
BAB II 

Pendidikan Karakter di IKIP PGRI Semarang 

 

Keadaan Indonesia saat ini sedang berada pada titik nadir. Kekerasan, 

pembunuhan, narkoba, korupsi dan tawuran menghiasi pemberitaan di media 

setiap hari. Kekacauan yang ada saat ini perlu segera diatasi agar tidak terus 

berlanjut. Selain itu pembinaan perlu dilakukan sejak dini salah satunya melalui 

pendidikan di sekolah. Pendidikan saat ini hanya mengandalkan prestasi saja dan 

cenderung mengabaikan perilaku dari siswa siswinya. Itulah mengapa saat ini 

pemerintah kembali mencanangkan pendidikan karakter di setiap aspek 

pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi. IKIP PGRI 

Semarang menjadi salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah 

lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai model pendidikan karakter. 

Harapannya mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang yang nantinya 

menjadi Guru dapat memberikan pendidikan karakternya kepada siswa dan 

siswinya. 

2.1  Program Pendidikan Karakter 

Berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Menteri 

pendidikan nasional Muhammad Nuh menyatakan “pembentukan karakter peserta 

didik tidak bisa lepas dari peran guru. Bagaimana manusia Indonesia pada tahun 

29 

 



30 

 

2045 mendatang (100 tahun Indonesia merdeka), ditentukan bagaimana guru 

membentuk peserta didik saat ini”. Oleh karena itu guru adalah salah satu pilar 

penentu keberhasilan pendidikan karakter dan kepribadian mulia bangsa yang 

telah berada pada titik nadir. (Egar; 2011:1). Agar guru dapat melaksanakan dan 

menjalankan kegiatan tersebut secara profesional maka diperlukan sosok guru 

yang berkarakter kuat dan cerdas. Maka UU No.20/2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, PP No.19/2005 tentang standar Nasional Pendidikan dan UU 

No.14/2005 tentang guru dan dosen, mengamanatkan perubahan tentang 

kualifikasi akademik minimum guru SD/MI adalah DIV atau S1 dan guru 

memilki sertifikat profesi guru. Menurut Jalal dan Supriadi, peningkatan kualitas 

pendidikan dimulai dari upaya mempersiapkan calon guru di perguruan tinggi. 

Kualitas guru pertama-tama ditentukan oleh pendidikan calon guru di Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Semakin baik pembelajaran di LPTK 

semakin baik lulusannya dan berpeluang pada peningkatan kualitas pendidikan di 

persekolahan. (http://educare.efkipulna.net dalam egar ; 2011:2). 

Dalam rangka membentuk guru berkarakteristik unggul haruslah 

dilakukan baik pada saat calon guru menempuh proses pendidikan keguruan 

maupun pada saat ia sudah melaksanakan jabatannya sebagai guru. 

Mempertimbangkan hal itu, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), 

harus mampu menghasilkan guru profesional yang menguasai baik soft skill 

maupun hard skill, berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional, 

memiliki landasan kapasitas berupa karakter yang kuat, serta menghargai 

keragaman sebagai perekat integrasi bangsa. (egar ; 2011:3). 
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2.2  Pelaksanaan Pendidikan Karakter di IKIP PGRI Semarang 

IKIP PGRI Semarang adalah salah perguruan tinggi yang menerapkan pendidikan 

karakter di kampusnya. Tahun 2010 adalah awal pelaksanaan pendidikan karakter 

di kampus IKIP PGRI Semarang. Hal ini sesuai dengan visi IKIP PGRI Semarang 

yaitu menjadi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang Profesional dan 

Berjatidiri. Visi ini menjadi motivator bagi seluruh sivitas akademika untuk 

mewujudkannya. Kata “jatidiri” menjadi kata kunci pentingnya pendidikan 

karakter di lingkungan kampus IKIP PGRI Semarang.  (egar ; 2011:6). Tahun 

2011 IKIP PGRI Semarang dipercaya oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan Nasional sebagai model pendidikan karakter bersama 

dengan 57 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di seluruh Indonesia. Tahun 2012 

secara masif IKIP PGRI Semarang mengkampanyekan pendidikan karakter 

terhadap mahasiswa dan mahasiswinya. 

2.2.1  Kampanye Sosial Pendidikan Karakter di IKIP PGRI Semarang 

Kampanye sosial pendidikan karakter di IKIP PGRI Semarang dilaksanakan 

mulai tahun 2010. Akan tetapi, dilaksanakan secara masif pada awal tahun 2012. 

Kampanye pendidikan karakter tidak hanya dilakukan melalui proses belajar 

mengajar. Kampanye juga dilakukan melalui pelatihan ESQ, media cetak, media 

online, dan media elektronik.  

2.2.1.1 Proses Belajar Mengajar 

Kampanye sosial dilakukan melalui proses belajar mengajar di lingkungan 

kampus IKIP PGRI Semarang. Materi yang diajarkan kepada mahasiswa dan 

 

 



32 

 

mahasiswi IKIP PGRI Semarang telah dimodifikasi sehingga terintegrasi dengan 

materi perkuliahan. 

2.2.1.2 Pelatihan ESQ 

Pelatihan ESQ di IKIP PGRI Semarang dilaksanakan pada saat orientasi 

mahasiswa dan mahasiswinya. Harapannya IKIP PGRI Semarang ingin 

memberikan pendidikan karakter sedini mungkin sebelum mahasiswa dan 

mahasiswinya menjalankan aktifitas perkuliahan. Pelatihan ESQ dilatih oleh 

trainer dari ESQ 165 pimpinan Ary Ginanjar.  

2.2.1.3 Media Cetak 

Selain melalui kegiatan belajar mengajar di kelas. Kampanye sosial pendidikan 

karakter juga dilakukan melalui media cetak. Spanduk, standing banner, buku 

saku, stiker, poster dan juga melalui koran kampus menjadi media yang 

digunakan dalam menyebarkan kampanye pendidikan karakter di IKIP PGRI 

Semarang. Media tersebut secara masif disebarkan ditempat-tempat strategis yang 

mudah dijangkau dengan bahasa yang mudah dimengerti pula. 

2.2.1.4 Media Online 

Media online yang digunakan oleh IKIP PGRI Semarang dalam 

mengkampanyekan pendidikan karakter adalah melalui facebook dan juga 

tweeter. Hal ini diperlukan karena melalui media online saat ini dianggap sebagai 

media yang paling efektif didalam menyebarkan kampanye pendidikan karakter. 

Kampanye pendidikan karakter yang selama ini dilakukan adalah melalui kata-

kata mutiara tokoh yang bisa memberi inspirasi. 
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2.2.1.5 Media Elektronik 

Media elektronik yang digunakan oleh IKIP PGRI Semarang dalam 

mengkampanyekan pendidikan karakter adalah radio. Kebetulan IKIP PGRI 

Semarang sendiri saat ini mempunyai radio pendidikan yaitu Edu Top pada 

frekuensi 89,4 FM.  

2.2.2  Role Model Pendidikan Karakter 

Role model pendidikan karakter di IKIP PGRI Semarang digunakan karena 

kampanye sosial pendidikan karakter ini bertujuan untuk mengubah perilaku 

akademik mahasiswa dan mahasiswi IKIP PGRI Semarang. Pegawai IKIP PGRI 

Semarang baik itu Dosen dan Karyawan harus menjadi model pendidikan karakter 

yang baik. Hal ini dikarenakan mahasiswa cenderung akan menirukan perilaku 

dosen maupun karyawan IKIP PGRI Semarang. Intensitas pertemuan anatara 

dosen dan karyawan dengan mahasiswa juga cukup tinggi. Inilah mengapa role 

model menjadi penting dalam mengubah perilaku akademik mahasiswa dan 

mahasiswi IKIP PGRI Semarang. Salah satu membentuk Role Model yang bagus 

di IKIP PGRI Semarang adalah dengan diadakannya Pelatihan Pra Jabatan 

Kepada seluruh Dosen dan Karyawan dan juga dilakukan pelatihan ESQ pada 

seluruh dosen dan karyawan IKIP PGRI Semarang. 

2.2.3  Gati IKIP PGRI KU 

Gati IKIP PGRI KU adalah nilai-nilai utama yang dikembangkan oleh IKIP PGRI 

Semarang untuk menjadikan mahasiwa dan mahasiswinya memiliki perilaku 

akademik yang bagus. Gati IKIP PGRI KU sendiri mempunyai arti Iman dan 

Taqwa, Kejujuran, Integritas dan Komitmen, Peduli, Profesional, Gigih, 
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Responsif, Inovatif dan Kreatif, Kerjasama dan Unggul. Adapun penjelasan lebih 

rinci yang telah dikembang kan oleh (Egar,2011:75) sebagai berikut : 

2.2.3.1 Iman dan Taqwa 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

2.2.3.2 Kejujuran 

Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan. 

2.2.3.3 Integritas dan Komitmen 

Tindakan yang menunjukan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan. 

2.2.3.4 Peduli 

Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan serta selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam disekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

2.2.3.5 Profesional 

Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. 
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2.2.3.6 Gigih 

Perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

2.2.3.7 Responsif 

Sikap dan tindakan peka terhadap lingkungan di sekitarnya baik itu di lingkungan 

kampus maupun di masyarakat.  

2.2.3.8 Inovatif dan kreatif 

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

2.2.3.9 Kerjasama 

Mengoptimalkan potensi yang dimiliki setiap orang untuk mencapai tujuan 

bersama, saling mendukung dalam menyelesaikan tugas bersama sesuai dengan 

pembagian tanggung jawab yang sudah disepakati. 

2.2.3.10 Unggul 

Kepribadian yang berambisi percaya diri, berani menaggung resiko, berdaya 

tahan, ketidak tergantungan dan toleransi. 

 

 

 


