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Latar Belakang Masalah
• SDM yg akan datang adalah anak-anak dan 
generasi muda masa kini.

•Membina anak-anak masa kini merupakan upaya 
pengembangan SDM bagi pembangunan di masa 
yang akan datang.

•Pada era globalisasi dewasa ini masalah moral 
yang terjadi jauh lebih banyak dibandingkan 
dengan masalah-masalah moral yang terjadi pada 
masa-masa sebelumnya.



MASALAH

•Bagaimanakah upaya membangun karakter 
peserta didik di era globalisasi ini, dan sampai 
sejauh mana pengaruh pendidikan moral terhadap 
karakter peserta didik?

•Tujuan penulisan ini untuk mengetahui:(1) upaya 
membangun karakter peserta didik di era 
globalisasi, (2) sejauh mana pengaruh pendidikan 
moral terhadap karakter peserta didik



PEMBAHASAN

Untuk mendukung tujuan, paparan dalam tulisan ini 
mencakup:

(1) Hakikat Karakter, 

(2) Pentingnya Pendidikan Moral bagi Peserta
Didik,

(3)Pengaruh Globalisasi terhadap
Perkembangan Moral Peserta didik, 

(4) Membangun Karakter Peserta didik di Era
globalisasi



Hakikat Karakter

Wardani (2008) menyatakan bahwa karakter itu 
merupakan ciri khas seseorang, dan karakter 
tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial 
budaya karena karakter  terbentuk dalam 
lingkungan sosial budaya tertentu.

Hamid, M (2008)  bahwa karakter merupakan
sikap mendasar, khas, dan unik yang 
mencerminkan hubungan timbal balik dengan
suatu kecakapan terbaik seseorang dalam
pekerjaan atau keadaan.



Pentingnya Pendidikan Moral bagi Peserta 
Didik

Pendidikan mengambil peranan sebagai benteng 
moral bangsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, 
pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan 
bertumbuhnya budi pekerti,serta pikiran anak.

UU Sisdiknas: “Pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia



Pengaruh Globalisasi terhadap 
Perkembangan Moral Peserta didik:

Bidang budaya dan sosial, banyak 
dikalangan remaja telah hilang nilai-nilai 
nasionalisme bangsa kita,  misalnya sudah 
tidak kenal sopan santun,  cara berpakaian, 
dan gaya hidup mereka cenderung meniru 
budaya barat. Munculnya sikap 
individualisme, kurang peduli terhadap 
orang lain sehingga sikap gotong royong 
semakin luntur.



Mengantisipasi pengaruh negatif arus globalisasi 
 perkembangan moral peserta didik 

•Menanamkan sikap kpd peserta didik untuk 
mencintai produk dalam negeri

•Menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila 
yang merupakan dasar negara kita terhadap 
peserta didik

•Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama 
tidak hanya tanggung jawab guru agama, 
melainkan merupakan tanggung jawab oleh 
semua guru bidang studi  

•Menginformasikan kepada peserta didik untuk 
menyeleksi arus globalisasi dalam segala 
bidang, melalui pembelajaran



Membangun Karakter Peserta didik di Era 
globalisasi

•Dalam dunia pend, para guru mengembangkan teori 
dan model-model pembelajaran moral yang berpijak 
pada karakteristik siswa dan budayanya, 

•Dalam mengembangkan strategi pembelajaran 
moral, melalui pemberian tugas, atau bermain peran 
tentang seorang pahlawan atau sebaliknya, serta 
mencari contoh-contoh  seorang pahlawan yang 
sesuai dengan idola mereka. 



•Guru hendaknya menanggapi dengan 
serius segala persoalan moral dalam 
bentuk apapun, agar merangsang proses  
pemikiran mereka tentang pentingnya 
moral

•Orang tua sedini mungkin menanamkan 
kesadaran kepada anak tentang 
pentingnyqa sebuah kebaikan melalui 
pendidikan agama



KESIMPULAN

Membangun karakter peserta didik di era globalisasi 
dewasa ini antara lain :
(1) moral para pemuda sangatlah perlu untuk

dibenahi, 

(2) diperlukan langkah untuk mengantisipasi
pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai

nasionalisme,

(3) mengembangkan teori dan model-model atau
strategi pembelajaran moral yang berpijak pada
karakteristik siswa dan budayanya, 

(4) orang tua sedini mungkin menanamkan kesadaran
kepada anak tentang pentingnya  sebuah kebaikan  



SARAN

•Untuk membangun karakter peserta didik 
Orangtualah yang akan memiliki peluang paling 
besar dalam pembentukan karakter anak. 

•Orang tua disini tidak hanya orang tua kandung, 
namun orang-orang  dewasa yang berada di 
sekeliling anak dan memberikan peran yang berarti 
dalam kehidupan anak.



Terimakasih
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