk memperkaya khasanah  keilmuan dalam rangka temuan baru terkait dengan 

penerapan ilmu secara aplikatif di bidang sosial, pendidikan, sosiologi, psikologi 

serta sebagai bahan informasi dan kajian bagi para pemerhati, peminat dan peneliti 

lainnya.  
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Selain memberikan manfaat secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak sebagai berikut:  

1) Bagi peneliti, sebagai bahan untuk mengembangkan teori pendidikan karakter 

khususnya berkaitan dengan pengasuhan dalam membentuk manusia 

seutuhnya.  

2) Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini memberikan masukan dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan karakter melalui program pengasuhan 

sehingga terwujudnya manusia seutuhnya. Bagi peserta didik (praja), hasil 

penelitian ini berguna agar proses pendidikan karakter melalui sistem 

pengasuhan senantiasa diikuti dan ditaati agar terbentuknya praja sebagai 

manusia seutuhnya. 

3) Bagi peneliti lain, penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan untuk 

kajian lebih lanjut, agar diperoleh perbandingan untuk menambah khasanah 

keilmuan.  

4) Bagi pengambil keputusan/kebijakan pendidikan, hasil penelitian ini dapat 

menjadi masukan dalam mengambil kebijakan pendidikan baik ditingkat pusat 

maupun daerah dan di tingkat satuan pendidikan sehingga ada umpan balik 

(feedback).  

5) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

pengembangan karakter peserta didik di lingkungan kampus IPDN. 

 

1.5.  Struktur Organisasi Disertasi 

Pada bagian ini dipaparkan keseluruhan isi disertasi secara berurutan dari bab 

I sampai bab Bab V sebagai berikut : 

Bab I pendahuluan yang berisikan :1) latar belakang penelitian, 2) rumusan 

masalah penelitian, 3) tujuan penelitian, 4) manfaat penelitian dan 5) struktur 

organisasi disertasi.  



15 

 

Devi Irena,2015 
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENGASUHAN  
UNTUK MEMBENTUK MANUSIA  SEUTUHNYA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Bab II, kajian pustaka tentang pendidikan karakter, pengasuhan, dan manusia 

utuh, yang meliputi : 1) hakekat pendidikan, 2) makna karakter, 3) konsep pendidikan 

karakter, 4) konsep pengasuhan,  5) konsep manusia utuh,  6) penelitian yang relevan. 

Bab III, metode penelitian berisi penjabaran yang rinci mengenai : 1) desain 

penelitian, 2) partisipan dan tempat penelitian, 3) pengumpulan data, 4) analisis data,  

5) defenisi operasional,  6)validasi data. 

Bab IV memaparkan 1) temuan dan 2) pembahasan. Bab V merupakan bab 

penutup yang berisikan : 1) simpulan, 2) implikasi, dan 3) rekomendasi. 

 


