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ABSTRAK

Aan Hasanah, "Model Implementasi Nilai-nilai Karakter untuk
Mengembangkan Kompetensi Keguruan pada Mahasiswa Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan UIN SGD Bandung" 2015

Model konseptLral pendidikan karakter untuk mengembangkan
kompetensi keguruan pada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN Sunan Gunung Djati Bandung menggunakan
kerangka konsep Robert Glaser dalam basic teaching method
yang dapat diimplementasikan dalam sistem pendidikan di
Perguruan Tinggi. Kerangka konseptual model .Basic

Teaching Model' Robert Glaser, dimana pendidikan
dikembangkan dalam empat komponen dasar yang bersifat
saling terkait (interdependency) dan berurut (sequen) yakni;
Tujuan, Program, Proses serta Evaluasi pendidikan karakter.
Pendidikan Karakter bagi mahasiswa FTK adalah terbentuknya
rrahasisrva calon guru yang memiliki karakter keimanan,
kej uj uran, tanggungjawab, kepedulian. Keberanian serta
rncnjadi warga Negara yang baik. Tujuan ini pada dasarnya
nrcrupakan kristalisasi nilai-nilai yang berfungsi sebagai daya
clorong sekaligus rnemberi makna serta pengabsahan pada
tindakan. Nilai itu sendiri memiliki dimensi intelektual dan
emosional yang secara bersama-sama menentukan suatu nilai
besefta fungsinya dalam kehidupan sebagai guru yang
memiliki kompetensi profesional, paedagogis, kepribadian dan
sosial.

Kata Kunci: Konseptual model , Pendidikan karakter,
Kompetensi keguruan, Mahasiswa FTK.
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ABSTRACT

Aan Hasanahr" Implementation of conseptual model
Character values for developing teaching competence
Tarbiyah Faculty UIN SGD Bandung students " 2015

The conceptual model for developing a character education
teacher competence on student and Teaching Faculty Tarbiyah
UIN Sunan Gunung Jati Bandung using the framework of the
basic concept of Robert Glaser teaching methods that can be

implemented in the education system in universities. The
conceptual framework models 'Basic Teaching Model' Robert
Glaser, where education is developed in four basic components
that are interconnected (interdependency) and sequential
(sequences), namely; Objectives, Program, Process and
Evaluation of character education. Character education for
students FTK is the formation of student teachers who have the
character of faith, honesty, responsibility, caring. Courage and
be a good citizen. This goal basically is the crystallization of
values that serve as the impetus and gives meaning and
validation in action. Value itself has an intellectual and
emotional dimensions that together determine a value and their
funetions in life as teachers who have professional competence,
paedagogis, personal and social.

Keyrvords: Conceptual models, Character education,
Teacher's competence , Student of FTK.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Model konseptual pendidikan karakter untuk

mengembangkan kompetensi keguruan pada mahasiswa

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Djati

Bandung menggunakan kerangka konsep Robert Glaser dalam

basic teaching method yang dapat diimplementasikan dalam

sistem pendidikan di Perguruan Tinggi. Kerangka konseptual

model 'Basic Teaching Model' Robert Glaser, dimana

pendidikan dikembangkan dalam empat komponen dasar yang

bersifat saling terkait (interdependency) dan berurut (sequen)

yakni; Tujuan, Program, Proses serta Evaluasi pendidikan

karakter.

Tujuan Pendidikan Karakter bagi mahasiswa FTK

adalah terbentuknya mahasiswa yang memiliki karakter

keimanan, kejujuran, tanggungiawab, kepedulian. Keberanian

serta menjadi warga Negara yang baik. Tujuan ini pada

dasarnya merupakan kristalisasi nilai-nilai yang berfungsi

sebagai daya dorong sekaligus memberi makna serta

pengabsahan pada tindakan. Nilai itu sendiri memiliki dimensi

intetektual dan emosional yang secara bersama-sama
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menentukan suatu nilai beserta fungsinya dalam kehidupan.

Dengan pemahamannya terhadap nilai-nilai yang bersumber

dari al-Quran tentang hakikat manusia sebagaimana di atas,

maka tujuan pendidikan karakter adalah melahirkan output

pendidikanyangmemilikikarakterkuatdanpositif,beriman,

bertanggung jawab, peduli, jujur dan menjadi warganegara

yangbaik.Tentubahwatujuanpendidikankarakterbukan

hanya untuk menjawab masalahah-masalah bangsa yang

bersifat kondisional, seperti kemerosotan moral yang terjadi di

Indonesia dewasa ini, melainkan pula harus diletakkan pada

perspektif filosofis dan paedagogis yang pada gilirannya akan

menjadi bagian penting dari kajian ilmu kependidikan'

Pro gram pendidikan karakter merupakan bentuk-bentuk

penanaman nilai-nilai karakter yang terdiri dari 
'' 

Pengaiaran'

Pemahamankonseptualtetapdibutuhkansebagaibekal-yang

kemudianmenjadirujukanbagiperwujudankaraktertertentu.

Menngajarkan karakter berarti memberikan pemahaman pada

mahasiswatentangstrukturnilaitertentu'keutamaan'dan

maslahatnya. Menurut Grand desain Kementerian Pendidikan

Nasional RI tentang Pendidikan Karakter. Proses pengajaran

ini merupakan bagian dari intervensi, sebuah proses yang

sengaja menciptakan pengajaran berbasis karakter di dalam
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proses belajar mengajar. Keteladanan. Manusia lebih banyak

bela.iar dari apa yang mereka lihat. Keteladanan menempati

posisi yang sangat penting. Pendidik harus terlebih dahulu

memiliki karakter yang hendak diajarkan. Keteladanan tidak

hanya bersumber dari pendidik, melainkan pula dari seluruh

manusia yang ada di lingkungan pendidikan bersangkutan,

termasuk dari keluarga dan masyarakat. Pembiasaan.

Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembinaan dan

pembentukan karakter mahasiswa. Pemotiva.sian. merupakan

faktor yang mempunyai arti penting bagi siswa. Memotivasi

berarti juga melibatkan mahasiswa dalam proses pendidikan.

Mereka diberi kesempatan untuk berkembang secara optimal

dan mengekplorasi seluruh potensi. Dengan demikian

mahasiswa akan merasa terdorong untuk melakukan tindakan-

tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggungiawab yang

desertai dengan keimanan. Penegakan Aturan merupakan

setting limit, dimana ada batasan yang tegas dan jelas mana

yang harus dan tidak harus dilakukan, mana yang boleh dan

tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.

Proses Pendidikan Karakarter meliputi aspek

kurikulum, pendidik, serta peserta didik. Kurikulum

pendidikan karakter harus memenuhi azas'azas. Integrasi,'
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artinya pendidikan karakter harus terintegrasi pada setiap

bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan secara

komprehensif dan terencana dengan batk. Relativitas; yaitu

bahwa pendidikan karakter merupakan suatu sistem yang

mempunyai hubungan dengan sistem lain' Umpamanya suatu

sistem nilai kejujuran yang dihubungkan dengan sistem nilai

ekonomi dan keadilan sosial. Lingkungan; pendidik dapat

membaca tingkungan yang dapat menampung output atau

sebaliknya dapat mengubah lingkungan oleh suatu bentuk

ouput tertentu' Dengan demikian, pendidikan dapat mendisain

kurikulum yang akan dapat menyelesaikan masalah-masalah

masyarakat atau sebuah kurikulum yang membantu sebuah

rumusan urtuk mengubah struktur masyarakat'

Evaluasi pendidikan karakter meliputi aspek kognitif

danaspekafektif.Modelevaluasibisadilakukanmelalui;

Papers and pencils mengacu pada tes tertulis' Portfolio secara

mudah portfolio ini merupakan kumpulan tugas' prestasi'

keberadaandiriataupotretdirikeseharianpembelajar.Wujud

tugas portfolio ada yang berjenjang ada pula yang deskrit

(terpisah). Project merupakan tugas terstruktur' Hasil dari

tugas terstruktur dapat dijadikan sumber belajar pembelajar

yang lain. Product yang dimaksud adalah produk hasil karya
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pembelajar atas kreativitasnya. Pembelajar dapat membuat

karya-karya kreatif atas inisiatif sendiri. misalnya

rnenghasilkan cerita pendek berisi pendidikan karakter,

karikatur pendidikan karakter, sloganslogan pendidikan

karakter, murotal (gambar di tembok) pendidikan karakter,

membuat puisi pendidikan karakter, buku saku kecil

pendidikan karakter, dll. Performance atau performansi

adalah penampilan diri. Sebenarnya, hakikat pendidikan

karakter terlihat dalam berbicara, bertindak, berperasaan,

bekerja, dan berkarya, dalam kehidupan sehari hari. Jika

pembelajar telah dapat menampilkan perilaku berkarakter.

berarti intemalisasi dan aplikasi nilai-nilai telah tercapai.

B. Saran

1. Penelitian ini baru kajian awal dalam membahas

pendidikan karakter, maka untuk memperkaya

khazanah ilmu pendidikan khususnya pendidikan

karakter dibutuhkan penelitian dengan menggunakan

berbagai pendekatan yang berbeda.

Penelitian ini mengungkapkan hasil kajian teoritis

dalam bentuk kerangka konsep dan kerangka model,
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3.

oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk

mengembangkan model pendidikan karakter di satuan

pendidikan maupun pada lembaga-lembaga sosial'

Lebih spesifik lagi sampai pada manual-manual yang

di butuhkan untuk pengembangan pe nd id i kan karakter'

Agar supaya peserta dididk dapat memiliki perilaku

berkarakter, maka praktek pendidikan, harus ditata dan

dikelola sesuai dengan konsep Pendidikan karakter

yang berbasis pada Core ethical values sebagai sumber

prilaku manusia. Proses dan praktek pendidikan

semestinya diarahkan untuk dapat memberdayakan

unsur dan mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki

manusia secara menyeluruh, utuh, dan terpadu'

Penelitian ini jugu merekomendasikan perlunya

perumusan yang cermat dan jelas tentang sistem

pendidikan Islam yang meliputi Tujuan' Program'

Proses dan Evaluasi berbasis pada Core ethical Values

pendidikan karakter, agar supaya konsep ini bisa

diterapkan secara efektif dalam praksis pendidikan

yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif dalam

pembentukan karakter Bangsa'

4.
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