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Apa itu Karakter?

Kata character berasal dari bahasa Yunani charassein, yang berarti 
melukis, menggambar seperti orang yang melukis kertas, memahat 
batu atau metal. 

character kemudian diartikan sebagai tanda atau ciri yang khusus, dan 
karenanya melahirkan sutu pandangan bahwa karakter adalah „pola 
perilaku yang bersifat individual, keadaan moral seseorang‟

Doni Koesoema A  :

Bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap
sebagai ”ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri
seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima
dari lingkungan



Apa itu Karakter?

Winnie :

Istilah karakter memiliki dua pengertian tentang karakter. Pertama, ia
menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang
berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut
memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang
berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut
memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya
dengan ‘personality’. Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang 
berkarakter’ (a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai
kaidah moral.

Imam Ghozali :

karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam
bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri
manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi.



Unsur-Unsur Karakter

1. Sikap

•Kecenderungan bertingkah laku. Sikap seseorang merupakan bagian 
dari karakter, bahkan dianggap cerminan karakter seseorang tersebut. 

2. Emosi

•Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan 
manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, perilaku, dan 

juga merupakan proses fisiologis. 

3. Kepercayaan

•Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor 
sosio-psikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah 

atas dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah 
penting dalam membangun watak dan karakter manusia. 



4. Kebiasaan dan Kemauan

• Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, 
berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan 
dan diulangi berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi yang 
sangat mencerminkan karakter seseorang karena kemauan berkaitan 

erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut.

5. Konsepsi diri (Self-Conception)

• Proses konsepsi diri merupakan proses totalitas, baik sadar maupun tidak 
sadar tentang bagaimana karakter dan diri seseorang dibentuk. Jadi konsepsi 

diri adalah bagaimana saya harus membangun diri, apa yang saya inginkan 
dari, dan bagaimana saya menempatkan diri dalam kehidupan.

Unsur-Unsur Karakter



Komponen Karakter / components of good 
character

Komponen 
Karakter

Moral 
Knowing / 

Pengetahuan 
tentang Moral

Moral Feeling 
atau Perasaan 

tentang 
Mental

Moral 
Action atau 
Perbuatan 

Moral



Moral 
Knowing

Perspective 
Taking

Moral 
Awareness
(kesadaran 

moral)
Knowing Moral 

Values
(mengetahui 

nilai-nilai 
moral)

Self 
Knowledge

Moral 
Reasoning

Decision 
Making



Moral 
Feeling

conscience
(nurani)

self 
esteem (percaya 

diri)

empathy

(merasakan 
penderitaan 
orang lain)

humility

(kerendahan 
hati)

self 
control (mampu 
mengontrol diri) 

loving the 
good (menc

intai 
kebenaran)



Moral 
Action

-Kompetensi 
(competence), 

Keinginan 
(will) 

-Kebiasaan 
(habit).



Ki Hajar Dewantoro 

ngerti-ngerasa-ngelakoni

menyadari, menginsyafi dan melakukan
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Olah Hati 
(Etik dan 
Spritual)

Olah Rasa 
(Estetik)

Olah Fikir 
(Literasi)

Olah Raga 
(Kinestetik)

Menghasilkan 5 Nilai Utama 

berkaitan PPK 

Religius

Nasionalisme 

Mandiri

Gotong royong

Integritas



1. Agama

2. Pancasila dan UUD 1945

3. Peraturan Perundangan

Sumber Nilai 

Pendidikan 

Karakter

Nasional



8 Kekuatan
Karakter
Aset yg

dibutuhkan dalam
Perkembangan

Pelajar Seumur
Hidup dan 

Pemikir yang 
kritis

Pelaku yang 
rajin dan 
mampu

Pribadi
dengan

keahlian social 
dan emosial

Pemikir yang 
beretika

Agen moral yang 
menghormati dan 

bertanggungjawab
dengan komitmen pada 

tindakan moral yang 
konsisten

Pribadi
dengan

disiplin diri
yang mengajar

gaya hidup
yang sehat

Anggota komunitas
yang berguna dan 
warga negara yang 

demokratis

Pribadi
spiritual yang 

merancang
kehidupan

yang bertujuan
mulia.



Gotong Royong Solidaritas

Peduli
Taat Aturan

/disiplin

Karakter Sosial apa Yang 
dibutuhkan Pada Masa 

Pandemi ini ?



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Karakter



Terima Kasih…


