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FUNGSI BUKU INI

BUKU yang bertajuk “SEKOLAH BERBASIS NILAI” di tangan 
Anda ini adalah buku yang memiliki keyakinan bahwa setiap 
diri akan berhasil, ketika mereka yakin dan fokus pada kekua-
tan positif diri. Disuguhkan dalam panduan ringkas dengan me-
nawarkan model penerapan Living Values Education Program 
(LVEP) dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ber-
muatan nilai.

Buku ini memuat ide dan mimpi besar, disertai perangkat 
yang dibutuhkan dalam menciptakan sebuah Sekolah Berbasis 
Nilai, tanpa menutup kreatifitas dan inisiatif fasilitator, orang 
tua, dan pendidik anak.

Buku ini dirumuskan dari pengalaman-pengalaman 
program pendidikan berbasis nilai di madrasah, sekolah, 
pesantren, dan komunitas, pengalaman para fasilitator 
LVE di masyarakat, program community development, dan 
pengembangan pendidikan ramah anak sejak tahun 2008-2015. 
Lalu, disesuaikan dengan lembaga pendidikan, baik umum 
ataupun pesantren, yang telah mengadaptasi pendekatan LVEP. 
Terutama, model pendidikan ala Campuhan College–Karuna 
Bali, yang senantiasa berjuang untuk pemberdayaan anak lulus 
SMA yang tidak mampu kuliah.

Buku ini akan memberikan inspirasi dan membantu 
pendidik untuk menghidupkan nilai-nilai kebaikan dalam diri, agar 
bisa dinikmati bersama dalam sebuah proses pembelajaran.
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Buku ini bisa menjadi rujukan para praktisi pendidikan 
untuk memberi pelayanan terbaik kepada anak melalui 
pendidikan alternatif secara profesional yang mengutamakan 
nilai-nilai (values), softskill, dan hardskill anak. Menstimulus 
anak agar menjadi insan yang memiliki kesadaran intelektual, 
fisik, emosional, dan spiritual yang berkualitas istimewa, dengan 
tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

Bagi anak dan keluarga, dapat menggunakan buku 
ini untuk meningkatkan komunikasi keluarga agar tumbuh 
kembang potensi anak lebih optimal. Berguna juga bagi 
lembaga pendidikan, dinas/lembaga sosial, komunitas, 
lembaga filantropi, dan masyarakat luas untuk ikut serta dalam 
meningkatkan karakter (akhlaqul karimah) generasi muda saat 
ini, menuju lingkungan yang lebih baik, saling memperhatikan 
dan menghargai, insan yang memiliki kepercayaan diri dan arah 
tujuan, dan mampu hidup bersama dan berdampingan dengan 
orang lain. Insyâ Allâh!***
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DORONGAN POSITIF KEPADA BUKU INI

“Ketika menulis buku ‘9 Jurus Menjadi Orangtua Bijak’, saya 
merasa prihatin atas kasus kekerasan anak akhir-akhir ini. Saya 
tak henti memikirkan suatu cara menyebarkan pemikiran tentang 
kemuliaan manusia untuk dihargai keberadaan dan kebutuhannya. 
Salah satunya, kebutuhan rasa aman untuk tumbuh optimal sesuai 
potensinya, sehat secara fisik dan jiwanya. Di dalam kehidupan 
keluarga, orangtua berperan sentral sebagai cerminan bagi anak, 
maka pendidikan karakter pun dimulai dari orangtua itu sendiri. 
Dengan kehadiran Buku Sekolah Berbasis Nilai ini, benar-benar 
sangat membantu implementasi pendidikan karakter di sekolah 
dan lembaga pendidikan. Selamat Kang Zya, sebuah ide solutif dan 
inovatif. Selamat menikmati buku ini! [Rani A. Dewi. Trainer LVE, 
Family/Marital Therapist, dan Penulis “9 Jurus Menjadi Orangtua 
Bijak”] 

“Buku yang berjudul Sekolah Berbasis Nilai di hadapan Anda ini 
sangat inspiratif, sederhana, dan dilengkapi metode komprehensif: 
Living Values Education. Saran saya kepada Kang Zya dan para 
pembaca, sebaiknya pertimbangkan memasukkan keterampilan 
bernyanyi dangdut, seperti Bang Haji Rhoma, yang sebenarnya bagi 
masyarakat Indonesia membuat kita bisa hidup berdampingan di 
masyarakat. Selamat belajar dan berbagi dari buku ini, jangan lupa 
berdangdutlah ketika membacanya!” [Moh. Shofan. Trainer LVE 
dan Penulis Buku Fenomenal “Rhoma Irama: Politik Dakwah Dalam 
Nada”]

“Supaya sekolah lebih bermakna, ada 2 orientasi yang strategis: 
Pertama, sekolah berorientasi kejenjangan. Kedua, sekolah 
berorientasi keterampilan hidup. Buku ini mengajak kita untuk 
mencoba mengkombinasikan keduanya, lalu meramunya 
dengan nilai-nilai (values). Nikmatilah buku ini, ciptakanlah siswa 
pikabitaeun; berakhlak dan memiliki kompetensi diri untuk masa 
depan lebih baik!” [Edi Mukhlas K.. President & CEO Superbisnis dan 
Dirut BUMD Bandung Barat]
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“Buku ini penting untuk melengkapi tujuan Pendidikan Budaya 
Damai di Jawa Barat, hingga terciptanya tatanan masyarakat damai 
di negeri ini. Bahkan menjadi tahapan sederhana mewujudkan spirit 
Deklarasi Resolusi Guru Bandung untuk menciptakan Pendidikan 
Budaya Damai di Asia Afrika serta rekomendasi pelaksanaan 
Konferensi Guru-Guru Asia Afrika di tahun mendatang yang telah 
kami laksanakan dalam menyambut momen ulang tahun KAA ke-
60 di Bandung (17/04/2015). Selain dari itu, terlaksananya Sekolah 
Berbasis Nilai mewujudkan model Wisata Pendidikan, karena setiap 
sekolah memiliki deferensiasi output siswa yang berkualitas dan 
spesifik.” [Tjep Dahyat, Pemerhati Pariwisata-Budaya Jawa Barat & 
Kabid PSMP Disdik Kota Bandung]

“Saat ini kita sangat membutuhkan pendidikan yang memperhatikan 
nilai-nilai (values) dan softskill anak didik, terutama softskill 
entrepreneurship. Menurut saya, ada tiga pokok yang patut 
dipertimbangkan dalam membangun karakter, sebagaimana konsep 
pengembangan pendidikan karakter dari Lickona, Berkowitz, 
ataupun Lee In-Jan. Pertama, pendidikan karakter harus terintegrasi 
di dalam suatu kurikulum, baik kurikulum tertulis, hidden curriculum, 
kegiatan ko-kurikulum, dan ekstrakurikuler. Kedua, pendidikan 
karakter harus menyeluruh dan berkelanjutan, tidak cukup hanya 
pada 1 atau 2 mata pelajara. Ketiga, menuntut optimalisasi peran 
guru sebagai uswah hasanah yang merupakan kunci utama 
pendidikan karakter di sekolah. Pengembangan entrepreneurship 
bukan hanya menciptakan seorang wirausaha, tetapi menciptakan 
jiwa kewirausahaan yang memiliki kekuatan diri menghadapi 
tantangan dunia. Dan melalui buku ini, ‘Selamat berpetualang dalam 
Sekolah Impian Anda!’” [Dwi Kustianti, M.Pd., Wakasek SMPN 48 
Bandung, Tim Penilai Angka Kredit Disdik Kota Bandung & Pengurus 
MGMP IPA Kota Bandung] 

“Melalui model Sekolah Berbasis Nilai: Pendidik menjadi sosok 
uswah hasanah bagi anak, dan sekolah mampu membekali anak-
anak softskill dan hardskill yang berkembang terarah. Kita akan 
melahirkan anak-anak dengan karakter yang terbina dengan baik, 
saling menghargai, dan membuat mereka mampu hidup bersama 
meraih masa depan yang lebih baik.” [Gumilar Sjafarie, M.Pd., 
Kepala Sekolah SMP GPI Solokanjeruk Kab. Bandung]
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“Seperti belajar, mendidik adalah kegiatan yang tak mengenal 
kadaluwarsa. Dan, buku ini termasuk di dalamnya. Buku yang 
penting dan perlu.” [Rashid Satari, Lc. Editor Buku & Owner Halimun 
Coffee]

“Pendidikan nilai, mengembalikan tujuan pendidikan sebagai sarana 
pemenuhan rasa ingin tahu manusia dalam menjaga kemuliaannya. 
Dan buku ini merupakan buah pemikiran yang memberi angin segar 
kepada anak-anak Indonesia untuk memiliki keterampilan (skill) 
yang lebih menjanjikan dalam proses pembelajaran mereka.” [Edwin 
Khadafi, Owner Ayamberkah – Berkah Catering Bandung]

 “Alhamdulillâh. Setelah membaca Sekolah Berbasis Nilai ala Kang 
Zya ini, menginspirasi saya untuk men-87-kan pada dunia dan 
khususnya bangsa Indonesia, untuk membuat sekolah yang efektif-
efisien melahirkan anak-anak berakhlak, memiliki keterampilan 
untuk meraih masa depan yang lebih baik, serta berperan 
memajukan bangsa ini.” [Sunarja, S.Th.I., Sabhara Polda Jawa Barat]

“Saya senang membaca buku ini, bak oase gurun pasir di tengah 
mutu pendidikan Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Buku 
ini sangat cocok untuk pengembangan alternative-solutif bagi 
guru, anak didik, dan sekolah di negeri ini.” [Wardhana, Konsultan 
Manajemen Fundrising & Community Development dan Sekum 
Values Institute]

“Buku Sekolah Berbasis Nilai sangat mencerahkan. Lahir dari 
kegelisahan sang penulis, ketika menyaksikan fenomena dekadensi 
nilai yang terjadi di mana-mana. Tak terkecuali institusi pendidikan 
tak luput dari terjangan badai tersebut. Karya ini hadir sebagai salah 
satu obat di tengah arus zaman yang tak terkendali. Karya yang 
ditulis melalui perenungan yang panjang oleh saudara Zya seorang 
trainer Living Values Education Program yang berpengalaman. Layak 
anda baca, dan semoga anda tercerahkan.” [Saeful Anwar, S.Fil.I, 
Mahasiswa Prodi Religious PPs UIN Bandung]

“Suatu lembaga pendidikan tanpa kemampuan menghidupkan 
nilai-nilai dasariah manusia adalah ‘lembaga robot’.  Oleh karena 
itu bacalah dan praktikan semua jampe-jampe dalam buku ini.” 
[Rosihan Fahmi, Kepala MA. Manba’ulhuda-Bandung]
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Memang benar ”Sekolah kami” (duh alangkah lucunya keden-
garannya dan congkak pula) bertujuan untuk memberikan 
lebih banyak pendidikan budi pekerti daripada ilmu penge-
tahuan.... kami ingin menyelenggarakan sekolah kami sama 
sekali menurut cita-cita kami, yaitu mengajar anak-anak bu-
kan menurut tata cara sekolah, melainkan sebagaimana ibu 
mendidik anak-anaknya. [RA Kartini, Surat untuk Tuan EC. 
Abendanon]

SEORANG teman pernah bercerita soal anak dan tanggung 
jawab. Suatu hari dia menyeberang jalan, di sebuah jalanan 

di Spanyol. Seperti biasa,  sebagai orang Indonesia, ia menye-
berang tanpa melalui zebra-cross. Saat itu memang tak ada mo-
bil, sepi, juga tak ada polisi; kecuali seorang ibu dengan anaknya 
yang masih balita. Begitu ia sampai ke seberang jalan, terdengar 
teriakan si ibu dari seberang jalan yang baru saja ia tinggalkan.  
"Hei…Hei... ke sini!!". Kira-kira begitu teriakan ibu itu.

Mendengar seorang ibu yang berteriak sambil melam-
baikan tangan, lagi sebagai orang Indonesia, teman ini lang-
sung kembali menyeberang. Pasti ada apa-apa dengan ibu ini, 
barangkali ia butuh pertolongan. Sesampainya di dekat ibu itu, 
ia dibentak, “Hai, kenapa kamu menyeberang bukan dari zebra-
cross? Tahukah kamu, kelakuanmu itu sudah mengajari anak 

TAK SEKADAR MENJADI GURU:
PENDIDIKAN YANG MENUMBUHKAN NILAI

Dr. Bambang Q. Anees, M.Ag
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saya melanggar peraturan, kamu sudah menanamkan dalam 
memorinya bahwa melanggar peraturan itu sesuatu yang biasa-
biasa saja!”

Cerita ini mengagetkan teman saya, juga saya. Soal orang 
Indonesia melanggar peraturan bukanlah hal yang mengejut-
kan. Namun argumen ibu itu yang mengaitkan pelanggaran 
dengan masa depan anaknya, itulah yang lebih mengejutkan. 
Begitu pentingnya masa depan anak-anak bagi ibu itu, begitu 
pentingnya ibu itu menjaga memori dan kesadaran anaknya 
agar tetap terjaga dalam perbuatan baik.

Pertengahan bulan Juli ini, saya memiliki cerita yang lain 
tentang orang tua dan anaknya. Kali ini dari tetangga-tetangga 
saya yang mau menyekolahkan anaknya di SMP. Konon, sang 
anak adalah juara umum di sekolahnya dan dapat mengikuti 
test masuk SMP dengan mudah. “Mudah-mudahan anak saya 
bisa masuk pilihan pertamanya!” harap sang bapak.  

Tanggal 11 malam, sang bapak bertemu lagi dengan wa-
jah muram, lebih tepatnya penuh kekecewaan, “Anak saya ga-
gal, semula nilainya 80, saya sudah mengeceknya lewat SMS. 
Eh... kemarin nilainya jadi 67. Saya protes, dan guru-guru di SMP 
itu minta maaf atas kekhilafannya. Lalu, mereka menawarkan 
jalan belakang, biasa dengan bayar sekian rupiah!” Tetangga 
saya menolak untuk membayar, ia biarkan anaknya ke sekolah 
swasta saja. “Saya tak mau anak saya belajar di sekolah pembo-
hong!”

Menurut sahibul gosip, melorotnya nilai anak tetangga 
saya itu karena ada beberapa anak lain yang nilainya rendah 
dikatrol dengan cara membayar sekian rupiah. Tentu saja yang 
membayarnya adalah orang tua, dan yang menerimanya adalah 
guru yang terhormat. Marilah kita bandingkan sikap dan tang-
gung jawab kita pada anak-anak. Keputusan untuk membayar 
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sejumlah rupiah demi sang anak tentu didasari pilihan untuk 
memberikan kasih sayang yang terbaik buat sang anak, namun 
pada saat yang bersamaan kita telah menanamkan racun pada 
kesadaran anak-anak itu. Racun

itu adalah, 1) uang bisa menyelesaikan segalanya; 2) tak 
usah berprestasi, biasa-biasa saja, nanti juga uang bisa menam-
balnya.

Inilah masalah mendasar dalam dunia pendidikan di In-
donesia: tanggung jawab terhadap anak-anak. Anak-anak bukan 
sekadar manusia dengan umur dini, anak-anak harus dianggap 
sebagai amanat ilahi dan masa depan.  Sebagai amanat ilahi, ia 
selayaknya diperlakukan dengan baik, dipelihara sesuai dengan 
harapan yang memberikan amanat; sedang sebagai masa de-
pan harus dipersiapkan untuk  hidup di masa depan  dalam arti 
yang sebenar-benarnya. Terhadap kedua substansi pada anak 
ini, bangsa ini terlihat abai. Dunia sosial dibiarkan memberikan 
cermin mengenai amok dan budaya korupsi, sebagaimana juga 
dunia pendidikan dijalari penyakit “lulus UN” yang mereduksi 
pendidikan (ta’dib) menjadi sekadar tarbiyah (pelatihan lulus 
ujian). 

Kerumitan tanggapan manusia dewasa terhadap pen-
didikan anak bagi masa depan ini sebenarnya sudah disadari, 
di antaranya dengan dirumuskannya “pendidikan karakter”. 
Asumsi yang mendasari kebijakan “pendidikan karakter” ini 
adalah seluruh perilaku negatif manusia dewasa menunjukkan 
“keburukan karakter”; keburukan karakter ini harus diantisipasi 
diantaranya dengan penyelenggaraan “pendidikan karakter” di 
sekolah-sekolah.  Lalu dimulailah suatu “proyek baru” (perumu-
san, pelatihan, dan penerapan pendidikan karakter) yang diter-
apkan pada seluruh jenjang pendidikan (dari PAUD sampai PT). 

Namun, sayangnya, seluruh rumusan itu masih tetap 
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belum menemukan kejelasannya: apakah karakter merupakan 
satu mata ajar tertentu atau karakter merupakan hal substansi-
al yang harus dimiliki oleh para pengajar (dalam bentuk mental 
personal) & lembaga (dalam bentuk budaya akademik). Selama 
ini, rumusan pendidikan karakter masih berkisar pada “materi 
ajar” yang bersifat kognitif yang disisipkan di sela-sela mata 
pelajaran.

Marilah kita bercermin lagi pada cerita yang lain. 
Cerita kali ini datang dari salah seorang cucu Mahatma 

Ghandi. Ia dan anaknya pergi ke suatu tempat. Karena acara 
sang ayah agak lama, sang anak diizinkan untuk membawa mo-
bil itu bagi keperluannya sendiri. “Syaratnya, jam sekian kamu 
harus berada di sini, menjemput bapak!” ujar sang ayah. Pada 
jam yang ditentukan sang anak belum kembali, menit demi me-
nit sang anak belum juga kembali. Sang ayah menunggu sampai 
beberapa jam. Lalu, sang anak datang dan mengajukan permo-
honan maafnya.

“Baiklah kalau begitu,” ujar sang ayah, “naikilah mo-
bil itu, bawalah pulang. Saya akan jalan kaki ke rumah!” Sang 
anak protes dan merasa bersalah. Namun sang Ayah tetap saja 
jalan kaki sambil berpesan, “Mengingkari janji adalah kesalahan 
terbesar dalam hidup ini, kamu sudah melakukannya padaku. 
Semua itu pastilah bukan kesalahanmu, itu semua karena saya 
salah mengajarimu, nak. Karena itu biarlah ayah menghukum 
diri, menghukum kesalahan pendidikanku padamu!” Sejak saat 
itu, sang anak tak pernah lagi mengingkari janji.

Dua cerita ini dapat menjadi ilustrasi mengenai kara-
kter. Teman saya yang sudah terbiasa menyeberang secara 
seenaknya secara tidak sadar menganggap perbuatannya seba-
gai kebaikan, 
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Memulai dari yang Akhir: 
Mengkritisi Tujuan Pendidikan Tinggi
Pendidikan Tinggi (PT) adalah puncak pendidikan yang didap-
atkan anak bangsa setelah melalui rangkaian pendidikan dasar 
dan menengah. Jika pendidikan bertujuan, merujuk rumusan 
UNESCO,  agar manusia Indonesia “berpengetahuan” (“to 
know”), “tangkas melakukan”  (“to do”), “menjadi manusia” 
(memanusia atau “to be”), dan dapat hidup harmoni dengan 
yang lain (to live together), maka semuanya itu diharapkan da-
pat teramati dari lulusan PT. 

Dari keempat tujuan pendidikan tersebut, terlihat jelas 
orientasi pengoptimalan potensi kemanusiaan sebagai diri-unik 
lebih besar (to know, to do, dan to be) daripada orientasi “ma-
nusia untuk di luar dirinya” (to live together). Untuk itu kriteria 
outputnya tidak sekadar memiliki nilai tinggi, melainkan juga 
dapat terserap di dunia kerja dan di dunia sosial-budaya seka-
ligus memanusia atau “menjadi manusia”. Sayangnya, kearifan 
3:1 (untuk memanusia: manusia sosial-budaya) ini tidak disadari 
oleh perumus UU PT. Pada UU Pendidikan Tinggi 2012, tujuan 
pendidikan tinggi dirumuskan sebagai berikut:

berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi ma-1. 
nusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya un-
tuk kepentingan bangsa; 
dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu 2. 
pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi ke-
pentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; 
dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui 3. 
penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai 
Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, 
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serta kemajuan paradaban dan kesejahteraan umat ma-
nusia; dan 
terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis 4. 
penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. (Pasal 5, UU Pendidikan Tinggi 2012)

Dari ke-4 tujuan ini terlihat orientasi hasil akhir dari penyeleng-
garaan pendidikan tinggi. PT bertujuan memproses mahasiswa 
menjadi manusia yang (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) sehat, (3) berilmu, (4) 
cakap, (5) kreatif, (6) mandiri, (7) terampil, (8) kompeten, (9) 
berbudaya. Terlihat jelas dari tujuan ini, ada orientasi pendidi-
kan karakter pada tujuan penyelenggaan pendidikan tinggi. 

Penekanan pada pendidikan karakter dapat terasa bila 
dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta-
hun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang hanya menegaskan 
bahwa salah satu tujuan Pendidikan Tinggi adalah: ”Menyiap-
kan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 
kemampuan akademis dan/atau profesional yang dapat mener-
apkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khazanah ilmu 
pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian”. Tak ada intensi 
karakter pada PP No. 60 ini, yang ada hanyalah mendorong pe-
serta didik menjadi anggota masyarakat “akademis dan/atau 
profesional”.

Ke-4 tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi ini di-
orientasikan untuk menjadi manusia externus,  manusia yang 
ditentukan dari luarannya. Semua tujuan pendidikan dimuara-
kan: “untuk kepentingan bangsa” poin a), “untuk memenuhi 
kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa” 
(poin b), “agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kema-
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juan paradaban dan kesejahteraan umat manusia” (poin c), dan 
“dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa” (poin d). Walaupun tujuan pertama berta-
juk “berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia 
yang…” to know (berilmu, cakap, kreatif), to do (sehat, mandiri, 
terampil, kompeten), dan to be (beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,  dan berbudaya), 
namun semuanya diorientasikan bukan untuk dirinya sendiri, 
melainkan untuk luar dirinya (yakni bangsa).

Di luar kekurangan tujuan PT yang hanya mengorienta-
sikan lulusan PT sebagai “bagian dari bangsa” dan bukannya 
“menjadi manusia”, tujuan PT sudah secara tegas mengarahkan 
penyelenggarakan pendidikan PT demi pengembangan karak-
ter tertentu. Ringkasnya, penyelenggaraan pendidikan karakter 
di PT ditentukan dari kemampuan suatu PT dalam memproses 
mahasiswa menjadi manusia yang (1) beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, (2) sehat, 
(3) berilmu, (4) cakap, (5) kreatif, (6) mandiri, (7) terampil, (8) 
kompeten, (9) berbudaya.

Mempertimbangkan Konsep Karakter
Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ke-4, 2008 ) menyebutkan, 
karakter adalah ”sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 
yang membedakan seseorang dari yang lain”. Pada definisi ini 
karakter adalah ciri pembeda antara satu orang dengan orang 
yang lain, ciri itu bukan terletak pada hal-hal fisik (warna kulit, 
lurus atau keritingnya rambut, dll) melainkan pada sifat-sifat ke-
jiwaan atau pada akhlaknya.  Seseorang yang terus sabar dan 
terus berusaha bahkan pada saat mengalami masalah dapat 
disebut berkarakter tangguh dan pekerja keras. Sebaliknya, ses-
eorang yang sering marah-marah bahkan pada kesalahan yang 
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sangat kecil dapat disebut  berkarakter pemarah atau tempera-
mental. 

Pada makna kata karakter ini ada masalah mendasar, 
apakah sifat kejiwaan itu bersifat permanen (ada begitu saja da-
lam diri seseorang sedari lahirnya) atau bentukan (bisa diubah, 
diperbaharui, karena itu dapat dilatihkan)? Bila sifat sebagai 
aksiden (sesuatu yang menempel atau ditempelkan pada yang 
inti), maka karakter adalah hasil bentukan yang bisa berubah-
ubah, tergantung pada pembentuknya (lingkungan atau kebi-
asaan). Namun bila sifat merupakan sesuatu yang niscaya ada 
bersama dengan adanya seseorang, maka karakter merupakan 
”bawaan lahir” yang tidak bisa dirubah –pada titik ini pendidi-
kan karakter menjadi sia-sia.

Untuk dapat menjawab dilema itu, kita lihat lagi Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pada kamus itu disebutkan bah-
wa karakter karakter dapat disamakan dengan kata ”watak” 
dan ”tabiat”. Watak diartikan  KBBI sebagai ”sifat batin manu-
sia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku”. Nah 
definisinya sudah agak berbeda, kini lebih menerangkan sum-
ber tindakan. Jika hendak dikatakan dapat berupa pernyataan 
seperti ini, bahwa pada diri seseorang itu ada batin yang da-
pat mempengaruhi pikiran dan tingkah laku. Jika sifat batin-
nya negatif, maka perilaku (kata-kata dan tindakannya) dan 
pikirannya pun negatif; demikian pun sebaliknya. Mari kita coba 
gabungkan dengan definisi ”karakter” tadi.

Karakter = sifat-sifat kejiwaan yang membedakan sese-
orang dari yang lain.
Watak   = sifat batin/kejiwaan manusia yang mempengar-
uhi segenap pikiran dan tingkah laku.
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Bila digabungkan akan muncul definisi baru, yakni:
”Sifat kejiwaan yang mempengaruhi segenap pikiran dan 
tingkah laku seseorang sehingga ia terbedakan dari orang 
yang lain”. 

Di sini, sifat kejiwaanlah yang menjadi penentu perbe-
daan pikiran dan tingkah laku seseorang. Pendidikan, dengan 
demikian, dapat dilakukan dan diarahkan untuk memperbaha-
rui sifat kejiwaan seseorang. 

Pencetus pendidikan karakter di Barat adalah pedagog 
Jerman FW. Foerster (1869-1966). Pendidikan karakter merupa-
kan reaksi atas kejumudan pedagogi natural Rousseauian dan 
instrumentalisme pedagogis Deweyan, pedagogi puerocentris 
yang meletakkan pendidikan berdasar atas spontanitas anak-
anak (Edouard Claparède, Ovide Decroly, Maria Montessori) 
yang mewarnai Eropa dan Amerika Serikat awal abad ke-19. 
Teori Pedagogi yang ada itu  kian dianggap tak mencukupi lagi 
bagi formasi intelektual dan kultural seorang pribadi. Teori ped-
agogi yang ada dianggap berat sebelah, ada yang menekankan 
konstruks, ada juga yang terlalu menekankan pada kebebasan 
personal untuk mengembangkan kepribadian. 

Pendidikan karakter Foerster menekankan dimensi etis-
spiritual dalam proses pembentukan pribadi. Gagasan dasarnya 
sangat sederhana, bahwa pengetahuan saja tidak akan mem-
buat seseorang memiliki perilaku dan sikap hidup yang selaras, 
apalagi jika pengetahuannya itu bersifat ilmiah (yang tak ter-
hubung dengan cara hidup yang baik). Ada keinginan Foerster 
bahwa pendidikan seharusnya diarahkan untuk pembentukan 
karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial si subyek den-
gan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. 

Karakter perlu diterapkan dan dibiasakan melalui 
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pendidikan, walaupun sebelumnya dianggap menjadi tanggung 
jawab orang tua dan institusi sosial, agar menjadi identitas 
yang membuat seseorang mampu mengatasi kehidupan yang 
selalu berubah. Seseorang disebut berkarakter bila dia tetap 
ajeg dalam kebaikan atau dalam visi kebaikannya, bahkan di 
tengah  situasi yang susah atau mengancam dirinya. Pada saat 
seseorang tetap dalam karakter dalam situasi apa pun, di situlah 
ia memiliki kematangan karakter dan karenanya ia dianggap 
telah berkepribadian.

Foerster mengajukan empat ciri dasar dalam pendidikan 
karakter. Ciri Pertama, keteraturan interior. Seseorang disebut 
berkarakter bila ia bertindak berdasar hierarki nilai kebaikan. 
Tindakan bukan didorong oleh kepentingan pribadi atau desa-
kan lingkungan sosial, melainkan berdasar pada nilai universal. 
Berdasar pada ciri ini, pendidikan karakter harus merujuk pada 
nilai tertentu yang bisa mengatasi atau mendamaikan kepentin-
gan individu dan sosial . 

Ciri Kedua, koherensi dasar-dasar moral dalam diri ses-
eorang. Koherensi yang dimaksudkan bahwa nilai-nilai yang 
menjadi rujukan itu cocok satu sama lain dan dapat dipercayai 
menjadi rujukan tindakan kebaikan. Koherensi seperti ini dapat 
memberi keberanian bagi pelaku, membuat pelaku dapat teguh 
pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru 
atau takut risiko. 

Ciri Ketiga, adalah otonomi. Pribadi berkarakter memiliki 
otonomi dalam memutuskan tindakan apa yang akan dilaku-
kan ketika berhadapan dengan situasi yang mendesak dirinya, 
ini berarti ia memiliki kemampuan menginternalisasikan aturan 
dari luar menjadi nilai-nilai bagi pribadi berdasar penilaian atas 
keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. 

Ciri Keempat, adalah keteguhan dan kesetiaan. Ketegu-
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han adalah daya tahan seseorang guna menginginkan  apa yang 
dipandang baik, dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghor-
matan atas komitmen yang dipilih. Seorang yang berkarakter 
berarti teguh dalam menjalankan tindakan yang berprinsip, dan 
setia atas komitmen dalam kebaikan.

Lickona mengajukan format yang agak sama dengan 
kerangka yang berbeda. Lickona menyatakan bahwa karakter 
dibangun oleh pengetahuan, feeling, dan action.  Hal pertama 
yang perlu dimiliki oleh pribadi berkarakter adalah pengetahuan 
mengenai baik dan buruk, kemudian pengetahuan itu menjadi 
bagian dari pertimbangan dan perspektif kehidupannya sehing-
ga muncul dalam  tindakan sadar. Pada gagasan ini di samping 
membutuhkan pengetahuan, pendidikan karakter membutuh-
kan latihan agar seseorang dapat membatinkan pengetahuan 
akan prinsip itu pada hati nuraninya, kemudian juga dapat men-
jadi kebiasaannya  sehari-hari. 

Gagasan lain dapat dirujuk pada Stephen Covey yang 
mengajukan tujuh kebiasaan efektif. Walaupun gagasan ini pada 
awalnya diarahkan untuk dunia bisnis, namun pada perkem-
bangan selanjutnya gagasan ini diberlakukan di banyak sekolah 
dalam program Leader in Me. Alih-alih membicarakan karakter, 
Covey mengajukan 7 prinsip kehidupan yang harus dibiasakan 
bagi setiap orang agar menjalani hidup secara efektif. Kerangka 
yang diajukannya berdasarkan prinsip manajemen yang mene-
kankan pentingnya tindakan yang dapat membebaskan diri dari 
ketergantungan menuju kemandirian, kemudian meningkatkan 
kemandirian menjadi sadar akan kesaling tergantungan. 

Di Indonesia sendiri pendidikan karakter semula menjadi 
urusan agama dan budaya masing-masing. Pendidikan akhlak 
misalnya memiliki orientasi yang sama, yakni bagaimana 
mengarahkan seseorang menjadi mandiri dalam bertindak baik 
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(sadar akan kebaikan) sekaligus mau menyebarkan kebaikan 
itu untuk kemaslahatan umum. Paradogma pendidikan Islam 
menyebutnya sebagai tujuan menjadi manusia sempurna (insan 
kamil) yang tidak hanya baik dalam dirinya namun juga baik 
untuk semua hal di luar dirinya. 

Metode pengajaran pendidikan Islam tersebut dimulai 
dari pengetahuan, penghayatan, dan pembiasaan. Budaya juga 
memiliki tekanan yang sama. Sayangnya pendidikan budaya dan 
agama akhirnya terjebak pada orientasi kognitif yang menghil-
angkan aspek penghayatan dan pembiasaan, sehingga ideal 
agama dan budaya ini tidak menjadi kepribadian peserta didik. 
Sementara itu, keluarga dan masyarakat yang semakin sibuk 
tidak bisa diharapkan dapat menularkan karakter itu menjadi 
kepribadian generasi masa depan. Untuk itu, pendidikan kara-
kter memang layak untuk menjadi program prioritas semua ka-
langan, sekolah, dan institusi sosial lainnya. 

Secara umum para pemikir pendidikan Indonesia, sep-
erti Ki Hajar Dewantara,  menyadari perlunya pendidikan karak-
ter sejak awal. Filosofi pendidikan Taman Siswa yang kemudian 
menjadi falsafah pendidikan Indonesia Ing Ngarso Sung Tulodo, 
Ing madyo Mangun Karso Tut Wuri Handayani dapat dikategori-
kan sebagai struktur karakter yang seharusnya dikembangkan 
pada sistem pendidikan Indonesia. Ketiga falsafah itu meng-
gambarkan pribadi berkarakter yang terus-menerus memberi-
kan peran dalam segala situasi dan posisi, pada ketiga falsafah 
itu ada nilai berbakti secara ikhlas. 

Selama ini falsafah pendidikan itu hanya digunakan 
sebagai pedoman  cara mendidik bahwa guru harus menjadi 
teladan, pemberi semangat dan pemberdaya. Padahal dalam 
paradigma pendidikan karakter, falsafah itu adalah tujuan ideal 
sumber daya manusia yang dihasilkan dari sistem pendidikan 
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Indonesia. Pertama, falsafah ing ngarso sung tulodo dapat 
berarti ketika menjadi pemimpin, manusia Indonesia seharusnya 
menjadi teladan bagi yang lainnya bukanlah hal yang mudah. 
Tujuan dasar dari falsafah pertama ini adalah setiap manusia 
terdidik harus menjadi pemimpin dan pemberi teladan, untuk 
mencapai  peran itu dibutuhkan pribadi yang benar-benar 
memiliki karakter yang baik. Seharusnya kurikulum dan kultur 
akademik pendidikan Indonesia mengarahkan pada tujuan ideal 
ini. 

Kedua, ing madyo mangun karso adalah tujuan tetap 
memberikan manfaat bahkan jika hanya menjadi pelaksana dari 
kegiatan tertentu, atau manajer tengah, dengan cara mem-
bangun karsa sehingga terjadi perubahan. Ketiga, tut wuri han-
dayani, manusia Indonesia harus rela tidak terlibat dalam pen-
gaturan negara, sebagai rakyat biasa, dengan ikhtiar memberi 
semangat yang memberdayakan.

Ketiga falsafah pendidikan Ki Hajar ini, sekali lagi, ada-
lah falsafah pendidikan karakter manusia Indonesia yang tetap 
memberikan kebaktian bagi kemaslahatan bersama dalam posi-
si apapun. Bila saja falsafah ini telah menjadi keyakinan dan kebi-
asaan manusia Indonesia tentu semua orang akan bertanggung 
jawab, malu korupsi dan berprestasi ketika menjadi pemimpin, 
rela dan ikhlas menjadi rakyat biasa sekaligus menjadi penye-
mangat perubahan, dan menjadi bagian dari tim pemerdekaan 
masyarakat dengan kemampuannya masing-masing.

Manfaat pendidikan karakter sebenarnya sudah dapat 
dipahami secara mudah. Yakni, kehidupan tidak hanya mengan-
dalkan kecakapan berpengetahuan, melainkan pada kemam-
puan membaur dan diterima oleh masyarakat dan kelompok. 
Kecerdasan menguasai mata pelajaran yang ditandai dengan 
nilai pada rapot dan ijazah tidak pernah menjadi penentu ke-
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berhasilan seseorang mendapatkan pekerjaan atau menjadi 
warga negara yang baik. Transkrip nilai hanya menjadi syarat 
awal saja, pada tahap seleksi administratif, pada penerimaan 
pegawai di instansi manapun, yang menjadi penentu pada ta-
hap selanjutnya adalah keterampilan, skill, dan sikap, attitude  
atau kepribadian seseorang. Untuk itu, pendidikan karakter 
sangat dibutuhkan agar alumnus Sistem Pendidikan Indonesia 
dapat hidup lebih baik.

Secara teoritis, Daniel Goleman dalam Working with Emo-
tional Intelligence (1998:31) telah mengemukakan bahwa ”untuk 
mencapai kinerja luar biasa di semua jenis pekerjaan, di bidang 
apapun, kompetensi emosional adalah dua kali lebih penting 
daripada kemampuan kognitif saja; untuk meraih keberhasilan 
yang tinggi, dalam posisi kepemimpinan, kompetensi emosion-
al jauh lebih mendukung dan menguntungkan”. Namun pen-
didikan karakter tidak bisa diidentikkan dengan peningkatan 
Emotional Intelligence  atau Emotional Quotient saja, pendidikan 
karakter meliputi aspek IQ, EQ, spiritual Quotient dan juga Phys-
ical Quotient. Tapi dari Goleman ini dapat ditemukan harapan, 
pada  manusia yang memiliki IQ saja sudah menunjukkan hasil 
sedemikian hebat, apalagi bila keseluruhan aspek kecerdasan 
manusia diaktifkan secara utuh. 

Penelitian lain dapat dirujuk dari buletin, Character Edu-
cator, yang diterbitkan oleh Character Education Partnership. 
Dalam buletin tersebut dikemukakan hasil studi Dr. Marvin 
Berkowitz dari University of Missouri - St. Louis yang  menunjuk-
kan adanya peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih 
prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan 
pendidikan karakter, di samping itu juga mereka menunjukkan 
penurunan drastis dalam berperilaku negatif siswa.  Hal yang 
sama ditemukan pada penerapan Leader in Me sebagaimana 
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dikemukakan Covey (2009) bahwa pendidikan karakter yang 
diterapkan membuat peningkatan prestasi akademik serta per-
baikan sikap dalam bermasyarakat, di dalam keluarga, dan tum-
buhnya kesadaran berbuat baik dalam perilaku organisasi yang 
baik. 

Pada masyarakat Indonesia yang akhir-akhir ini menun-
jukkan masalah sosial yang semakin mengkhawatirkan: perko-
saan, ketergantungan narkoba, korupsi, kekerasan anak orang 
tua, ketidakpuasan yang diekspresikan dengan perusakan, men-
contek, ketidakpuasan akan hasil ujian atau pemilihan umum, 
dsb, maka pendidikan karakter mutlak sangat dibutuhkan. Ting-
gal pada bagaimana pelaksanaannya. 

Nilai, Moral,  dan Pendidikan Karakter
Wacana pendidikan karakter begitu luar biasa sehingga diang-
gap sebagai satu jenis baru model atau pendekatan pembelaja-
ran. Model atau wacana lama seraya dilupakan atau dianggap 
using, wacana yang sudah lama berkembang adalah pendidikan 
nilai, yakni pendidikan yang berupaya  menanamkan dan atau 
menumbuhkan nilai kebaikan pada diri peserta didik. Padahal 
Lickona sendiri, tokoh pendidikan karakter yang paling kerap 
dirujuk di Indonesia, menjadikan nilai (value dan virtue) sebagai 
dasar bagi konsep pendidikan nilai.

Thomas Lickona menyadari bahwa Character education 
is the deliberate effort to help people understand, care about, 
and act upon core ethical values”. Pada kutipan ini Lickona men-
egaskan bahwa nilai etik inti (core ethical values) menjadi dasar 
bagi pendidikan karakter, ketika dunia  pendidikan telah mema-
hami, peduli tentang, dan melaksanakan nilai-nilai itu; saat itu-
lah pendidikan karakter berlangsung. 

Bahkan dalam buku Character Matters Lickona menye-



xxix

butkan, Character education is the deliberate effort to cultivate 
virtue—that is objectively good human qualities—that are good 
for the individual person and good for the whole society. Pada 
kutipan ini, Lickona tidak hanya menyebutkan nilai namun lebih 
dalam lagi, yakni virtue (kebajikan utama).  Virtue secara teoritis 
adalah sumber nilai, virtue dikaitkan dengan kebajikan ilahiah– 
atau dalam istilah Lickona sebagai objectively good human qual-
ities–yang diberikan pada setiap manusia.   

Bermula dari virtue yang sudah ada pada masing-mas-
ing diri manusia inilah pendidikan karakter dimulai.  Di sini ada 
asumsi dasar dari Lickona, bahwa masing-masing manusia nis-
caya memiliki virtue (kebaikan dasar yang diberikan Tuhan), se-
hingga pendidikan karakter bukanlah penambahan materi ajar 
pada  siswa melainkan melalui “pengolahan virtue” (to cultivate 
virtue) yang sudah ada pada masing-masing diri itu. Melalui me-
tode ini, karakter yang dimiliki siswa menjadi karakter yang da-
pat berlaku “universal” sehingga bukan bukan hanya baik un-
tuk individu perseorangan, tetapi juga baik untuk masyarakat 
secara keseluruhan (that are good for the individual person and 
good for the whole society).

Jadi inti dari karakter adalah virtue (nilai kebajikan uta-
ma). Misalnya, memperlakukan semua orang secara adil, “Siapa 
merasa sakit dicubit janganlah mencubit orang lain”. Tindakan 
macam itu lazimnya dilakukan oleh setiap orang dan karenanya 
dapat dipahami semua orang.  Sayangnya wacana pendidikan 
karakter lebih terjebak pada pembiasaan. Dasarnya sebenarnya 
bisa ditelusuri bahwa karakter terkait dengan kebiasaan (ha-
bitus). Karena seseorang dikatakan berkarakter baik ketika ia 
dalam kehidupan nyata sehari-hari memiliki kebiasaan yang se-
muanya baik, sehingga pendidikan karakter dilakukan  belum 
melibatkan aras pikiran (habits of mind), aras hati (habits of 
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heart), dan tindakan (habits of action). 
Buku ini menawarkan sisi lain dari pendidikan karakter 

yang mungkin diabaikan selama ini, yakni nilai. Pendidikan 
karakter pada buku ini dapat disamakan sebagai “pendidikan 
menghidupkan nilai”. Asumsinya  hampir mirip dengan Lickona, 
yakni pada diri setiap manusia sudah ada modal dasar, yakni 
virtue yang tinggal ditumbuhkan melalui proses pendidikan 
yang benar agar menghasilkan tindakan-tindakan yang berbasis 
value (nilai). Perbedaannya dengan Lickona ada pada pilihan 
istilah antara value dan moral. Lickona lebih memilih istilah 
moral, sementara buku ini sebagaimana dikembangkan oleh 
Living Values Education Program memilih kata value (nilai). 

Moral secara generik berasal dari bahasa Latin yaitu 
mos jamaknya adalah more, yang berarti “kebiasaan, adat”. 
KBBI tahun 1988 pun mengartikan kata mores sebagai “adat 
kebiasaan”. Kata mores (Latin) biasanya mengacu pada idea of 
custom, atau  the principles of conduct of both ideal and actual, 
yaitu prinsip-prinsip tentang perilaku ideal dan aktual. Sementa-
ra Piaget membatasi moral sebagai views about good and bad, 
right and wrong, what ought to or ought not to do, yakni pan-
dangan tentang baik buruk dan benar salah satu perilaku atau 
perbuatan yang ditampilkan seseorang. 

Dari pengertian tersebut, istilah moral biasanya dijadikan 
nama untuk menilai kondisi tindakan seseorang,  moral menjadi 
penilaian bagi perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang da-
lam berinteraksi dengan manusia: apabila yang dilakukan ses-
eorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat 
tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan 
masyarakatnya, maka orang itu dinilai bermoral, begitu juga se-
baliknya. Karena itu moral dapat disebut sebagai produk dari 
budaya dan agama, sehingga bersifat “terbatas” pada sumber 
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moralnya, pada sistem nilai yang berlaku dan telah terbangun 
sejak lama berdasarkan agama dan budaya asalnya.

Konsep nilai, dalam wacana pendidikan nilai, diyakini 
lebih luas daripada konsep moral. Misalnya Milton Rokeach  
mendefinisikan nilai sebagai an enduring belief that a specific 
mode of conduct or end-state of existence is personally or so-
sially preferable to an opposite or converse mode of conduct or 
end-state of exixtence. Di sini nilai diyakini sebagai “enduring 
beliefs” (keyakinan yang terus-menerus bertahan) yang dimi-
liki setiap manusia.  Karena nilai menempati beliefs, maka nilai 
menjadi rujukan bagi “cara bertingkah laku” (mode of conduct) 
atau “tujuan akhir eksistensi” (end-state of existence) dan se-
bagai dasar pilihan (preferensi) konsepsi yang lebih baik dalam 
melakukan tindakan. 

Hal ini juga dikemukakan juga oleh Schwartz (1994), 
bahwa nilai adalah (1) suatu keyakinan, (2) berkaitan dengan 
cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu, (3) melampaui 
situasi spesifik, (4) mengarahkan seleksi atau evaluasi terhadap 
tingkah laku, individu, dan kejadian-kejadian, serta (5) tersusun 
berdasarkan derajat kepentingannya. Jadi dapat disimpulkan, 
nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan 
tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai 
prinsip atau standar dalam hidupnya.

Nilai diyakini berasal dari dua aspek, dari anugerah 
ilahiah,  dan/atau sebagai hasil bentukan pengalaman budaya, 
masyarakat. Kedua sumber ini kemudian tertuang dalam 
struktur psikologis individu (Danandjaja, 1985), karena itu posisi 
nilai ada dalam diri manusia (bukan aturan kebaikan eksternal), 
nilai lebih menetap, stabil, dan tahan lama, maka nilai menjadi 
tahan lama (Rokeach, 1973). Jadi nilai memiliki kecenderungan 
untuk menetap, walaupun masih mungkin berubah oleh hal-hal 
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tertentu –diantaranya melalui pendidikan. 
Lickona sebenarnya juga memposisikan virtue dalam 

aras obyektif dan subyektif. Suatu virtue yang dijadikan basis 
bagi karakter haruslah secara objektif disebut baik dan secara 
intrinsik baik. Secara objektif baik, maksudnya bahwa kualitas-
kualitas virtue itu diakui dan dijunjung tinggi oleh agama-agama 
dan masyarakat beradab di segenap penjuru dunia. Secara in-
trinsik baik, maksudnya kualitas-kualitas itu merupakan tuntu-
tan dari hati nurani manusia beradab. 

Kualitas-kualitas virtue atau value, dengan demikian,  
dianggap mengatasi ruang dan waktu, berlaku di mana pun 
dan kapan pun , walaupun bentuk ekspresi konkretnya bisa 
jadi berbeda-beda antara daerah yang satu dengan lainnya, 
demikian pula antara zaman dulu, sekarang serta masa depan. 
Misalnya, keadilan, kejujuran, dan kerendahan hati adalah 
kebajikan (virtue) yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat 
beradab dan agama-agama di segenap penjuru dunia sekaligus 
juga secara intrinsik, ketiganya diakui sebagai hal yang baik 
karena menjadi tuntutan hati nurani manusia beradab. 

Karena itulah Lickona mengajukan ada dua kebajikan 
fundamental (virtue) yang dibutuhkan untuk membentuk 
karakter baik, yaitu rasa hormat (respect) dan tanggung jawab 
(responsibility). Kedua kebajikan itu, bagi Lickona,  merupakan 
nilai moral fundamental yang harus diajarkan dalam pendidikan 
karakter. Selain dua kebajikan fundamental itu, Lickona 
mengajukan sepuluh Kebajikan esensial lain yang baginya 
dianggap dibutuhkan untuk membentuk karakter yang baik. 
Kesepuluh kebajikan esensial itu adalah:  kebijaksanaan (wisdom),  
keadilan (justice),  ketabahan  (fortitude),  pengendalian-diri 
(self-control),  kasih (love),  sikap positif (positive attitude), 
kerja keras (hard work),  integritas  (integrity),  penuh syukur  



xxxiii

(gratitude), dan kerendahan hati (humility).
Simpulnya, baik Lickona atau Living Values Education 

Program (yang dijadikan dasar buku ini), sama-sama meyakini 
bahwa karakter dapat dibangun melalui cara “menghidupkan 
nilai” (living value) atau dengan “pengolahan virtue” (to culti-
vate virtue) yang sudah ada dalam diri masing-masing manusia. 
Buku ini mengajukan alternatif ihwal bagaimana “menghidup-
kan nilai” itu atau dalam istilah Lickona ihwal bagaimana men-
golah virtue sehingga menjadi karakter baik. Untuk itu, buku ini 
dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pendidikan karak-
ter di Indonesia.

Terdapat tiga aspek utama yang digagas oleh buku ini:
Pertama, karena masing-masing manusia telah memi-
liki value atau virtue maka hal terdasar dalam pendidi-
kan karakter adalah mendorong masing-masing pelaku 
pendidikan untuk menyadari nilai/virtue yang sudah ada 
dalam dirinya.  Guru adalah subyek pertama yang harus 
menyadari nilai atau virtue yang ada dalam dirinya, yang 
diyakininya selama ini, dan yang “diam-diam” –tanpa 
sadar—dijadikan rujukan bagi tindakan, pikiran, dan 
ucapannya. Inilah tahap menghidupkan yang pertama. 
Tahap ini seperti menegaskan “masing-masing orang 
sudah memiliki benih virtue atau value, akui  benih itu, 
olahlah, sehingga tumbuh menjadi karakter baik”. 

Kedua, setelah guru bertindak berdasarkan kesadaran 
akan nilai dirinya maka ia secara otomatis menjadikan di-
rinya “teladan” yang memancing murid-muridnya men-
golah dan melahirkan “benih nilai” yang juga sudah ada 
dalam dirinya masing-masing. 
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Ketiga, tidak hanya guru yang menjadi pusat pengolahan 
dan penumbuhan nilai namun dibutuhkan juga “budaya 
sekolah” yang dibangun dengan spirit “mengolah dan 
menumbuhkan” nilai. 

Secara teknis buku ini menunjukkan sejumlah cara agar 
guru dapat mengelola kelasnya menjadi berbasis nilai. Pada 
buku ini misalnya dikemukakan bagaimana cara mengajukan 
kontrak belajar, membuat aturan disiplin, cara mendengarkan 
dan mengapresiasi siswa, cara melerai konflik, cara mengkon-
disikan, dan sejumlah cara lain yang mendorong semua aktivi-
tas mengajar dapat menumbuhkan nilai.

Bukan Guru Biasa, Bukan Sekolah Biasa
Memang benar ”Sekolah kami” (duh alangkah lucunya 
kedengarannya dan congkak pula) bertujuan untuk mem-
berikan lebih banyak pendidikan budi pekerti daripada 
ilmu pengetahuan.... kami ingin menyelenggarakan seko-
lah kami sama sekali menurut cita-cita kami, yaitu menga-
jar anak-anak bukan menurut tata cara sekolah, melaink-
an sebagaimana ibu mendidik anak-anaknya. [RA Kartini, 
Surat untuk Tuan EC. Abendanon]

Jika ada sesuatu yang ingin kita ubah pada diri seorang 
anak. ”Kita sebaiknya memeriksanya dan melihat apakah 
hal itu bukan sesuatu yang lebih baik diubah dalam diri 
kita. [Gustav Jung]

Surat ini ditulis RA Kartini pada 27 Januari 1903, visinya 
adalah pendidikan budi pekerti  untuk anak-anak Indonesia. Ta-
hun 2010 barulah  dunia pendidikan Indonesia mencanangkan 
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”Pendidikan Karakter Bangsa”, alangkah kuatnya visi RA Kar-
tini.  

R.A Kartini pada petikan surat ini menyatakan bahwa 
pendidikan budi pekerti akan dibangun ”sebagaimana ibu men-
didik anak-anaknya”.  Sekolah dengan ibunda sebagai guru 
adalah sekolah yang penuh kedekatan emosional, kasih sayang 
yang tak terbatas, dan rasa betah yang menginspirasi. Guru 
pada sekolah Kartini adalah  ibu yang penuh kasih sayang, yang 
mau memberikan seluruh dirinya untuk perkembangan anak, 
yang mau mengorbankan dirinya bila dibutuhkan agar sang 
anak mencapai kebahagiaan. 

Bagaimana caranya? 
Buku ini mengajukan cara pengembangan budaya seko-

lah berbasis LUVRS. Sekolah akan dapat bernilai guru dan siswa 
merasa ”Dicintai” (Love), Dipahami (Understood), Bernilai (Val-
ue), Dihargai (Respect), dan Aman (Save). Kelima nilai ini men-
jadi landasan bagi cara berperilaku guru dan sekaligus cara pen-
gelolaan sekolah. Guru yang baik adalah guru cinta, guru yang 
paling memahami, guru yang bernilai, guru yang pandai meng-
hargai, dan guru yang memberikan rasa aman.

Hal kelima aspek dasar penciptaan budaya sekolah ini 
ada gagasan menarik dari Stephen Covey dalam The 8th Hab-
its. Gagasan utama Covey adalah bahwa manusia memiliki em-
pat modal dasar, yakni kecerdasan fisik, kecerdasan mental 
(IQ), kecerdasan emosi (EQ), dan kecerdasan spiritual. Keem-
pat kecerdasan ini membutuhkan nutrisi yang bergizi agar bisa 
berkembang. Kecerdasan fisik dapat berkembang optimal jika 
kita memiliki disiplin, kecerdasan mental (IQ) akan berkembang 
jika  kita memiliki visi yang jelas, kecerdasan emosi akan ber-
pengaruh jika hidup dipenuhi gairah, dan kecerdasan spiritual 
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akan bermanfaat ketika nurani dikembangkan. Kesemua hal 
itu, dikaitkan dengan prinsip Living Values Education Program, 
tentu akan berkembang bila suasana pendidikan menerapkan 
LUVRS. 

Kembali pada Stephen Covey dalam The 8th Habits, ia 
mengajukan sejumlah pengandaian yang menunjukkan perlu-
nya pemenuhan kebutuhan bagi keempat modal kecerdasan 
manusia itu.

 Bila  guru mengajar kehilangan visi, hal-hal ideal yang 
akan dicapai, guru akan mengajar  tanpa semangat, guru tidak 
sedang mengajar melainkan melakukan sesuatu yang tidak jelas 
tujuan. Murid-murid di kelas juga akan terlalu sering menguap 
daripada menyimak, mereka seperti sedang berhadapan den-
gan orang yang sedang mengigau.  Jadi, guru harus mencipta-
kan visi. Visi guru kali ini adalah mengajar yang menumbuhkan 
nilai kebaikan.

Bila guru mengajar tanpa disiplin, kelas akan berubah 
menjadi pasar yang hiruk pikuk tanpa kendali. Tanpa disiplin, 
janji tepat waktu, guru tidak memiliki energi untuk bangun 
pagi, lalu bisa datang kapan saja sesuka hati; namun secara 
bersamaan murid-murid pun datang seenaknya, keluar masuk 
seenaknya, dan menganggap ruang kelas sebagai tempat ber-
main. Betapa repotnya seorang guru. Tanpa disiplin kehidupan 
tak akan tampak sebagai sesuatu apapun, kehidupan menjadi 
seonggok barang bekas yang sama sekali tidak ada harganya. 
Buatlah disiplin yang membuat semua orang mendapatkan pe-
luang untuk saling melayani. 

Bila guru mengajar tanpa gairah, guru akan tampil seper-
ti mayat hidup di depan kelas. Guru menyatakan sesuatu tanpa 
tekanan intonasi sedikitpun, juga bisa marah-marah setiap hari, 
atau memukul semua murid-murid tanpa belas kasihan. Murid-
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murid akan menjadi tawanan gurunya, mereka akan ketakutan 
bahkan jika hanya mendengar suara sepatu guru. Karakter yang 
akan terbentuk adalah rasa takut yang sangat dalam, kelak mer-
eka akan menjadi warga negara yang penurut dan culas.

Bila guru mengajar tanpa nurani, guru akan membiarkan 
semua ketidakbaikan dilakukan di kelas. Mencontek adalah ke-
wajiban yang ditekankan pada seluruh murid, mencerca orang 
lain adalah pernyataan yang terus-menerus dilakukan setiap 
hari.  Tanpa nurani membuat guru akan membiarkan murid-mu-
rid melakukan kegiatan asusila atau menghisap narkoba di da-
lam kelas. Saat nurani guru tercabut, guru bahkan tidak peduli 
pada diri sendiri, semuanya menjadi boleh. 

Bayangkanlah jika semuanya itu terjadi, sekolah apa 
yang akan menjadi tempat belajar-mengajar? Murid-murid den-
gan karakter apa yang akan menghuni kelas? Untuk itu menga-
jarlah dengan nurani agar diterima oleh hati bening murid-mu-
rid, mengajarlah dengan penuh gairah agar mereka belajar dan 
merasa senang, mengajarlah dengan penuh disiplin agar mer-
eka tahu kapan saatnya diam kapan saatnya bergerak, menga-
jarlah dengan mimpi masa depan agar mereka semua terbang 
dalam mimpi yang indah. 

Namun semuanya memiliki konsekuensi yang harus 
dipenuhi oleh guru. Pertama, Mengajar dengan nurani be-
rarti guru harus menjelma sebagai panutan; kedua,  mengajar 
dengan  mimpi memaksa guru untuk menjadi perintis; ketiga, 
mengajar dengan penuh gairah  hanya bisa dilakukan jika guru 
memberdayakan semua murid; dan keempat, mengajar dengan 
disiplin meminta guru untuk terus menyelaraskan perilaku mu-
rid anda dengan nilai yang benar.
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Mengajar adalah Merintis.  Sebagai  perintis, guru  ber-
sedia melangkah ke dalam situasi yang tidak diketahui, men-
cari peluang untuk melakukan inovasi, tumbuh dan melakukan 
perbaikan. Guru menyumbangkan ide-ide baru, mendukung ide 
tersebut, dan bersedia ”melawan arus” untuk menerapkan ide-
ide tersebut. Guru perintis terus  melakukan usaha untuk mem-
bawa muridnya memasuki dunia baru, dunia masa depan, yang 
belum disadari oleh murid-muridnya itu. Saat itu guru tahu be-
nar bahwa semua inovasi dan perubahan akan membutuhkan 
eksperiman, resiko, dan kegagalan. 

Namun, guru terus berusaha melakukan perubahan. 
Salah satu cara untuk menghadapi kemungkinan resiko dan 
kegagalan bereksperimen guru memulai perubahan dengan 
langkah-langkah bertahap dan kemenangan-kemenangan kecil.  
Kemenangan kecil, ketika digabung satu sama lain dapat mem-
bangun kepercayaan diri yang memungkinkan semua muridnya 
untuk mengatasi setiap tantangan. 

Untuk dapat membawa  murid-muridnya memasuki dun-
ia masa depan, guru harus memberi perhatian kepada kapasitas 
murid-muridnya dalam mengendalikan situasi yang penuh tan-
tangan dan memiliki komimen penuh pada perubahan. Inilah 
makna kedua dari visi, yakni mengetahui kapasitas (bakat dan 
kecerdasan) murid untuk melakukan perubahan.

 Merintis adalah memulai suatu hal baru yang mensyarat-
kan bahwa guru harus dapat menginspirasikan mimpi bersama 
(bukan hanya mimpi guru pribadi, melainkan mimpi murid-mu-
ridnya juga). Sebagai perintis, guru dapat melihat melampaui 
batasan waktu,  membayangkan peluang untuk menarik yang 
masih tersimpan ketika ia dan murid-muridnya berada dalam 
jarak yang jauh di belakang. Guru perintis memiliki keinginan 
untuk membuat sesuatu terjadi, untuk mengubah kondisi lama, 
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untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh 
seorang pun. 

Mengajar Karakter berarti merintis suatu kebiasaan 
yang akan menjadi identitas murid-murid di masa depan. Ban-
yak murid tentu belum memahami apa perlunya, bahkan cend-
erung menganggap remeh. Tugas guru perintis adalah memba-
wa murid-murid itu menelusuri jalan-jalan menuju masa depan 
berkarakter itu dengan sejumlah upaya pantang menyerah. 
Sebagai perintis, guru sudah harus memulainya terlebih dahulu 
karakter yang diidealkannya itu. Di sinilah perlunya peran lain, 
mengajar adalah meneladani.

Mengajar adalah Menjadi Panutan. Mengajar –apalagi 
mengajar karakter—adalah mencontohkan caranya, menjadi 
model dari perilaku yang diharapkan dari para muridnya. Agar 
dapat mencontohkan perilaku yang diharapkan dari murid-
muridnya,  guru pertama-tama harus memahami jelas apa yang 
diperbuatnya dan prinsip yang mendasarinya.  Untuk itu, guru 
harus terlebih dahulu mendalami karakter yang hendak dibiasa-
kan bagi muridnya barulah ia mengenalkan karakter itu dengan 
dirinya sebagai model. 

Mengajar dengan menjadi panutan lebih kuat daripada 
mengajarkan teori-teori dan keharusan-keharusan. Cukup den-
gan terus-menerus menunjukkan karakter terbaik, murid akan 
menemukan maksud dari apa yang dikatakan. Ingat, murid-mu-
rid menjadikan guru sebagai sumber model tindakan mereka. 
Ada banyak murid bahkan menjadikan gurunya sebagai  modal 
dalam cara berbicara, cara berpakaian, cara menulis, dan se-
jenisnya.  Pada titik ini mengajar karakter cukup  dengan me-
nampilkan pribadi berkarakter.

Mengajar adalah Menyelaraskan. Menyelaraskan ada-
lah kerja yang dibutuhkan agar semua murid tertib dan teratur 
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berdasarkan disiplin tertentu. Aturan memang kerap dianggap 
mengekang murid,  namun sedini mungkin  anak-anak harus 
merasakan hidup di dalam aturan. Alasannya sangat sederhana, 
di dunia ini semua tempat memiliki aturan; membiasakan anak-
anak mentaati aturan merupakan cara menyelaraskan anak-
anak dengan kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Buat-
lah anak-anak mengenali bagaimana hidup dalam aturan, agar 
mereka tidak memaksakan kehendak pribadinya ketika hidup di 
tengah masyarakat. 

Tahap awal mengenalkan aturan biasanya dengan 
memberikan ”wortel” (hadiah)  atau “cambuk” (hukuman). 
Berilah para murid hadiah berupa pujian atau bahkan sebuah 
buku agar mereka dapat menyimpulkan bahwa kebaikan be-
rada dalam aturan membuat mereka bahagia. Namun beri juga 
mereka “cambuk atau hukuman” agar mereka dapat menge-
tahui bahwa efek dari pelanggaran adalah sesuatu yang tidak 
menyenangkan. Namun usahakan hadiah dan hukuman itu ter-
hubung dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya, jika mere-
ka berbohong, hukuman yang tepat adalah jangan percayai apa 
pun yang mereka katakan (cukup dalam 2 jam saja, misalnya). 
Melalui cara ini, murid yang melakukan kebohongan akan mera-
sakan betapa tidak enaknya jika ia dianggap tidak ada sekaligus 
juga mengetahui akibat dari kebohongan adalah ia dianggap 
tidak ada, tidak berkata apa-apa. 

Tahap selanjutnya adalah ciptakan suasana yang mem-
buat mereka merasa senang berada dalam aturan. Tumbuhkan 
kesadaran dari dalam diri mereka bahwa ketika semua orang 
taat aturan, masing-masing akan mendapatkan haknya secara 
adil. Untuk itu, guru penyelaras harus dapat berlaku adil –mem-
berikan sesuatu sesuai dengan haknya.
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Mengajar adalah Memberdayakan. Cara mengajar yang 
satu ini terkait dengan upaya guru yang mendorong agar murid-
murid tetap bergairah. Gairah  akan muncul bila mereka terkait 
secara emosional dengan apa yang mereka lakukan, atau jika 
mereka merasa tidak terancam. Buatlah mereka merasa nya-
man di dalam kelas, ciptakan suasana yang membuat mereka 
tidak usah memaksakan diri terlalu berlebihan. Bila mereka 
merasa nyaman, suasana akan bergairah dan semua orang akan 
bergerak bersama tanpa paksaan. 

Adakah guru seperti itu?  
Mari kita baca terusan gagasan RA. Kartini ini, ....Dan 

yang menjadi ”ibu guru” bukan karena sebutan saja, melainkan 
ibu sejati, pendidik anak dalam hal jasmani dan ruhani”. Guru 
karakter atau budi pekerti, bagi Kartini, adalah Ibu dan Bapak 
sejati, Ibu dan Bapak yang bukan sekadar sebutan saja, yang 
mengajar dengan jasmani dan ruhani untuk pengembangan jas-
mani dan ruhani.

Cita-cita RA. Kartini ini hanya mungkin direalisasikan bila 
guru dapat mengembangkan diri secara utuh: menemukan visi, 
melatih disiplin, mengembangkan gairah, dan membeningkan 
nurani seraya menyebarkan spirit LUVRS.

Khatimah
Ada anekdot sederhana yang cukup menarik untuk direnung-
kan. Jika satu dokter membuat kesalahan, malpraktek, kemung-
kinannya ada satu pasien yang cacat atau meninggal dunia. Na-
mun jika ada satu guru yang malpraktek, satu masyarakat akan 
cacat mental. 

Kenapa demikian? Walaupun bisa jadi guru itu hanya 
mengajar 20 orang saja, namun 20 orang yang memiliki cacat 
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mental akan dengan cepat mempengaruhi banyak pihak (anak, 
istri, saudara, bawahan, atasan, tetangga, dan lainnya) sehing-
ga akan membuat satu masyarakat akan hancur berantakan.

Maka menjadi guru bukan kerja biasa, bukan kerja sem-
barangan. Buku ini dapat mendorong para guru untuk mulai 
menumbuhkan “benih luar biasa” yang selama ini mendekam 
dalam diri sehingga menjadi “bukan guru biasa”.[]

Selamat membaca!



STATION 1 

MENGAPA LVEP?
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Anak-anak dan generasi muda di seluruh dunia menghadapi 
masalah sama. Mereka dipengaruhi oleh kekerasan, kon-

sumerisme, dan gaya hidup bebas yang berasal dari pengaruh 
tayangan televisi, internet, dan ruang sosial. Akhirnya mer-
eka tercerabut dari masyarakat, sikap hormat-menghormati 
satu sama lain semakin menipis, tawuran, terlibat gank motor, 
narkoba, dan prestasi menurun. Para orang tua, pendidik, dan 
warga di banyak negara prihatin tentang trend yang mengkha-
watirkan ini. 

Lalu, apa yang harus dilakukan?
Banyak dari mereka percaya, salah satu solusi yang dapat 

diberikan adalah mengembalikan pendidikan pada pembiasaan 
nilai-nilai luhur ajaran agama, tradisi budaya, dan kemanusiaan. 
Pendidikan harus lebih berkualitas lagi, tidak hanya dari aspek 
kognitif (pengetahuan, hasil UN), namun juga mulai mempro-
mosikan pendidikan yang melibatkan ranah afektif (rasa emosi 
dan rasa spiritual) serta psikomotorik (kemampuan memprak-
tekkan). 

Nilai-nilai seperti perdamaian, cinta, menghargai, kes-
ederhanaan, tanggung jawab, toleransi, kerjasama, kebebasan, 
dan persatuan dianggap sebagai nilai-nilai universal mendasar 
yang dapat mendorong generasi muda mampu bertahan di 

1
MENGAPA LIVING VALUES EDCATION PROGRAM?
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tengah efek negatif globalisasi, sekaligus dapat menjadi kreatif 
dan inovatif.

Pendidikan karakter merupakan salah satu tanggapan 
positif di dunia pendidikan Indonesia untuk mengatasi masalah 
bersama ini. Program Pendidikan Menghidupkan Nilai (Living 
Values Education Program - LVEP) memberikan pendekatan al-
ternatif penerapan pendidikan karakter di ruang kelas dan bu-
daya sekolah, bahkan dalam lingkungan komunitas masyarakat. 
Hingga penerapan pendidikan karakter bukan hanya pada tat-
aran administratif, tetapi mampu menjadi sebuah model den-
gan tingkat keberhasilan yang nyata dan terukur.

Pendidikan Menghidupkan Nilai (Living Values Educa-
tion) dapat mewakili tanggung jawab orang tua dalam memas-
tikan anak-anaknya memiliki kepribadian yang berbasis nilai 
luhur agama dan budaya. Pendidikan menghidupkan nilai da-
pat berlaku efektif terutama karena didasarkan pada beberapa 
keyakinan dasar, yaitu:

Pertama, semua orang telah memiliki nilai kebaikan, baik dari 
Tuhan dan dari pengalaman sosial. Atas dasar hal ini, proses 
pendidikan tidak dilakukan dengan “memaksa” anak-anak 
untuk bernilai, melainkan mendorong setiap anak untuk 
mengapresiasi “nilai baik” pada dirinya, merefleksikannya, 
kemudian melahirkan nilai sesuai dengan potensi yang 
dimilikinya.

Kedua, LVEP meyakini bahwa “nilai tak bisa diajarkan, nilai 
hanya bisa diteladani”. Melalui keyakinan ini, LVEP terlebih 
dahulu membantu para pendidik untuk melahirkan nilai 
dirinya (Kesadaran Nilai), kemudian dilengkapi keterampilan-
keterampilan agar nilai-nilai itu bisa dinikmati bersama orang 
lain, khususnya anak didiknya.
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Apa itu LVEP?
Living Values Education Program (LVEP) adalah program 

pendidikan komprehensif yang mendorong setiap pendidik 
untuk menghidupkan nilai yang ada dalam dirinya, atau “men-
dorong setiap pendidik untuk menemukan karakter dalam di-
rinya”.

LVEP menyadari bahwa setiap orang niscaya memiliki 
nilai kebaikan, pernah merasakan kebahagiaan hidup berdasar-
kan nilai kebaikan. Nilai-nilai tersebut bisa hidup dan dirasakan 
melalui “orang-orang yang sudah bisa menghidupkan nilai dirin-
ya” dan dalam suasana lingkungan atau sekolah yang berbasis 
nilai (Values Base Atmosphere).

Untuk itu, pendekatan yang ditawarkan LVEP bertujuan 
mendorong setiap peserta untuk (1) menemukan, memahami, 
mengalami, dan menghayati nilai yang dimilikinya; (2) mengua-
sai sejumlah metode pembelajaran yang dapat mendorong anak 
didik menghidupkan nilai dari dalam dirinya masing-masing; dan 
(3) menguasai metode penciptaan suasana pembelajaran yang 
dapat menghidupkan nilai.

Program global inovatif yang resmi didukung UNICEF 
dan UNESCO ini, menawarkan pelatihan, metodologi praktis 
bagi para pendidik, fasilitator, orang tua, dan pendamping-
anak untuk membantu mereka menyediakan kesempatan bagi 
anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa untuk menggali dan 
mengembangkan nilai-nilai universal, serta mengasosiasikan 
keterampilan sosial, emosional, intrapersonal, dan interperson-
al.

Kurikulum LVEP mencakup Aktifitas Bermuatan Nilai un-
tuk Damai, Menghargai, Kasih sayang, Kerjasama, Kebahagiaan, 
Kejujuran, Kerendahan hati, Tanggung jawab, Kesederhanaan, 
Toleransi, Kebebasan, dan Persatuan.
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Apa hasil yang Didapatkan dari LVEP?
Para pendidik yang telah menerapkan LVEP melaporkan 

adanya perubahan positif dalam hubungan pendidik dengan 
pelajar dan hubungan pelajar dengan pelajar baik di dalam atau 
di luar kelas. Para pendidik mencatat adanya peningkatan pada 
menghargai, kepedulian, kerjasama, motivasi dan kemampuan 
untuk memecahkan konflik kelompok di antara pelajar. Perilaku 
agresif menurun seiring dengan meningkatnya keterampilan 
sosial positif dan menghargai. LVEP membantu para pendidik 
menciptakan suasana berbasis nilai yang aman, penuh kepedu-
lian untuk pembelajaran berkualitas.
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Tema Living Values:
“Untuk mengokohkan kembali keyakinan pada hak aza-
si manusia yang mendasar, pada harga diri dan nilai ses-
eorang sebagai manusia.” 

LVEP memiliki  pandangan dan keyakinan bahwa setiap ma-
nusia memiliki nilai, sebagai harga diri dan nilai dirinya se-

bagai manusia. LVE memiliki cara dan metode praktis, agar nilai 
seorang manusia bisa dihidupkan, hingga manusia percaya diri 
dalam membuat pilihan sosial yang positif. Kokohnya kembali 
harga azasi seseorang yang berasal dari harga dirinya sebagai 
manusia, dapat membantunya hidup bermasyarakat dengan 
arah tujuan yang bernilai dan saling menghargai.

***

Tujuan LVEP:
“Menyediakan prinsip-prinsip panduan dan cara bagi 
pengembangan manusia seutuhnya dengan mengenali 
bahwa suatu individu terbentuk dari dimensi fisik, in-
telektual, emosional, dan spiritual.”

2
MEMAHAMI TEMA, 

TUJUAN, DAN SASARAN LVEP
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LVEP memberikan prinsip panduan dan cara di setiap 
bagian-bagian materi LVE. Panduan standar LVE adalah berupa 
buku aktivitas LVEP, buku panduan fasilitator LVEP, dan slide 
presentasi (tahun 2009) yang sudah disiapkan oleh asosiasi. 
Dan panduan ini, berupa buku dan slide presentasi, diarahkan 
untuk mengembangkan manusia seutuhnya.

Pengembangan manusia seutuhnya. Setiap agama selalu 
berbicara pada manusia utuh, dengan istilah Insan Paripurna, 
Insan Kamil, dan sejenisnya. Manusia terdiri dari dimensi fisik, in-
telektual, emosional, dan spiritual. Dari 4 dimensi ini, kata Cope, 
tak ada satupun yang lebih tinggi dari yang lainnya karena set-
iap dimensi itu penting, harus utuh, dan saling melengkapi.

Contohnya dalam aktivitas relaksasi, kita diminta untuk 
hadir “sepenuhnya di sini”. Di mana fisik, intelektual, emosial, 
dan spiritual dihadirkan oleh diri sendiri di ruang dan waktu saat 
itu. Gerakan mengambil-menghembuskan nafas beberapa kali 
dengan santai, menenangkan pikiran dan otot-otot tubuh, san-
gat membantu “menghadirkan” diri kita.

Dari berbagai kesibukan dan tercerai berai dalam kesibu-
kan rutinitas, kita diminta untuk hadir semua di sini; intelektual, 
emosional, spiritual, dan fisik kita. Proses fasilitasi LVE selalu 
mencoba menyentuh emosional dan spiritual (intrapersonal), 
menyentuh intelektual dengan sharing, dan interaksi fisik inter-
personal.

***

Sasaran Living Values Education
Sasaran pertama, “Membantu setiap individu memikirkan dan 
merefleksikan nilai-nilai yang berbeda dan sekaligus menerap-
kannya secara praktis sebagai ekspresi diri dalam hubungannya 
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dengan diri mereka sendiri, orang lain, masyarakat dan lingkun-
gan yang lebih luas.”

Memikirkan. Berpikir dan memahami, dengan kebiasaan 
berpikir pada kaitan-kaitan logis, sebab akibat. Hal ini me-
nyebabkan itu, berbuat A menyebabkan akibat B. Efeknya apa, 
dasarnya apa, akibatnya bagaimana, itulah memikirkan. 

Merefleksikan. Memantulkan  pada diri kita. Ilustrasinya 
adalah aktivitas bercermin yang biasa kita lakukan setiap pagi, 
kita mematut-matutkan agar dandanan pantas; agar sesuai 
menurut indikator (pemikiran-pemahaman) kita. Dalam pengo-
batan refleksi, tabib memberikan totokan bukan pada sumber 
sakitnya, tetapi memberikan tekanan pada titik lain yang ber-
hubungan dengan sumber sakit, agar terrefleksi atau terpantul 
pada sumber sakit yang dituju. 

Memikirkan dan merefleksikan adalah memahami sega-
la sesuatu, baik sosok, beda, kata-kata, pengalaman, perasaan, 
atau fenomena yang berkaitan-memiliki nilai-nilai yang berbe-
da, lalu menghayati, memantulkan, bahkan membandingkan 
nilai-nilai berbeda itu dalam diri kita. Memikirkan dan mereflek-
sikan merupakan salah satu cara untuk memproduksi nilai dari 
berbagai  pengalaman dan perasaan.

Ketika kita memikirkan kesederhanaan dari air hujan 
yang membuat hijau tetumbuhan, maka kita dapat menghayati 
dan merasakan bahwa kita pun memiliki nilai  sederhana dalam 
diri. Lalu di saat bersamaan, kita bisa menikmati kesederhanaan 
seiring dengan irama tetesan-tetesan air hujan di sore hari. 

Nilai-nilai berbeda. Dalam pelatihan, dari setiap pengala-
man maka akan ditanya, “apa nilainya?” Secara sederhana, kita 
didorong untuk mengungkapkan nilai-nilai. Hingga kita menya-
dari begitu banyak nilai-nilai yang berbeda, dan kita diminta me-
nyesuaikan dengan nilai yang kita anggap sama dan cocok den-
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gan diri  kita. Dari perbedaan itu ada nilai-nilai yang dianggap 
sama, untuk satu dunia yang sama. Hingga dalam proses LVE, 
menawarkan 12 nilai universal untuk memudahkan setiap orang 
agar bisa mempraktekkan dan menikmati suasana berbasis nilai 
dalam menciptakan dunia yang  lebih baik. 

Menerapkannya secara praktis. LVEP memberikan dor-
ongan praktis untuk membagi nilai-nilai itu agar bisa dinikmati 
bersama. Lalu kita mempraktekkannya dengan interaksi kelom-
pok kecil untuk saling menghargai, saling senyum, dan berbagi 
nilai-nilai.

Sebagai ekspresi diri. Mengeluarkan sesuatu dari da-
lam diri. LVE meyakini setiap manusia memiliki nilai-nilai, yang 
kemudian butuh dihidupkan kembali agar terasa dan menjadi  
perilaku yang lebih baik. Jika kita pun meyakini, Adam telah di-
tanamkan al-asmâ-a kullahâ oleh Tuhan, maka manusia tinggal 
mengeluarkannya dan diekspresikan saja, termasuk nilai-nilai 
universal itu.

Dalam hubungannya dengan diri mereka sendiri, orang 
lain, masyarakat, dan lingkungan yang lebih luas. Diri sendiri–
orang lain–masyarakat-lingkungan luas adalah urutan proses, 
bukan daftar, dan tidak bisa dibolak-balik. Kita dapat merasakan 
nilai atau berbagi nilai, ketika memiliki nilai-nilai itu. Kita tidak 
bisa membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. 

Orang jujur, akan membuat orang lain jujur. Orang 
menghargai, akam membuat orang lain dihargai. Orang damai, 
bisa membuat orang lain merasa damai, dan memancing orang 
lain untuk berbuat damai. Nilai hanya bisa dilahirkan dari orang 
yang memiliki nilai. Setiap orang memiliki nilai yang mungkin 
berbeda, tetapi nilai itu menjadi karakter atau nilai dominan se-
bagai bagian tak terpisahkan dari perilakunya. Dalam menjalin 
hubungan dengan orang lain, maka kita akan berbagi nilai-nilai 
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yang kita miliki, sekaligus kita akan belajar nilai-niilai berbeda 
dari orang lain.

***
Sasaran kedua, “Memperdalam pemahaman, motivasi dan 
tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan pilihan 
pribadi dan sosial yang positif.”

Untuk memiliki  pilihan, maka kita harus memahami nilai 
dalam diri  kita, nilai apa yang kita miliki? Setelah memahami, 
maka nilai menjadi motivasi agar nilai kita itu diekspresikan dan 
menjadi pijakan dalam membuat pilihan. 

Tanggung jawab atau responsibility, kemampuan atau 
kesediaan memberikan respon, menanggung resiko dari mem-
buat pilihan, atau “kemauan menyelesaikan masalah tanpa 
karena”. Nilai akan melahirkan motivasi dan tanggung jawab 
dalam hidup seseorang. Tanggung jawab itu bersifat spiritual, 
karena bersumber dari keyakinan seseorang pada sesuatu yang 
mengharuskan dia bertanggung jawab, atau tanpa alasan ses-
eorang merasa harus ikut berperan. 

Pilihan pribadi dan sosial. Nilai itu urusan pilihan. Saat 
ada orang yang mencerca kita, pilihan kita untuk ikut mencerca 
atau  kita bisa memilih qalû-salâma, seperti salah satu pilihan 
‘ibâdurrahmân. Pada saat pemilihan tindakan itu, nilai dalam diri 
kita ikut berperan dalam menentukan pilihan yang berdampak 
sosial.

***
Sasaran ketiga, “Memberi inspirasi bagi setiap individu untuk 
memilih nilai-nilai personal, sosial, moral dan spiritualnya sendiri 
serta menyadari metode-metode praktis untuk pengembangan 
dan pendalaman nilai-nilai tersebut.”
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Memberi inspirasi, maksudnya memberikan inspirasi un-
tuk  memilih nilai dan menyadari metode praktis LVE. Metode-
metode praktis, bahwa LVE dirumuskan dengan skema pengem-
bangan nilai dan skema teoritis yang sederhana, dan praktis 
sekali. Tidak menjadi sebuah aliran keyakinan, tetapi mampu 
melengkapi dan menghidupkan nilai-nilai dalam keyakinan ses-
eorang, bahkan dalam sebuah sistem pengajaran keagamaan.

***
Sasaran keempat, “Mendorong para pendidik untuk melihat 
pendidikan sebagai penyedia filosofi kehidupan bagi anak-anak 
murid. Memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan dan pilihan 
mereka secara keseluruhan sehingga mereka dapat berintegra-
si dalam masyarakat dengan rasa menghargai, percaya diri dan 
memiliki arah tujuan.”

Penyedia filosofi kehidupan. LVE menyadarkan kita 
bahwa setiap orang telah memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai yang te-
lah ada dalam diri manusia,  distimulus melalui berbagai teori, 
pendekatan, dan suasana berbasis nilai, supaya nilai menjadi 
hidup dan menjadi perilaku. 

Memfasilitasi pertumbuhan, perkembangan dan pilihan 
mereka. Pengetahuan, keterampilan, dan aktivitas LVE adalah 
panduan  dan metode praktis yang disediakan agar setiap orang 
(adalah pendidik) mampu menfasilitasi diri sendiri dan mampu 
hidup bersama orang lain (to live together).  

Rasa menghargai, percaya diri dan memiliki arah tujuan. 
Anak-anak sebagai penerima manfaat terbesar LVE dalam pros-
es pembelajaran mereka, didorong untuk menghargai; yang 
mungkin saja memiliki dendam pada orang lain atau kenyataan 
pada kemajemukan manusia. Difasilitasi untuk percaya diri, se-
bab mungkin saja kehidupan menghasilkan luka sakit hati dan 
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tersudut kenyataan. Serta untuk memiliki arah tujuan, karena 
LVE membantu seseorang untuk merefleksi pengalaman dan 
perasaannya hingga menghasilkan pemahaman dan keyakinan 
pada arah tujuan hidup selanjutnya yang didasari dari nilai-nilai 
yang dimiliki, kita sebut pilihan sadar sosial.
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Living Values Education Program bergerak dengan basis su-
karelawan yang kuat dan didukung oleh Unesco dan ban-

yak lembaga yang lain, termasuk badan pemerintah, yayasan, 
kelompok komunitas dan individual. Digunakan oleh para pen-
didik, orang tua, fasilitator, dan setiap pihak yang menjadikan 
pendekatan LVEP sebagai metode pengembangan diri ataupun 
lembaga, sekolah, komunitas, dan sebagainya. 

LVEP adalah bagian dari Gerakan Global Budaya Per-
damaian – Dekade Internasional Budaya Perdamaian & Non-
Kekerasan Bagi Anak-Anak di Dunia. Menjadi salah satu gera-
kan pendidikan berbasis karakter yang mengeksplorasi dan 
mengembangkan nilai-nilai positif, menjadi bagian dalam gera-
kan global bersama 120 negara untuk masyarakat dunia yang 
lebih baik. Buku LVEP telah dipakai di 120 negara pada lebih dari 
8.000 lokasi, dan telah diterjemahkan dalam 32 bahasa.

Living Values Education merupakan sebuah program 
pendidikan nilai yang komprehensif yang dikoordinasi oleh As-
sociation for Living Values Education International, sebuah lem-
baga nirlaba yang terdiri dari pendidik dari seluruh dunia. Dan, 
ALIVE Internasional bekerja sama dengan Asosiasi LVE di ting-
kat nasional dan bersifat non-profit.

3
LVEP DI INDONESIA
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Di Indonesia, ALIVE Internasional mengamanahkan LVEP 
kepada Yayasan Karuna Bali, sekaligus menjadi ASOSIASI LIV-
ING VALUES EDUCATION INDONESIA, yang beralamat di Jalan 
Raya Campuhan, Sanggingan Ubud - Bali 80571, Telp/Fax +62 
361 978986 / 977337. Email : indonesia@livingvalues.net, web-
site : www.livingvalues.net.

Yayasan Karuna Bali, sebuah lembaga sosial nirlaba, se-
laku perwakilan resmi Association for Living Values Education 
(ALIVE). Sebagai Associate ALIVE di Indonesia, Yayasan Karuna 
Bali memiliki mandat mengembangkan serta melindungi identi-
tas dan integritas pendekatan pendidikan yang bernama  Living 
Values Education. 

Tahun 2015 ini, asosiasi memusatkan koordinasi para 
fasilitator LVE dan pengembangannya di ALIVE Cluster Bali se-
bagai kantor pusat asosiasi, ALIVE Cluster Jawa Barat, ALIVE 
Cluster Jakarta, ALIVE Cluster Yogjakarta.

Tiga Program Besar ALIVE Indonesia
Pertama. Menawarkan program eksperimental dan par-

tisipatif melalui workshop, seminar, maupun pelatihan. Setelah 
pelatihan LVEP, peserta diharapkan dapat menguasai:

Pengetahuan dasar:
Kesadaran nilai1. 
Konsep-konsep, Model teoritis, dan komponen LVEP2. 

Keterampilan dasar:
Menciptakan suasana berbasis nilai1. 
Mendengarkan aktif dan membangun perilaku positif2. 
Resolusi konflik3. 
Disiplin berbasis nilai4. 
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Pengalaman dasar:
Belajar dalam suasana berbasis nilai1. 
Relaksasi dan Latihan untuk fokus2. 
Pemetaan Pikiran dan Menulis kreatif3. 
Permainan Peran dan Games4. 
Diskusi dan berbagi5. 
Kedua. Pendalaman Living Values Education melalui Kelas 

Living Values, Religions, and Spirituality (LVSR), yang diseleng-
garakan selama 14 kali pertemuan dalam 4 bulan, bertempat di 
ALIVE – Cluster Bandung, Jawa Barat. Kelas ini terbuka bagi se-
tiap orang yang berminat mendalami LVEP, terutama mereka 
yang sudah pernah mengikuti Educator Workshop LVEP.

Ketiga. Program Pendampingan Penerapan LVEP pada 
beberapa lembaga yang hendak mengembangkan LVEP di 
sekolah, organisasi sosial kemasyarakatan, komunitas, perusa-
haan, atau lembaga lainnya. Melalui program pendampingan 
ini, LVEP dapat membantu agar nilai-nilai yang disepakati men-
jadi sistem, karakter bersama, dan budaya organisasi atau bu-
daya akademik pada lembaga tersebut.

“Mari mengeksplorasi dan mengembangkan nilai-nilai positif, 
bergabung dalam Gerakan Global Budaya Perdamaian ber-
sama pendidik dan relawan dari 120 negara untuk masyarakat 
dunia yang lebih baik.”



STATION 2

KESADARAN NILAI PENDIDIK
Sebuah Harta Karun Terpendam
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Anda tidak dapat menyiapkan siswa Anda untuk membangun 
dunia dari mimpi mereka besok, jika Anda tidak yakin akan 
mimpi Anda sendiri sekarang. Anda tidak dapat menyiapkan 
mereka untuk kehidupan, jika Anda tidak yakin akan kehidupan 
Anda sendiri. Anda tidak dapat menunjukkan jalan jika Anda 
tidak bergerak, lelah, dan kecewa; pada satu persimpangan 
jalan.

(Celetin Freinet “Tutor Aolescent”, J.J. Bru-
net dan J.L. Negro Failde, Ediciones San Pio X, Madrid, 

1982. Diambil dari LVEP Educator Training Guide.)

Antara Karakter dan Akhlak

Dalam konsep Ibn Miskawaih, pendidikan akhlak  merupa-
kan upaya menuju terciptanya sikap batiniah yang mampu 

mendorong secara spontan lahirnya tindakan-tindakan yang 
bernilai baik dari seseorang. Kriteria benar-salah dan baik-bu-
ruk untuk menilai suatu tindakan dikaitkan kepada Alquran dan 
petunjuk Nabi Muhammad, sebagai pedoman tertinggi dalam 
Islam.

Kajian konsep akhlak telah lama dirumuskan oleh tokoh-
tokoh Islam, seperti Ibnu Miskawaih, Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, 

1
KESADARAN NILAI PENDIDIK
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Syeikh Atailllah. Semua telaah ini menegaskan, tujuan tertinggi 
pendidikan akhlak adalah terbentuknya karakter positif dalam 
perilaku manusia. Karakter positif ini bersumber dari penghaya-
tan dan pengamalan ajaran Allah SWT dalam rutinitas kehidu-
pan manusia. 

Dalam sebuah pendidikan, pendidikan karakter ataupun 
pendidikan akhlak, kedua istilah ini tidak ada pertentangan. Se-
bab, keduanya membutuhkan sebuah tindakan nyata sebagai 
ekspresi nilai personal. Keduanya tidak bisa lepas dari sumber 
nilai-nilai dalam spiritualitas, agama, bahkan budaya.

Dengan kata lain. Jika Anda memiliki keimanan, maka 
buktikan dengan tindakan kebaikan bagi diri, orang lain, dan 
lingkungan luas.

Menyadari Nilai-Nilaiku
Setiap orang adalah  pendidik, setidaknya mendidik dan men-
gasuh dirinya sendiri. 

Nilai-nilai sangat mempengaruhi hidup kita setiap saat. Nilai-
nilai itu merupakan kekuatan yang membimbing dalam segala 
tindakan-tindakan yang ingin kita capai. Nilai adalah semangat 
dasar yang positif bagi hidup seseorang. 

Nilai atau value, merupakan sesuatu yang dihayati dari 
pengalaman hidup, spirit dan prinsip untuk berbuat baik, ber-
sifat maknawi dan immateri. Sebagian menyebutnya sebagai 
moralitas kehidupan, nilai adalah sifat-sifat baik setiap manusia, 
nilai adalah kebaikan universal. Bagaimana pun makna nilai bagi  
kita, nilai akan hidup jika nilai-nilai itu sejalan dengan tindakan, 
pada titik ini kita berada dalam keharmonisan hidup.

Nilai-nilai (values) menjelma menjadi nilai sesungguhnya 
ketika menjelma menjadi tindakan positif. Tindakan positif yang 
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dilakukan berulang-ulang, menciptakan karakter positif dalam 
diri seseorang. Ketika nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia 
dikaitkan dengan spiritualitas atau keimanan seseorang, maka 
kita sering menyebutnya akhlaqul karimah, akhlak mulia. Maka 
dengan hidupnya nilai dalam diri, membuat seorang manusia 
memiliki harga diri yang cemerlang.

Ketika seorang pendidik memiliki satu nilai, sejalan den-
gan perjalanan rutinitas, dia akan mengalami nilai-nilai lain yang 
dirasakan. Karena dengan kesadaran pada nilai, setiap orang  
akan  mencoba tenang, menghayati, dan mengambil nilai atau 
hikmah dari setiap pengalaman.

Sebutlah, saya memiliki satu nilai saja. Menghayati dan 
menjadikannya  perilaku, maka itulah nilai saya. Kemudian, mu-
lailah saya “berbagi”. Dalam proses berbagi inilah, saya akan 
sama-sama belajar sekaligus menemukan nilai-nilai berbeda. 
Ketika saya memiliki nilai tanggung jawab yang  lebih dominan, 
maka dengan berbagi, saya bisa mempelajari nilai kejujuran 
atau nilai keikhlasan yang dimiliki seorang teman. Dengan ber-
bagi, membantu saya memikirkan dan merefleksikan nilai-nilai 
yang berbeda dari orang  lain. 

Ingat, nilai lahir dari seseorang yang memiliki nilai. Kita 
hanya bisa berbagi, dengan sesuatu yang kita memang miliki.  
Kita menyadari, bahwa kita memiliki nilai itu: “Damai di mulai 
dari diri sendiri”.

Kesadaran Nilai dan Harga Diri Manusia
Harga diri adalah kualitas indah dalam diri manusia. Harga diri 
dibangun atas dasar nilai-nilai universal, nilai positif yang dimili-
ki oleh setiap potensi kebijaksanaan manusia. Harga diri adalah 
sebuah tingkatan ketika seseorang menghormati diri sendiri, 
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menganggap dirinya penting dan sangat berharga. Dia merasa 
dirinya berharga, dan berusaha agar harga dirinya tetap baik di 
antara orang lain dan masyarakat luas.

Nilai (value) mengarahkan pertimbangan sadar yang 
membawa ide-ide individu mengenai hal-hal yang benar, baik, 
atau diinginkan. Nilai bisa disadari dengan dipikirkan, dihayati, 
dan dijadikan perilaku. Nilai juga berkaitan dengan tujuan hidup, 
cita-cita, dan keyakinan seseorang. Nilai yang melekat pada diri 
manusia itulah, kemudian disebut harga diri: Self-esteem.

Dalam teori hierarki kebutuhan manusia dari Abraham 
Maslow (1908 – 1970), seorang pelopor aliran psikologi human-
istik, salah satu kebutuhan manusia adalah Kebutuhan Harga 
Diri (esteem needs). Ada dua macam kebutuhan akan harga diri, 
yakni:

Pertama, kebutuhan pada  kekuatan, penguasaan, kom-
petensi, percaya diri, dan kemandirian. Kedua, kebutuhan 
pada penghargaan dan apresiasi dari orang lain, status, kete-
naran, dominasi, kebanggaan, dianggap penting bagi orang 
terdekat.

Jiwa yang terpenuhi kebutuhan akan harga diri, akan 
menghasilkan pribadi yang memiliki kepercayaan diri, tidak ter-
gantung pada orang lain, memiliki kesiapan diri untuk berkem-
bang secara positif, dan akhirnya meraih kebutuhan yang tert-
inggi: Aktualisasi diri, self actualization.

Manusia yang memiliki harga diri, berarti memiliki nilai 
tambah dalam dirinya. Seseorang yang memiliki harga diri yang 
tinggi, akan berusaha positif bagi orang lain, lebih disukai, dan 
lebih efektif dalam setiap tindakannya. 

Harga diri tampil membentengi dengan keteguhan hati 
menghadapi pasang surut kenyataan hidup. Harga diri berperan 
menjaga ketentraman hati dan kematangan emosi. Harga diri 
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bagaikan sumber energi hidup dalam kepribadian dan tindakan 
untuk tetap berharga, di manapun dan kapanpun.

Tujuan hidup memiliki pengaruh besar pada harga diri. 
Ketika tujuan hidup matang dan terurai sederhana dan teknis, 
akan semakin jelas jalan meraih prestasi keberhasilan hidup. Kita 
akan mengembangkan harga diri dalam setiap proses pencapai-
annya. Semakin tujuan tercapai, maka kita semakin percaya diri, 
memiliki arah tujuan, dan lebih menghargai harga diri manusia.  
Harga diri akan semakin terasa, ketika tujuan itu terealisasikan. 

Maka hayatilah nilai-nilai kita, dan ciptakan harga diri 
kita dengan focus mengekspresikan dan mengkreasikan hidup 
secara positif! Berlomba-lombalah pada kebaikan. 

Rasulullah bersabda, “Sungguh. Allah Ta’ala itu indah, mencin-
tai  keindahan, dan mencintai kemuliaan akhlak dan memben-
ci perangai tercela.” [HR. Ath-Thabari, Almu’jamul Ausath]
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Sangat penting diketahui, investasi terbesar dalam mencip-
takan Sekolah Berbasis Nilai adalah pendidik yang menya-

dari kekuatan dan nilai sendiri, pendidik yang akhlaqul karimah-
nya disadari dan bisa dinikmati bersama orang lain. Pendidik 
yang memiliki karakter dan mampu membangun suasana lebih 
positif, memiliki nilai penghargaan supaya bisa saling menghar-
gai dan memperhatikan.

Ingat, anak-anak meniru dari contoh yang diberikan. 
Anak-anak melihat perilaku dari orang dewasa, dan me-

nirunya. Begitu juga dalam pemenuhan emosi dasar manusia 
yang akan dibahas selanjutnya, sebelum melakukan pemenu-
han emosi untuk orang lain, Anda harus memenuhi kebutuhan 
emosi diri sendiri. Inilah keharmonisan. 

Kata Anton A. Bucher dalam The Influence of Models in 
Forming Moral Identity (1997), “Plato mentioned their impact in 
forming moral consciousness. He warned against bad models, es-
pecially gods and heroes in Homer’s epic poems. Young people 
would imitate their immoral behaviour and adopt their immoral 
values and attitudes”. Intinya, Plato menyebutkan akibat da-
lam pembentukan kesadaran moral. Mengingatkan kita untuk 
menghindari contoh buruk, karena anak-anak muda akan me-
niru perilaku imoral serta mengadopsi nilai-nilai dan sikap tidak 

2
PENDIDIK ADALAH INVESTASI TERBESAR
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bermoral itu.   
Tata nilai merupakan dasar dari perilaku manusia. Hingga 

setiap orang harus memiliki nilai agar berdampak pada perilaku 
yang baik, kita bisa menyebutnya ‘amalun shâlih. Anak akan be-
lajar dari contoh yang diberikan pendidiknya sebagai  figur atau 
uswah hasanah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pendidik 
untuk menyadari dan terus menghidupkan nilai pribadi mereka, 
agar mampu berperan sebagai panutan.

Investasi terbesar dalam menciptakan Sekolah Berbasis 
Nilai adalah para pendidik, orang dewasa yang berada di seki-
tar anak. Mereka berperan sebagai fasilitator, pendidik, bahkan 
orang tua dalam hidup keseharian bersama anak. Mereka ada-
lah uswah hasanah atau role model bagi anak selama proses 
pembelajaran di sekolah.

Proses kesadaran nilai menjadi penting dan hal pertama 
yang harus dilakukan, agar orang dewasa yang berperan seba-
gai contoh memiliki kesadaran nilai terlebih dahulu. Inilah salah 
satu peran penting pendidik dalam mewujudkan Sekolah Ber-
basis Nilai.

Pendekatan Living Values Education memiliki cara 
praktis dan sederhana dalam membantu kesadaran nilai pen-
didik, menghidupkan  nilai-nilai dan mewujudkannya agar bisa 
dinikmati bersama orang lain. Secara sederhana, nilai itu telah 
dimiliki oleh setiap orang, dibentuk di alam bawah sadar oleh 
pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang berkaitan den-
gan nilai. 

Kapan anak meniru orang dewasa?
Dalam LVE memiliki pandangan, bahwa anak-anak 

akan membentuk nilai-nilai mereka pada usia 5 tahun. Di usia 
inilah, anak-anak mulai membentuk nilai mereka dari contoh-
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contoh yang ada di sekitar mereka. Sedangkan bagi orang 
dewasa, mereka akan mengubah nilai-nilai mereka jika mereka 
mengalami suatu gejolak perubahan hidup. 

Menurut teori Kholberg, perkembangan moral anak 
memiliki tahapan. Pada tahapan anak usia 5 hingga 6 tahun, as-
pek sosial emosi anak berada dalam tahap kontrol diri, anak mu-
lai bisa berinteraksi sosial dengan lebih baik. Allen and Marotz 
menjelaskan, karakteristik perkembangan moral anak usia 5 
hingga 6 tahun adalah follows directions and carries out assign-
ment most of the time; generally does what parent or teacher 
requests.

Hal ini menunjukkan, di usia 5-6 tahun, anak memiliki 
indikator pencapaian perkembangan moral yang baik, yakni 
dengan mengikuti arah dan melaksanakan tugas, umumnya 
melakukan sesuai permintaan orang tua atau pendidik. Pada 
usia ini anak mulai mencontoh dan mulai memahami peraturan 
dan disiplin, serta dapat mengenal tata krama dan sopan san-
tun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. 

Jika anak diberi kesempatan memilih, sebenarnya mer-
eka ingin membentuk pola kepribadian yang penuh nilai, bukan 
pembentukan pribadi yang negatif.  Berdasarkan pengalaman 
proses LVE, anak-anak itu sangat menyukai kedamaian, inter-
aksi penuh kasih sayang, ingin diperhatikan, dan penghargaan 
pada diri mereka sebagai anak. 

Maka, praktik pengembangan nilai dan karakter sangat 
ditentukan oleh pendidik, sedangkan anak sebagai penerima 
manfaat melalui contoh-contoh perilaku pendidik. Sejauhmana 
sekolah memiliki suasana bermuatan  nilai, adalah sejauh para 
pendidika memiliki dan menghidupkan nilai dalam interaksinya 
dengan anak. Menjelma menjadi sosok uswah hasanah, hingga 
anak bisa merasakan dan menirunya.
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Pilihan Setelah Kesadaran Nilai
Dalam mencontohkan keteladanan yang positif agar anak 
memiliki kemampuan dalam kepribadiannya, terdapat prinsip-
prinsip pemberdayaan anak yang harus dipahami oleh pendidik. 
Ingatlah prinsip-prinsip berikut ini:

Belajar dari Anak 1. 
Rutinitas yang dilakukan dalam pembelajaran semua 
dari, oleh, dan untuk anak. Anaklah yang harus dipaha-
mi potensinya dan mereka lebih mengetahui apa yang 
dibutuhkan oleh dirinya. Potensi inilah yang kemudian 
diberdayakan dan ditingkatkan untuk mencapai kemam-
puan optimal anak. Maka, sangat dibutuhkan peran aktif 
partisipasi anak.

Pendidik sebagai fasilitator2. 
Anak sebagai sumber pembelajaran sekaligus subjek 
perubahan dalam memberikan daya kepada mereka. 
Fasilitator berperan sebagai orang tua dan sekaligus 
berfungsi untuk menfasilitasi kebutuhan-kebutuhan 
pengembangan potensi anak menuju peningkatan diri 
anak yang optimal, baik secara moral spiritual, emosion-
al, intelektual, dan sosial.

Saling Belajar3. 
Anak sebagai mitra orang dewasa yang mengakui po-
tensi anak, hak dan kewajiban yang melekat pada diri 
anak. Pendidik menyadari, dirinya harus belajar dari anak 
dengan karakter dan potensi berbeda dari tiap anak. 
Sekaligus, anak belajar dari pendidik sebagai uswah 
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mereka, belajar dari lingkungan yang diciptakan memi-
liki suasana berbasis nilai, dan belajar dari setiap proses 
pembelajaran yang disediakan supaya anak bertumbuh 
kembang dengan baik.

Konflik Peran Pendidik
Kita tahu, manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa 
hidup sendiri, sebab jika sendirian maka tidak “menjadi” manu-
sia. Manusia akan memiliki peran, ketika melakukan interaksi 
sosial dengan yang lain. Manusia hanya akan menjadi apa dan 
siapa, bergantung ia bergaul dengan siapa. Dengan kata lain, 
jika memilih bergaul dengan penjual minyak wangi, maka Anda 
akan terbawa wangi.

Manusia memiliki pilihan, untuk melakukan tindakan 
positif atau negatif dalam peran sosialnya. Peran menjadi ber-
makna, ketika berhubungan dengan orang lain, komunitas so-
sial, atau lingkungan luas. Akhirnya, dengan peranlah kita akan 
memiliki deskripsi sosial tentang siapa kita di antara orang lain.

Peran positif pendidik sebagai uswah hasanah, harus la-
hir dari kesadaran nilai-nilai dalam  dirinya. Kesadaran nilai (val-
ues awareness) yang tulus akan mengalir dan bermuara men-
jadi karakter yang berharga. Kenyataannya, untuk mewujudkan 
sekolah atau lingkungan berbasis nilai, sangat  mungkin pen-
didik mengalami konflik peran. 

Kadang, sebagian pendidik secara sadar akan memisah-
kan antara peran pendidik sebagai suri tauladan sesuai keteta-
pan sistem sekolah dengan kediriannya sendiri. Konflik antara 
peran dan kedirian mungkin muncul, sebagai satu bentuk dari 
konflik peran. Bila pendidik menampilkan peran yang tidak lahir 
dari kesadaran nilai dirinya, akhirnya mereka hanya menjalank-
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an apa yang harus mereka perbuat di sekolah saja. 
Konflik-konflik nyata antara peran dan kedirian, bisa 

dikaji dengan pendekatan Jarak Peran (role distance) ala Erving 
Goffman. Role Distance Theory adalah mengkaji kesan menon-
jol dari individu yang menunjukkan dirinya tidak terlibat penuh 
atau tidak menerima situasi yang harus ditonjolkan dalam pe-
nampilan perannya. Dia melakukan berbagai interaksi yang 
tidak sesuai dengan sifat kediriannya, hanya sekedar pertunju-
kan peran yang dimainkannya. 

Inilah tindakan mengambil jarak dari peran yang dilaku-
kan seseorang dalam suatu lingkungan. Penampilan “Jarak 
Peran” menunjukkan adanya perasaan kurang terikat terhadap 
peranan yang semestinya, peran seorang pendidik. 

Kebalikan dari “Jarak Peran” adalah “Penyatuan Diri”.  
Penyatuan diri terhadap peran dilihat dari tindakan nyata yang 
dilakukannya. Menunjukkan semua kemampuan yang dibutuh-
kan secara penuh dan sadar dalam melakukan perannya. 



STATION 3

MEMENUHI 
5 EMOSI DASAR MANUSIA
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“Dan hendaklah takut orang-orang yang beriman seandainya 
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, 
mereka khawatir atas mereka, maka hendaklah mereka ber-
takwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
perkataan yang lembut.” [QS. Annisa, 4: 9]

Memahami Emosi

Kata orang, emosi adalah faktor energi penggerak kehidu-
pan. Setiap pilihan tindakan sadar atau tidak sadar, selalu 

saja didorong oleh emosi tertentu. Dalam bahasa latin, disebut 
“movere” atau bergerak, to move. Gerakan atau motion dan 
emosi (emotion) berasal dari akar kata yang sama. Mengutip 
Sri Pannavaro Mahathera, menyebutkan bahwa sisi batin ma-
nusia terdiri dari komponen pikiran, ingatan, perasaan, dan ke-
sadaran. Komponen perasaan atau emosi adalah provokator 
penggerak dari semuanya.

Kenyataannya, emosi positif dalam bentuk kegembi-
raan, kebahagiaan, semangat sulit dipertahankan walau kita 
menginginkannya. Sedangkan emosi negative, seperti kesedi-
han, amarah, takut, kecemasan begitu sulit lepas, bahkan bisa 
sangat terasa untuk waktu yang lama.

Pengalaman emosi positif, secara otomatis mereda dan 
hilang. Sebaliknya emosi negatif, begitu muncul dan kita rasa-

1
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kan, biasanya bertahan cukup lama. Bahkan bisa muncul kem-
bali, ketika terpicu oleh stimulus yang mirip dengan sebab sebe-
lumnya.

Sebagian besar pakar setuju dengan keberadaan kekua-
tan emosi dasar, yang menjadi sumber dari kemunculan emosi-
emosi lainnya. 

Pemikir besar Rene Descartes menyebut ada enam emosi 
dasar, yaitu cinta, benci, kagum, hasrat, bahagia, dan sedih. 
Kata Filosof Jerman Immanuel Kant, ada lima emosi dasar: 
Cinta, harapan, rendah hati, bahagia, dan sedih. 
Bapak Psikologi Amerika,  William James dalam Principles of 
Psychology (1890), terdapat empat emosi dasar: Cinta, takut, 
sedih, dan marah. Menurut James, setiap emosi yang muncul 
adalah kombinasi dari 4 emosi dasar ini.

Setiap emosi mengandung pesan spesifik yang perlu dimenger-
ti. Emosi yang dirasakan tidak muncul berdiri sendiri, tapi berin-
teraksi dengan emosi lainnya. Seringkali beberapa emosi mun-
cul dan pudar bersamaan. Lebih sering lagi, satu emosi muncul 
dahulu lalu memicu emosi lainnya, sementara emosi pertama 
malah menghilang.

Kita coba pahami. Ada ungkapan emosi (expression) 
dan mengalami emosi (experience). Mengalami emosi, peras-
aan yang dialami-dirasakan bergejolak dan melibatkan sensasi 
tertentu di dalam diri. Sedangkan ungkapan emosi, ekspresi 
tindakan dan gerakan fisik yang diperbuat seseorang karena 
mengalami emosi. 

Kita sering mengalami emosi takut, kecewa, malu, dan 
ini menyakitkan. Untuk mengatasi rasa sakit dari emosi-emosi 
ini, pikiran bawah sadar mengaktifkan emosi lain yaitu marah 
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yang sifatnya ekspansif dan menguatkan diri. Kadang, marah 
membuat lupa pada emosi yang menyakitkan itu.

Lalu, ada sifat Emosi Ekspansif dan Emosi Kontraktif. 
Sifat emosi ekspansif, mendorong kita bergerak, berin-

teraksi, membuat bahagia, cinta, percaya diri, menyatakan ek-
sistensi dalam lingkungan. Sedangkan emosi kontraktif, seperti 
malu, kecewa, kesepian, takut, menyebabkan kita menarik diri 
dari lingkungan. Ketika emosi kontraktif muncul, terjadi kon-
traksi jaringan organ dan kelenjar, menghambat aliran darah di 
mana emosi dirasakan. Saat emosi kontraktif ini hilang, secara 
otomatis  organ kembali berfungsi normal.

Berapakah usia emosi?
Mengutip Fritz Perls, bahwa emosi memiliki usia hidup: 

Satu kelahiran dan satu kematian, satu awal dan satu akhir. 
Emosi yang tidak terselesaikan akan tetap tinggal dan hidup di 
dalam diri, terus mengganggu hidup kita hingga mereka dialami 
secara penuh, menyeluruh, terpakai habis, dan selesai.

Emosi negatif yang bersifat kontraktif, sering menjadi 
emosi tak terselesaikan yang lahir dari trauma pengalaman. Kita 
memang tidak menyadarinya, sebab telah terbenam di kedala-
man pikiran bawah sadar. Tetapi sebenarnya, mereka tetap ada 
dan aktif mempengaruhi setiap pikiran, ucapan, dan tindakan 
kita. 

Emosi menyakitkan hanya bisa hilang bila dia dialami 
sepenuhnya hingga tuntas oleh individu. Cara lain adalah den-
gan memberikan pemaknaan baru pada kejadian awal yang me-
nyebabkan munculnya emosi ini. Pemaknaan terus dilakukan 
untuk menetralisir dan mengatasi emosi yang mengganggu.

Sebenarnya, semua emosi adalah baik, karena berfung-
si untuk memberikan informasi, arah, dan motivasi yang akan 
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membantu kita menciptakan suatu lorong kehidupan bahagia. 
Emosi dihasilkan oleh pikiran bawah sadar dan merupakan dor-
ongan untuk bertindak, sistem peringatan dini alamiah. Dan, 
sebagai salah satu bentuk komunikasi pikiran bawah sadar den-
gan pikiran sadar. 

Untuk menutup bagian ini, kita bisa merefleksikan 
sebuah nilai, kualitas positif, dan perasaan dari kepribadian 
Nabi Muhammad saw., yakni:

Nabi Muhammad saw pernah berpesan kepada seorang le-
laki badui saat mengatakan kepadanya: “Berpesanlah ke-
padaku!” Nabi menjawab, “Kamu jangan suka marah!” Lelaki 
itu berkata: “Setelah kurenungkan apa yang dipesankan oleh 
Nabi , ternyata kujumpai bahwa sikap marah menghimpun 
semua keburukan.” [HR. Bukhari, Kitabul Adab 5651, Ahmad, 
Lanjutan Musnadul Anshar 22088.]
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Secara umum, emosi disebut perasaan, yakni bahasa pikiran 
bawah sadar yang sangat positif dan mengandung pesan 

atau makna spesifik untuk sebuah pemenuhan kebutuhan yang 
spesifik. Layaknya pemenuhan kebutuhan fisik manusia dalam 4 
sehat 5 sempurna, manusia pun memiliki kebutuhan-kebutuhan 
emosi dasar untuk dipenuhi secara psikis. 

Dalam pendekatan LVE, terdapat 5 kebutuhan emosi 
dasar manusia yang harus dipenuhi agar individu mampu tum-
buh dan berkembang secara seimbang dan optimal dalam di-
rinya. Dikenal dengan istilah LUVERS, terdiri dari Love, Under-
stood, Valued, Respect, Safety. 

Lihatlah model teoritis dalam LVE di bawah ini:
 

2

LIMA KEBUTUHAN EMOSI DASAR
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Setiap orang, baik anak, remaja, dewasa, dan orang tua 
sangat membutuhkan perasaan untuk dicintai, dihargai, ber-
nilai, dipahami, dan dilindungi (aman). Dengan pemenuhan 
lima emosi ini, setiap individu akan merasa diperlakukan den-
gan penuh kasih sayang dan penghargaan. Dalam suasana ini-
lah, seseorang anak atau siapapun, akan berkembang ke arah 
perilaku (P) yang lebih baik dan positif (lihat spiral ke atas).

Suasana berbasis nilai adalah suasana yang penuh den-
gan perhatian penuh kasih sayang, saling menghargai setiap 
harga diri individu, pergaulan dan lingkungan yang membuat 
setiap orang merasa bernilai dan aman. Keadaan ini,  akan 
membuat siapapun nyaman untuk berkarya dan berekspresi 
untuk kesejahteraan dirinya. Membantu individu untuk mem-
buat pilihan-pilihan sadar yang berdasarkan nilai atau kualitas  
positif dirinya.

Pemenuhan emosi dasar dalam sebuah lingkungan, 
membutuhkan satu etos atau budaya yang disepakati dalam 
sebuah kebijakan. Jika dalam sekolah, kita sebut etos sekolah, 
dan kesepakatan ini berlaku juga dlam ingkungan keluarga, 
tempat kerja, dan komunitas.

Setiap orang menyepakati core values (nilai utama) 
sebuah lembaga, memiliki standar operasional yang jelas, 
memiliki pedoman pembelajaran, menggunakan peraturan 
yang tegas dan menghormati harga diri manusia, dan menguta-
makan fasilitas yang ramah anak. Initnya, apapun bentuk pedo-
man atau petunjuk yang membantu membuat situasi lebih baik 
sebagai sebuah lingkungan komunitas yang bermuatan nilai.

Tetapi, semua bentuk pedoman, peraturan, slogan, visi 
misi, dan setumpuk konsep dan  dokumen lainnya akhirnya 
hanya benda mati, sekedar pajangan. Tidak ada gunanya, selain 
dari pelengkap laporan administrasi. Setumpuk nilai-nilai yang 
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dirumuskan dalam buku petunjuk, hanya akan mengkarakter-
kan dokumen saja. Meleset!

Keadaan seperti itu terjadi ketika nilai personal pendidik 
tidak hidup, tidak memiliki kesadaran  pada nilai-nilai person-
al, bahkan bisa saja block mental dari kesepakatan baru yang 
berbasis nilai. Mereka belum memiliki keterampilan untuk me-
menuhi emosi dasar dirinya dan anak, belum selesai dengan di-
rinya sendiri. Minim keterampilan dan kreasi dalam mencipta-
kan suasana berbasis nilai. 

Investasi terbesar dalam menciptakan lingkungan atau 
sekolah berbasis nilai adalah pendidik sebagai penggeraknya. 
Setiap orang yang ada dalam lingkungan tersebut, mulai dari 
satpam sampai top leader harus menyadari dan mengaktual-
isasikan nilai dengan tulus. Mereka mengetahui dan memahami 
arah kebijakan baru dalam menciptakan suasana berbasis nilai 
dalam lingkungannya.

Baiklah, kita meneruskan lima kebutuhan emosi dasar manusia 
dalam LVEP.

Penjelasan ini diambil dari buku LVEP dan pengalaman 
para trainer LVE dalam mengembangkan Living Values Educa-
tion Program (LVEP) dan Living Values Parent Groups di Indo-
nesia. 

Pertama: Kebutuhan Rasa Dicintai
Setiap anak membutuhkan rasa dicintai, tak terkecuali kita 
sendiri. Cinta bisa dirasakan dengan memberikan perhatian tu-
lus dan penuh kasih sayang. Cinta selalu membutuhkan keter-
ampilan empati, agar kita dapat merasakan apa yang dirasakan 
oleh orang yang kita kasihi. 
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Anak-anak yang perasaan dicintainya terpenuhi, bisa 
hidup lebih baik dan lebih bahagia. Mereka mampu berbagi 
dengan anak-anak lain, memiliki rasa percaya diri. Perhatian 
cinta orang tua dan para pendidik yang memperhatikan, sangat 
membantu mereka untuk menerima diri apa adanya, dan lebih 
menghargai dirinya sendiri.

Pemenuhan kebutuhan emosi dicintai, bisa dilakukan 
dengan contoh aktivitas-aktivitas berikut:

Memberikan doa, bahkan disampaikan agar anak menge-1. 
tahuinya. Sebab, tidak setiap orang memahami kecuali 
dikomunikasikan.
Senyuman tulus, cara sederhana untuk menunjukkan 2. 
kasih sayang.
Sapaan hangat dan akrab, membuat anak dihargai dan 3. 
dicintai.
Memberikan hadiah, walau sekedar sebuah keberhasi-4. 
lan kecil.
Luangkan waktu untuk berbagi dengan orang-orang 5. 
lemah, lakukan dengan tulus dan ikhlas.

Dalam khazanah keislaman yang merekam jejak kemu-
liaan Nabi Muhammad saw, terdapat beberapa suri tauladan 
Rasulullah agar orang lain merasa dicintai, terpenuhi kebutu-
han akan kasih sayangnya, yakni: 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berbuat baik, 
kelak Allah Yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam 
(hati) mereka rasa kasih sayang.” [QS. Maryam, 19: 96] 

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena dari 
perbuatan tanganmu sendiri. Dan, Allah memaafkan banyak 
(dari kesalahan-kesalahanmu).” [QS. Asy-Syûrâ, 42: 30]
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Nabi Muhammad bersabda, “Saling memberi hadiahlah kalian, 
maka kalian akan saling mencintai.” [HR. Bukhari]

Rasulullah bersabda, “Kalian tidak akan masuk surga, kecuali 
dengan beriman. Kalian tidak akan beriman, kecuali dengan 
saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan kepada sesuatu 
yang jika kalian lakukan, maka kalian akan saling mencintai? Se-
barkanlah salam di antara kalian! [HR. Muslim]

Dari  Abdullah ibn Amr ra., “Seorang pemuda bertanya kepa-
da Rasulullah saw., ‘Apa yang terbaik dalam Islam?’ Rasulullah 
menjawab, ‘Memberi makan (orang miskin) dan mengucapkan 
salam kepada yang engkau kenal atau yang tidak engkau ke-
nal.’” [HR. Bukhari Muslim]
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Kedua: Kebutuhan Rasa Dipahami
Setiap orang membutuhkan perasaan dipahami, karena manu-
sia memiliki emosi-emosi dengan tingkatan yang berbeda dan 
unik. Pemenuhan emosi ini sangat membutuhkan kasih sayang 
dan empati, kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. 
Hingga seseorang akan merasa dihargai dan diterima, ketika 
perasaan dipahami telah dipenuhi.

Bagi anak, mereka akan mempu belajar dengan optimal 
ketika emosi dan tingkat persiapan mereka dipahami. Membuat 
mereka merasa mendapat kesempatan untuk mengekspresikan 
perasaan dan gagasan mereka. 

Mendengarkan dengan baik dan mencoba memahami 
perasaan yang sedang bergejolak, adalah pemenuhan emosi di-
pahami. Mencoba berpikir, dalam posisi dia melakukan pikiran 
itu. Mencoba merasakan, dalam posisi dia merasakan perasa-
kan itu.

Pemenuhan kebutuhan emosi dipahami, bisa dilakukan 
dengan contoh aktivitas-aktivitas berikut:

Mendengarkan anak, keterampilan strategis dalam pe-1. 
menuhan lima emosi dasar anak. Ketika tidak didengar-
kan, orang akan kecewa dan merasa diabaikan.
Terbuka dan fleksibel terhadap gagasan dan pendapat 2. 
anak.
Membaca perkembangan psikologi anak sesuai usianya, 3. 
hal ini menambah pengetahuan pendidik dalam mema-
hami anak.
Bersikap sabar dan memunculkan nilai kasih sayang ke-4. 
tika anak melakukan kesalahan, serta memberikan kes-
empatan kepada anak untuk memperbaikinya.
Mengetahui kemampuan intelegensi atau bakat minat 5. 
anak, agar mereka bisa berkarya sesuai kemampunnya.
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Lalu, adakah aktivitas Rasulullah saw dalam memenuhi 
kebutuhan perasaan dipahami dalam diri seseorang? Keteran-
gan berikut membantu kita menemukannya.

“Dan  engkau benar-benar akan mengenal mereka dari  nada bi-
caranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.” (QS. 
Muhammad, 47:30)

Rasulullah saw., pernah berkata kepada Aisyah ra., “Sungguh 
aku dapat mengetahui kemarahan dan kerelaanmu.”  Aisyah 
bertanya, “Bagaimana bisa, wahai Rasulullah?” “Sesungguh-
nya engkau, jika dalam keadaan rela, maka akan berkata, ‘Ya, 
demi Tuhan Muhammad.’ dan ketika engkau marah, engkau 
akan berkata, ‘Tidak, demi Tuhan Ibrahim.’” Jawab Rasulullah. 
Aisyah berkata, “Benar, aku hanya meninggalkan namamu.” 
[HR. Bukhari] 

Dari Sahl bin Sa’d ra. berkata, “Didatangkan pada Rasulullah 
wadah air kemudian Rasulullah meminumnya, sebelah kanan-
nya anak laki-laki yang paling muda umurnya dan orang-orang 
tua sebelah kirinya.” 

Bersabda Nabi, “Apakah kamu mengizinkanku untuk mem-
berikan ini pada yang tua-tua?” Menjawab anak itu, “Aku tidak 
akan memberikan bagianku dari engkau pada seorangpun, ya 
Rasulullah.” Maka, Nabi memberikan minuman pada anak itu. 
(HR. Bukhari).
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Ketiga: Kebutuhan Rasa Bernilai
Semua manusia memiliki martabat dan perasaan bahwa dirinya 
“bernilai” sebagai bentuk kebutuhan eksistensinya. Apabila 
perasaan ini tidak terpenuhi, maka seseorang akan merasa ters-
inggung, tidak berharga, kecewa, dan merasa tidak memiliki arti 
dalam kehidupannya dengan orang lain. 

Anak seringkali mencari perhatian dengan cara yang 
unik. Ketika ada tamu datang, anak selalu menunjukkan dirinya, 
mencari perhatian orang dewasa agar dia diperhatikan, bahwa 
“Ini saya, saya ada.”

Pada dasarnya, setiap orang membutuhkan perasaan 
bernilai. Jiwa individu yang terpenuhi kebutuhan akan harga 
diri, akan menghasilkan pribadi yang memiliki kepercayaan diri, 
tidak tergantung pada orang lain, memiliki kesiapan diri untuk 
berkembang secara positif.

Anak remaja yang selalu disalahkan, dituduh, direme-
hkan, dengan sendirinya mereka merasa tidak bernilai bagi 
orang sekitar. Orang dewasa pun membutuhkan perasaan ber-
nilai, diakui keberadaannya dan dilibatkan dalam komunitas dia 
berada, di tempat kerja, di keluarga. 

Kita bisa memenuhi perasaan bernilai bagi diri sendiri 
dan orang lain, dengan contoh aktivitas-aktivitas berikut:

Luangkan waktu untuk mendengarkan hati Anda, lalu lu-1. 
angkan pula waktu anak yang Anda sayangi.
Utamakan dialog dari hati dengan hati, membicarakan 2. 
permasalahan, dan mencari solusi bersama. 
Berilah nama anak dengan nama yang baik dan indah.3. 
Panggillah nama seseorang, dengan panggilan yang dis-4. 
ukainya.
Menjenguk ketika salah satu anak didik sakit, tentunya 5. 
berlaku pula untuk orang dewasa.
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Membuat janji sebelum berkunjung, menghormati wak-6. 
tu privasi orang tersebut.
Meminta izin atau mengetuk pintu, sebelum memasuki 7. 
ruangan orang lain. Bahkan, aktivitas ini berlaku pula 
saat pendidik masuk ke kelas.
Mengantarkan tamu, walaupun hanya sampai teras ru-8. 
mah.
Fokus pada kekuatan! Maka kelemahan perlahan memu-9. 
dar dengan sendirinya.
Dalam sebuah organisasi, fokuslah pada apresiasi positif 10. 
dan menghargai kekuatan setiap orang. Bukan terus 
mengungkit-ungkit kelemahan mereka. 

Kita kembali mencoba merefleksikan keterangan Nabi 
Muhammad, yang menerangkan pemenuhan kebutuhan rasa 
bernilai agar individu merasa berarti dalam menjani kehidupan-
nya.

“Apapun yang kalian dermakan, maka Allah pasti mengganti-
nya. Dialah pemberi rezeki yang baik.” [QS. Saba’,  34: 39]

Rasulullah bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan 
hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Barangsia-
pa beriman kepada Allah dan hari akhir,  maka muliakanlah ta-
munya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka 
berkatalah yang baik atau diam.” [HR. Bukhari]

Ibnu Abbas  ra. berkata, “Rasulullah saw mengunjungi kaum 
Anshar, lalu memberi salam kepaa anak-anak mereka serta 
membelai kepala mereka.” [HR. Ibnu Hibban, An-Nasai]
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Abdullah bin Syadad berkata, “Ketika Rasulullah saw sedang 
shalat bersama para sahabat, tiba-tiba Husein datang,  naik 
ke punggung beliau ketika akan melakukan sujud. Beliau akh-
irnya memanjangkan sujud, hingga para sahabat menyangka 
telah terjadi sesuatu. Usai shalat, para sahabat berkata, “Eng-
kau memanjangkan sujud, ya Rasulullah, sehingga kami kira te-
lah terjadi sesuatu.” Lalu beliau bersabda, “Sungguh, anakku 
(cucuku) telah menaiki pundakku dan aku tak ingin cepat-cepat 
mengangkat tubuhku sampai ia merasa puas, dan turun den-
gan sendirinya.” [HR. Annasa’I, Hakim. Shahih berdasar syarat 
Bukhari Muslim]

Keempat: Kebutuhan Rasa Dihargai
Penghargaan pada seseorang adalah pengakuan yang tulus 
atas apa yang telah dilakukan. Kebutuhan “rasa dihargai” akan 
muncul ketika seseorang telah melakukan sesuatu yang baik, 
suatu keberhasilan walaupun sekedar prestasi kecil dan seder-
hana. 

Silahkan kembali pada pengalaman 1-2 tahun lalu. Bagaimana 
perasaan Anda, ketika telah melakukan sesuai intruksi dan 
target, lalu keberhasilan itu diabaikan oleh orang sekitar? 
Akhirnya, tidak bedanya antara yang berprestasi dan yang 
biasa saja.

Bagi anak, mereka sangat memperhatikan reaksi dari 
orang dewasa, ketika mereka melakukan sesuatu yang me-
mang diharapkan oleh orang dewasa. Perhargaan ini sangat 
membantu anak untuk membantu membentuk perilaku anak 
dengan lebih optimal. Kita harus menyadari, banyak dari orang 
dewasa menuntuk prestasi dari anak, tetapi kadang lupa untuk 
memberikan apresiasi pada anak.
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Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan “rasa dihargai”, 
memiliki kepercayaan diri yang rendah dan merasa diri tidak 
mampu. Kebutuhan emosi dihargai akan dipenuhi dengan ke-
sadaran pendidik, orang tua, dan orang dewasa di sekitar anak 
untuk menciptakan suasana yang saling menghargai, menerima 
anak apa adanya; sesuai kemampuan yang sedang berkembang 
dalam dirinya. 

Penghargaan-penghargaan orang dewasa akan menjel-
ma menjadi sebuah energi tanpa batas dalam diri anak, hingga 
memicu perilaku yang baik, kreatif, dan inovatif. Mereka merasa 
berharga bagi orang terdekatnya, kemudian berbagai ekspresi 
positif yang dihargai membentuk harga diri mereka, daya ke-
mampuan yang menjanjikan bagi masa depan. Aktualisasi diri 
adalah bentuk tertinggi dari harga diri manusia.

Pemenuhan kebutuhan emosi dihargai, bisa dilakukan 
dengan contoh aktivitas-aktivitas berikut:

Dengarkanlah anak dengan cermat dan penuh per-1. 
hatian.
Segeralah memberikan penghargaan, bahkan cukup 2. 
dengan acungan jempol sebagai apresiasi, ketika 
anak melakukan prestasi atau berperilaku baik ses-
uai harapan.
Ucapkanlah, “Kamu hebat hari ini, bisa menyimpan 3. 
sepatu di rak dengan rapih!” 
Tataplah mata mereka dan katakan, “Subhanallah, 4. 
kamu bisa menyelesaikan tugas itu tepat waktu!”
Lihatlah mata atau minimal menghadap anak, lalu 5. 
ucapkan terima kasih.
Berikanlah perhatian khusus pada anak yang kurang 6. 
berprestasi, memberi mereka kesempatan dan 
menumbuhkan rasa percaya diri.



44

Meminta izin anak, ketika akan menggunakan fasili-7. 
tas pribadi mereka.
Cepat meminta maaf, jika kita merasa melakukan ke-8. 
salahan.
Menepati janji9. 
Datang tepat waktu, sesuai kesepakatan.10. 

Terdapat beberapa ayat Quran dan aktivitas Nabi Mu-
hammad yang menunjukkan pemenuhan kebutuhan rasa dihar-
gai, agar individu merasa diperhatikan dan menghidupkan nilai 
penghargaan pada setiap kemampuan individu dan lingkun-
gan.

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” [QS. Al-Baqarah, 2: 286]

“Bertaqwalah kalian kepada Allah, menurut kesanggupan ka-
lian.” [QS. Ath-Taghâbun, 64: 16]

Rasulullah bersabda, “Jika makanan telah dihidangkan dan 
waktu shalat telah tiba, maka makanlah dahulu dan jangan-
lah terburu-buru dalam menyelesaikannya.” [Ibnu Umar, HR. 
Bukhari Muslim]

Nabi Muhammad bersabda, “Janganlah kalian mencaci orang-
orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka telah men-
capai apa yang mereka lakukan.” [HR. Bukhari]

Kelima: Kebutuhan Rasa Dilindungi
Kebutuhan rasa aman dan merasa dilindungi adalah kebutuhan 
dasar manusia untuk tumbuh secara sehat dan bahagia. Sejak 
masa janin, sampai menuju usia tua, setiap orang membutuh-
kan keamanan dan perlindungan. Dan kita menyadari, anak-
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anak mendapatkan rasa dilindungi dari pendidiknya, dari orang 
dewasa yang ada di sekitar dia.

Anak yang selalu ditakuti dan berada dalam tekanan, 
sebenarnya mengembangkan perasaan tidak aman. Merekam 
banyak ketakutan dan tekanan orang lain dalam alam bawah 
sadarnya. Biasanya untuk menghindari tekanan, omelan, dan 
kemarahan, membuat anak untuk tidak melakukan apapun dan 
tak berinisiatif. Hal ini berlaku pula pada orang dewasa. 

Orang dewasa akan merasa tidak aman dalam suasana 
kerja yang penuh gosip dan saling curiga, hingga setiap orang 
tertahan untuk menyumbangkan hal-hal terbaik dari kemam-
puannya. Keadaan sebuah lingkungan kantor yang saling men-
jelekkan, evaluasi bersadarkan like-dislike, dan hukuman dilaku-
kan dengan mengasingkan seseorang dalam keramaian kantor. 
Sungguh, setiap orang akan selalu merasa terancam dan krisis 
keperrcayaan!

Tidak terpenuhinya perasaan aman, membuat set-
iap individu sibuk menguras energy untuk mempertahankan 
diri, mengembangkan sikap curiga dan rentan konflik, selalu 
menghindari kritik, dan ketakutan berlebihan berbuat salah. 
Akhirnya, membunuh kreatifitas dan ekspresi positif yang se-
harusnya.  

Begitu banyak strategi dan cara agar membuat orang 
lain aman dan nyaman, termasuk pula untuk diri kita. Berikut 
ini contoh aktivitas-akitivitas pemenuhan kebutuhan perasaan 
dilindungi, menciptakan rasa aman.

Buatlah kesepakatan untuk menciptakan suasana 1. 
damai di ruang belajar, atau di ruang tidur.
Cobalah membuat “Proyek Hari Positif Thinking” 2. 
bersama setiap orang di sekolah. Lalu, gantilah den-
gan tema positif di minggu berikutnya.
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Saling mendengarkan dan memahami satu sama 3. 
lain, adalah aktivitas menciptakan suasana yang da-
mai dan aman, bagi anak maupun orang dewasa di 
tempat kita bekerja.

Terakhir, marilah kita kembali menemukan contoh aktiv-
itas pemenuhan kebutuhan rasa aman dari jalan Nabi Muham-
mad saw., di antaranya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan per-
damaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat de-
mikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami mem-
beri kepadanya pahala yang besar. [QS An-Nisâ, 4:114] 

Nabi Muhammad bersabda, “Jika kalian bertiga, maka jangan-
lah dua orang berbisik-bisik tanpa yang ketiga, sampai kalian 
berbaur dengan orang banyak. Demikian itu, agar tidak mem-
buatnya sedih.” [HR. Bukhari Muslim]

Rasulullah saw bersabda, “Aku pernah melaksanakan sha-
lat dan aku ingin memperpanjang shalatku. Tapi aku mend-
engar tangisan bayi, maka aku  mempercepat shalatku demi 
menghindari keresahan ibunya.” [HR. Bukhari]

Ibnu Asakir dan Dailami meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ra. 
berkata, “Aku bertanya kepada Nabi saw, ‘Ajarkan kepadaku 
beberapa kalimat yang menyeluruh dan berguna.’ Lalu, beliau 
bersabda, ‘Ibadahilah Allaah dan jangan sekutukan sesuatu 
dengan-Nya. Tetaplah bersama Alquran, di mana saja Alquran 
berada. Terimalah kebenaran dari siapa saja datangnya, baik 
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dari anak kecil atau orang dewasa, walaupun dia adalah orang 
yang kamu benci dan jauh darimu. Serta tolaklah kebatilan dari 
mana saja datangnya, baik dari anak kecil atau orang dewasa, 
sekalipun dari orang yang kamu cintai dan dekat denganmu.’”

Pendidik: Sang Pengantar Mimpi Anak
Tugas kita adalah mendidik, berperan menjadi pendidik bagi diri 
sendiri, anak, orang lain, dan lingkungan. Bagi pendidik, tugas 
mulia untuk mengantarkan anak-anak meraih mimpi mereka 
dengan menyenangkan. Membuat mereka bahagia dan perca-
ya diri pada kemampuan, bakat, dan minat mereka. 

Bagi anak usia SD, mungkin mimpi mereka menjadi dok-
ter atau arsitek. Kita bisa mendukung mereka, dengan mem-
perpendek waktu mimpi itu, yakni dengan menentukan seko-
lah SMP yang mereka idamkan agar bisa mengantarkan mereka 
pada Mimpi Besarnya. Atau mendukung mereka agar meny-
enangi pelajaran-pelajaran, karena setiap materi ajar mendu-
kung cita-cita mereka.

Demikian pula bagi anak usia SMP dan SMA. Bahkan 
pada usia SMA, kita bisa lebih menfokuskan pada Mimpi Besar 
anak-anak, yang secara durasi waktu semakin dekat untuk di-
wujudkan. Kita bisa memperpendek durasi mimpi mereka den-
gan menentukan Perguruan Tinggi idaman mereka yang mam-
pu menfasilitasi agar mimpi mereka terwujud.

Dalam proses “merumuskan mimpi” ini, sebagai salah 
satu cara dalam LVEP, tentukanlah langkah-langkah teknis yang 
bisa anak lakukan untuk mendekati Mimpi Besar mereka. Usia 
anak atau remaja adalah usia labil, mencari jati diri. Kita ada dan 
membantu mereka untuk mengingatkan mimpi-mimpi dan tu-
juan mereka.
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Dalam membantu pendidik mendampingi cita-cita anak, 
dari berbagai pengalaman menfasilitasi modelLVEP, dua sara 
berikut bisa digunakan:

Sebaiknya, gunakanlah model aktivitas merumuskan 1. 
mimpi yang pernah dilakukan dalam LVE, hingga anak 
merumuskan sendiri langkah teknis untuk mewujudkan-
nya.
Simpan dalam surat, tempel, atau buatkan Kotak Mimpi 2. 
di sekolah atau rumah, satu waktu berguna untuk meng-
ingatkan mereka.

Merumuskan mimpi adalah bentuk dari dorongan cita-
cita yang menggairahkan untuk melakukan aksi. Mimpi kita ten-
tang masa depan yang lebih baik harus menarik kekuatan dan 
motivasi yang positif.  Adam Khoo (2009: 190-192) mengajarkan 
enam langkah membuat cita-cita yang penuh kekuatan, dengan 
langkah kunci berikut:

Tulis keinginan secara spesifik.1.  Menulis cita-cita dengan 
teknis, jelas, dan sespesifik mungkin. 
Tulis semua keuntungan dan alasan jika cita-cita tersebut 2. 
tercapai. Langkah ini meberikan motivasi kepada kita 
karena menyadari alasan dan keuntungan dari cita-cita 
tersebut dalam hidup kita.
Tulis strategi dan rencana aksi secara terperinci.3.  Strategi 
dan rencana yang jelas dan tergambarkan akan sangat 
terbantu dengan kalender!
Tulis batas waktu (deadline).4.  Mengingatkan kita untuk 
tidak menunda-nunda. Tetapkan tanggalnya, bulan, dan 
tahun pencapaian cita-cita itu.
Emosi adalah energi cita-cita.5.  Tutuplah mata, hubungkan 
diri kita dengan Tuhan Semesta Alam, lalu bayangkan 
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kita telah mencapai dan menikmati cita-cita serta keun-
tungannya.
Buatlah momentum dengan melakukan aksi sekarang. 6. 
Segera lakukan beberapa aksi momentum, lakukan set-
elah kita selesai menulis langkah-langkah ini. Tanpa di-
tunda, tanpa nunggu esok hari. Ada dorongan kekuatan 
yang besar saat kita melakukan sebuah aksi momentum, 
walau hanya sekedar doa sederhana.

Pikiran pendidik kepada anak akan berdampak kepada 
kehidupan mereka. Ketika pikiran pendidik negative pada anak, 
lalu pikiran menghasilkan perkataan negatif, “Kamu bodoh, 
Kamu payah, Kamu tidak akan berhasil”, maka kata-kata antini-
lai ini akan terbenam dalam benak anak. Mereka akan mengin-
gat itu. 

Ingatlah. Ketika kita memikirkan sesuatu dalam pikiran, 
maka otak akan serta merta mencari cara untuk membenar-
kan atau memikirkan cara agar keyakinan itu terwujud. Induksi 
negatif dari pendidik, akan membentuk pada keyakinan (core 
belief) tentang kemampuan diri yang berhubungan dengan 
masa depan mereka.

Perbedaan antara orang sukses dengan orang gagal 
adalah pada keyakinan mereka. Keyakinan itu tidak nyata, sep-
erti pendapat yang berada di otak. Tetapi keyakinan akan ber-
pengaruh pada pilihan tindakan. Tanyakan kembali keyakinan 
kita, lalu tanyakan bagaimana keyakinan dapat membuat kita 
berhasil di masa depan!



STATION 4

EMPAT 
KETERAMPILAN 

DASAR PENDIDIK
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Sekolah Berbasis Nilai adalah sebuah model yang diadaptasi 
dari Living Values Education Program (LVEP). Inti hidupnya 

nilai dari model pendidikan ini adalah hidupnya nilai-nilai dari se-
tiap pendidik yang memiliki keterampilan menghidupkan nilai. 
Nilai, karakter, akhlak mulia bukanlah dibukukan dan jadi slo-
gan-slogan, tetapi dihidupkan dan dinikmati bersama melalui 
sikap dan tindakan, lalu menjelma mencipta suasana bermua-
tan nilai.

Keterampilan membangun suasana berbasis nilai bukan-
lah untuk orang  lain, tetapi untuk diri sendiri. Apa yang kita mi-
liki, itulah yang mampu kita bagi. Apabila kita bisa menghargai 
diri sendiri, barulah kita bisa menghargai orang lain. Jika kita 
tidak bisa mendengarkan diri sendiri, bagaimana kita bisa men-
dengarkan orang lain dengan tulus.

LVEP menawarkan empat keterampilan dasar dalam 
membangun suasana berbasis nilai. Keempat skill ini memban-
tu pendidik dlam melakukan intrapersonal dan interpersonal, 
baik kepada diri sendiri dan orang lain. Membantu menciptakan 
iklim yang bermuatan nilai-nilai kebaikan, kekeluargaan, saling 
memperhatikan, aman, dan saling menghargai. keeEmpat ket-
erampilan dasar LVEP adalah:

Dorongan Membangun Perilaku Positif, atau 1. encourage-

EMPAT KETERAMPILAN DASAR PENDIDIK
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ment and positively building behaviors. 
Mendengar Aktif dan Pertanyaan Terbuka, 2. active listen-
ing. 
Resolusi Konflik (3. conflict resolution), dalam LVPG sama 
dengan keterampilan¸“Time-Out” to Think and Commu-
nicate. 
Transisi Menuju Disiplin Berbasis Nilai, atau disebut 4. The 
balance of discipline and love.

Dalam pendidikan anak bagi orang tua, membutuhkan 
lebih banyak lagi keterampilan. Pengembangan LVEP untuk 
orang tua adalah Living Values Parent Groups (LVPG), yang 
menawarkan lima keterampilan tambahan agar orang tua atau 
pendidik anak mampu menciptakan suasana pendidikan yang 
berbasis nilai. 

1. The Importance of Play and “Us Time”. Pentingnya waktu 
bermain dan waktu kita.

2. Establishing a Ritual. Membangun  sebuah  ritual. 
3. Think Before Saying No. Pikir  dulu  sebelum  mengatakan  

“tidak”. 
4. Staying Stable and Loving, and Communicating. Tetap  

stabil, mencintai, dan  berkomunikasi. 
5. Time to Be. Waktu  untuk  menjadi.
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Keterampilan Memuji

Ingatlah, setiap  anak  menyukai  perhatian  orang  tuanya. Jika  
mereka  tidak  mendapatkan  perhatian  positif, maka  mereka 

akan  mencari  perhatian  negatif  Anda. Perhatian  negatif  lebih  
baik daripada tidak  ada perhatian sama sekali. Paling tidak den-
gan perhatian negatif  itu, mereka mengetahui bahwa mereka 
telah membuat sebuah efek menegaskan mereka  itu  hidup, 
mereka itu ada di antara Anda. 

Dalam sebuah artikel dikisahkan tentang Tolstoy, sang 
penulis besar Rusia. 

Suatu saat, dia berjalan melewati seorang pengemis. 
Langsung menghentikan langkahnya,  mencoba men-
cari uang logam di sakunya. Ternyata tak ada. Dia ber-
kata, “Janganlah marah, hai Saudaraku. Sungguh, aku 
tidak bawa uang.”

Mendengar itu, wajah pengemis berbinar-binar, “Tak 
apa-apa Tuan. Aku gembira karena Anda menyebut saya 
saudara. Sebuah pemberian yang sangat besar bagiku.”

1

DORONGAN MEMBANGUN PERILAKU POSITIF
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Teori Herzberg menyatakan, uang tak akan pernah men-
datangkan kepuasan dalam bekerja. Kepuasaaan bukan hanya 
melulu materi. Sebab, manusia memiliki kebutuhan untuk diakui 
keberadaanya, dihormati harga dirinya, dihargai perbuatannya. 
Sebuah pengakuan dan penghargaan pada kontribusi mereka. 
Sebuah pujian yang tulus ikhlas dan meyakinkan, cukup seder-
hana agar seseorang merasa lebih baik dan diperhatikan.

Setiap  orang  menyukai  perhatian,  cinta  dan  rasa  hor-
mat. Anak biasanya  melakukan  dengan  baik  saat  mereka  
mendapat  kasih  sayang  serta  pujian  yang  positif. Lebih baik 
memperhatikan potensi positif dalam diri anak dan menjadikan-
nya kekuatan, sebab perhatian ini akan membantu meminimali-
sir kelemahan mereka, membantu  memperbaiki keadaan diri 
anak yang butuh untuk ditingkatkan.

Perhatikanlah cara memuji. Sebab pujian yang dimaksud 
bertujuan menghasilkan dampak perasaan positif dalam hati 
anak. Membuat anak terdorong untuk melakukan kembali per-
buatan  positifnya, bahkan melakukannya dengan lebih baik. 
Membantu anak tumbuh berkembang untuk berbuat baik dan 
penuh tanggung jawab pada diri, orang lain, dan lingkungan. 

Berikut ini aturan sederhana yang ditawarkan LVEP agar 
membantu pendidik dan orang tua untuk mendorong sikap 
positif bagi anak, bahkan orang lain agar merasa dihargai dan 
bernilai.

Beri pujian yang meyakinkan dan khusus. Berikan puji-
an sesuai dengan perbuatan yang kita amati, tindakan 
khusus yang menjadi perhatian. Ungkapkan pujian yang 
tidak berlebihan (superlative, hiperbolis), ungkapan ka-
limat pujian yang dapat dipercaya dan jelas tindakannya, 
mudah dimengerti oleh penerima.
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Beri pujian yang khusus, sebut kualitas. Berikan ungkapan 
pujian yang sesuai dengan tindakan khusus yang menja-
di perhatian. Lalu, sebutlah kualitas positif atau sebuah 
nilai kebaikan dari perbuatannya.

Pujian yang tulus. Sadari keadaan diri kita, pengamatan 
yang dilakukan adalah bentuk perhatian yang tumbuh 
dari kasih sayang. Lalukan pujian dengan keikhlasan dari 
hati sanubari, sertai dengan badan yang menghadap 
dan kontak mata yang meyakinkan, dapat dipercaya. 
Pujian yang disertai kesadaran diri dan terhubung kepa-
da Tuhan Maha Pencipta dan Raja Manusia, merupakan 
sebuah doa pengharap agar anak menjadi lebih baik.

Pujian dan dorongan meninggalkan perasaan positif pada 
penerima. Pujian yang diberikan dengan bijaksana, mem-
berikan kepastian kepada anak-anak bahwa mereka 
berada di jalan yang benar dan positif, sesuai harapan. 
Berikan pujian yang positif, dan berhenti. Janganlah di-
lanjutkan dengan kalimat yang “menjatuhkan” dari ke-
san positif, berubah menjadi perasaan kecewa dan me-
rendahkan.  

Ketika muncul perilaku positif baru, segera beri pujian. 
Jangan menunggu besok untuk menghargai tindakan 
positif seseorang. Lakukan saja dengan tulus, meya-
kinkan, dan jelas kualitas tindakannya. Walaupun han-
ya sekedar mengacungkan jempol sampil tersenyum 
menghadap orang yang menerimanya. Dan sebenarnya, 
pujian berupa penghargaan atas satu keberhasian kecil 
yang positif berlaku untuk semua umur, baik muda atau-
pun dewasa. 
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Active Listening
Since in order to speak, one must first listen, learn to speak by 
listening. [Rumi, Mathnawi, 1, 1627]

Memahami Teori Jalaluddin Rumi tentang mendengarkan, 
diibaratkan seorang anak kecil, mereka banyak mend-

engarkan dari lingkungan, kemudian mereka berbicara. Seba-
gaimana Tuhan menciptakan 2 telinga dengan 1 mulut, untuk 
banyak mendengarkan dan sedikit bicara.

Bila ingin didengar, maka kita harus bersedia menden-
gar. Komunikasi membutuhkan proses berbicara dan mend-
engar. Kebanyakan manusia ahli berbicara, tetapi mendengar 
adalah keterampilan yang belum tentu semua orang dapat 
melakukannya. Keterampilan mendengarkan sepertinya seder-
hana, namun sebenarnya tidak mudah. Terutama bagi individu 
yang cenderung memaksakan kehendak diri kepada orang lain.

Mendengar aktif atau active listening berasal dari teori 
Carl Rogers “terapi-berpusat-orang”. Seseorang mendengarkan 
individu, lalu menanggapi dengan teknik seperti paraphrase, di 
mana pendengar menyatakan kembali pembicaraan yang telah 
dikatakan untuk menunjukkan empati, tanda dia mendengar-
kan dan memahami pembicaraan.

2

KETERAMPILAN MENDENGAR AKTIF
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Teori mendengar aktif memandang bahwa individu 
memiliki potensi diri untuk memahami dirinya, menentukan 
pilihan hidup, dan mengatasi masalah jiwanya ketika tercipta 
suasana yang memberi kesempatan pengembangan aktualisasi 
diri. Manusia memang tak bisa lepas dari masa lalu yang mem-
pengaruhi cara pandang tentang saat ini, namun seseorang 
bisa tetap fokus pada pengamalan dan keadaan yang terjadi 
saat sekarang, pada saat kekinian.

Dalam LVEP, pendengar aktif disarankan terampil dalam 
melakukan bagian-bagian active listening berikut:

Merefleksikan kembali sebagian isi masalah, mengulang 1. 
apa yang dikatakan pembicara dengan bahasa sendiri. 
Mendengar  dengan  Aktif adalah keterampilan LVE 
yang sangat sering digunakan. Mendengarkan  sebagai  
bagian  dari  seorang  pribadi  yang  sabar  dan  penuh  
cinta, ini merupakan  hadiah  yang  sangat  berharga. 
Cara  ini  merefleksikan  kembali  isi  dan  emosi  yang  
dikomunikasikan  oleh  orang  lain.
Sebagai pendengar aktif, kita diharapkan mampu men-
gulang kembali dengan kata-kata sendiri apa yang mere-
ka katakan. Ini tidak berarti kita setuju, tetapi cenderung 
pada mengerti apa yang mereka katakan, memahami 
pengalaman dan perasaan mereka.

Merefleksikan kembali sebagian emosi atau perasaan yang 2. 
dikomunikasikan orang lain.
Merefleksikan  perasaan  dan isi, sangat mendukung 
anak-anak  untuk  menerima  dan  “memiliki”  emosi  
mereka. Serta, mereka diajak untuk mengenali pengala-
man yang dibicarakan.
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Mendengar dengan tulus, dengan kasih sayang.3. 
Proses  untuk  didengarkan  memungkinkan  anak-anak  
untuk  merasa  dihargai. Kemudian  memungkinkan  mer-
eka  untuk  menerima  perasaan  terluka mereka  dan  un-
tuk  melihat  situasi  keseluruhan  dengan  pemahaman  
yang  lebih. 
Menyadarkan mereka pada perasaan yang sedang ter-
jadi dalam dirinya.

Mendengar aktif berarti keadaan diri yang terpusat un-
tuk berusaha benar-benar memahami perkataan yang ingin dis-
ampaikan oleh lawan bicara, meskipun bagi perorangan atau-
pun dalam kelompok. Tetapi, kita pun harus menahan diri dan 
membebaskan diri dari pikiran-pikiran dan asumsi kita tentang 
lawan bicara.

LVEP memandang, terdapat penghalang seseorang un-
tuk melakukan keterampilan mendengar aktif. Artinya, pen-
dengar tidak mampu menahan dirinya untuk segera melakukan 
reaksi dan asumsi pada pengalaman yang sedang dikisahkan. 
Terdapat tujuh penghalang proses mendengar aktif, yaitu:

Penghalang1. 
Menuduh2. 
Menyalahkan3. 
Mengalihkan perhatian4. 
Memberi solusi5. 
Menghakimi6. 
Menghukum7. 
Simpati8. 

Mendengar aktif merupakan modal dasar terjalinnya 
relasi harmonis dengan siapapun. Mendorong terciptanya iklim 
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relasi yang terhubung antar individu, antara  pendidik dengan 
anak, baik di sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Mendengar 
aktif mendorong perhatian aktif kita pada setiap individu yang 
ada di sekitar kita. Keadaan ini disebut juga Conscious Listen-
ing, kesadaran mendengarkan.

Kesadaran mendengarkan dilakukan secara praktis mela-
lui keterampilan mendengar aktif, di mana beberapa halangan 
di atas sangat disarankan untuk dihindari. Dalam LVEP, apabila 
kita telah melakukan proses mendengar aktif, membimbing 
pembicara untuk  memahami pengalaman dan perasaan yang 
terjadi, maka terdapat beberapa pilihan yang bisa kita lakukan, 
yaitu:

Tunjukkan sikap tubuh yang peduli dan akrab, ekspresi 1. 
dan kontak mata yang akrab dan menghargai.
Tanggapan yang menguatkan, katakan manfaat men-2. 
gubah perilaku.
Dorongan, beri harapan atau menguatkan salah satu 3. 
kualitas positifnya. Perhatikanlah beberapa kualitas 
positif anak, dan katakan bahwa kita memahami peras-
aannya (empati).
Menawarkan sudut pandang lain, membantu mengek-4. 
spresikan masalah dengan bahasa berbeda:

Menguatkan anak untuk menyelesaikan masalah. a. 
Ciptakan kerjasama kelompok, mendorong pelajar b. 
lain untuk membantu, membuat rencana bersama. 
Berikan ide tentang arah yang masuk akal untuk di-c. 
ambil. 
Beri saran langsung tentang bagaimana menyelesai-d. 
kan masalah.
Memberi koreksi.e. 
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Untuk menutup pembahasan tentang active listening ini, 
ada sisi spiritualitas dalam keterampilan mendengar aktif. Seba-
gaimana yang diungkapkan oleh salah satu trainer LVEP, Rani A. 
Dewi, seorang psikolog keluarga dan mendalami Living Values 
Parent Groups, yakni:

Untuk mendengar orang lain, kita butuh koneksi dengan 
mendengar diri sendiri, dan terhubung dengan Diri Tert-
inggi sebagai pengirim berita sesungguhnya. Mendengar  
dengan  sabar  sebagai  bagian  dari  seorang  yang  peduli   
adalah  suatu  hadiah  yang  tak  ternilai.  Merefleksikan  
perasaan  menyebabkan  orang  lain  dapat  menerima  
dan  ‘memiliki’  emosi  mereka.
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Wajib atasmu untuk menyayangi anakmu lebih banyak daripa-
da kasih sayangnya kepadamu. Dan, sesungguhnya hati anak 
muda seperti tanah yang kosong, apa saja yang dilemparkan 
kepadanya, pasti akan ditampungnya. [Ali bin abi Thalib ra., 
Al-Mukhtâr min Bayânihi wa Hikamihi.]

Pendisiplinan berbasis nilai bukan sekedar sebuah handbook 
atau pedoman suatu sekolah yang berbasis nilai. Bukan 

sebuah peraturan yang dipajang di dinding sekolah saja. Pendis-
iplinan berbasis nilai ini bisa dihidupkan, dinikmati oleh pendidik 
dan orang dewasa yang berada di sekitar  anak-anak. Karena, 
anak tidak bisa disiplin apabila orang dewasa tidak melakukan-
nya. Bagaimanapun, orang dewasa adalah contoh bagi mere-
ka.

Sekolah Berbasis Nilai sangat menggunakan metode 
Living Values Education Program sebagai pendekatan utama 
dalam menghidupkan nilai-nilai, hingga akhlaqul karimah bisa 
dinikmati diri pendidik, keluarga, anak-anak, staff, dan lingkun-
gan sekolah. Setidaknya dalam  3 tahun, anak setingkat SMP/
SMA bisa berinteraksi daam suasana berbasis nilai di sekolah. 
Bahkan, sekolah pun mulai menularkan Values Base Atmo-
sphere ini di setiap keluarga anak didik. Sungguh, butuh orang 
sekampung untuk mendidik anak!

3
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Dalam proses pendidikan, kita sering mendapatkan 
terdapat anak-anak yang memiliki energi lebih dalam melaku-
kan tindakan negatif, melanggar aturan, menjadi bagian suatu 
gang, atau melakukan kekerasan. Pada masa “proses menjadi”, 
anak-anak akan mencari suatu “keluarga” atau tempat dimana 
mereka dapat diterima dengan apa adanya, dihargai, dilindungi, 
dan dapat diakui prestasinya.

Terkadang, lingkungan rumah mereka kurang mendu-
kung yang berakibat pada menurunnya prestasi sekolah diband-
ing anak-anak lainnya. Dan, jarangnya perhatian kasih sayang 
dan kurangnya pemenuhan emosi dasar anak menyebabkan 
anak berperilaku negatif untuk mencari perhatian. 

Jika perilaku negatif anak meningkat, maka itulah sinyal 
kebutuhan mereka untuk dikenali dan diakui keberadaannya 
oleh orang dewasa, khususnya pendidik. Dengan kata lain, ke-
butuhan emosi untuk dihargai dan bernilai tidak dipenuhi oleh 
orang dewasa, baik orang tua maupun pendidik.

Salah satu kunci menghadapi keadaan ini, dengan meng-
galang kerjasama lewat kolaborasi dan rasa memiliki, mengh-
entikan siklus negativitas. Aktivitas ini bisa berupa:

Menciptakan aturan bersama secara kolaboratif dan 1. 
partisipatif di sekolah. 
Bukan hanya di sekolah saja, lakukan  di rumah meskip-
un sekedar membuat kesepakatan antara orang tua dan 
anak tentang jam pulang dari rumah teman.

Dengarkan yang mereka katakan, bantu untuk meny-2. 
usun peraturan dalam bentuk positif untuk menghenti-
kan siklus negativitas anak, contoh:
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Simbol Positif

Respectful hands, bahasa 1. 
tubuh dengan simbol tan-
gan seperti bersumpah.
Dengarkan, dengan simbol 2. 
jari telunjuk menyentuh 
telinga berulang-ulang. 
A peaceful quiet signal, 3. 
satu tanda damai.
Time Out, bantu anak un-4. 
tuk menciptakan perilaku 
alternatif usai time out. 
Lakukan Time Out kepada 
anak, sebelum diri kita 
merasa marah dan tak 
mampu menahan emosi.

Aturan Berba-
hasa Positif

Bekerja dengan tenang 1. 
saat waktu tenang!
Perlakukanlah orang lain 2. 
seperti engkau ingin diper-
lakukan.
Saling menghormati satu 3. 
sama lain!

Contoh Peraturan Sederhana*

Saya Damai…
Saya tersenyum dengan penuh kasih 

sayang.
Saya menghargai orang lain & lingkun-

gan.
Saya bertanggung jawab pada tujuan 

& peran hidup saat ini.

*) Peraturan ini digunakan dalam mata kuliah Living Values, Spirituality, 

and Religions. Prodi Religious Studies
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Komunikasikanlah setiap harapan pendidik, sangat pent-3. 
ing perhatian kita disampaikan dengan memilih kata-ka-
ta yang baik.
Jika suatu perilaku negatif yang baru muncul, segera 4. 
ajaklah anak untuk menyusun satu aturan baru untuk 
memecahkannya. 

Keterampilan disiplin berbasis nilai, membutuhkan kes-
eimbangan antara disiplin  dan  cinta, atau disebut The balance 
of discipline and love. Penting  bagi  anak-anak  untuk  bermain  
dan  berlatih,  mencipta  dan  menemukan,  berinteraksi  dan  be-
rekspresi. Tetapi, menjadi bagian  dari  tanggung jawab  orang  
tua  adalah  menjaga  keseimbangan  antara  disiplin  dan  cinta. 
Dengan  belajar  bahwa   adalah  tepat  untuk  membuat  aturan-
aturan  yang  masuk  akal  dan  untuk  mengatakan  pada  anak-
anak  apa  yang  salah  dan  apa  yang  benar.

Apabila anak melakukan  kesalahan, menyalahi pera-
turan yang telah ditetapkan. Tahan dulu, dan carilah waktu yang 
tepat untuk menasehati, hingga anak siap untuk mendengar-
kan. Membicarakan  tentang  tindakan  yang  salah  dan  benar  
sering  diterima  ketika  orang  tua  mampu  membagi  informasi  
dengan  tenang  dan  penuh  cinta.

Sangatlah  menakjubkan  bagaimana  anak-anak  men-
erima  aturan-aturan  yang  masuk  akal. Hal  ini  tidak  memerlu-
kan  banyak  waktu  dari  pihak  pendidik atau orang  tua,  tetapi  
karena  dorongan  dan  usaha  ekstra  kita,  anak-anak  akan  be-
lajar  untuk  menghibur  diri  sendiri,  menjadi  lebih  kreatif  dan  
positif  serta  bermain  lebih  sukses  bersama  yang  lain.
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Tips Bagi Pendidik
Tetaplah tenang dan jernih dalam menghadapi masalah 

perilaku anak, kenali perasaan dan emosi diri sendiri. 
Susunlah aturan tertulis dengan bentuk kata positif,  ∆
menghindari pilihan kata “tidak” dan “jangan”.
Pendidik harus merasa nyaman dengan peraturan  ∆
yang disusun bersama, bersikap jujur dan jelas ten-
tang batasannya, berikan alasan dengan baik. 
Jika merasa terganggu, komunikasikanlah! ∆
Utamakan musyawarah penyelesaian masalah, yang  ∆
melibatkan anak, orang tua, dan pihak terkait.
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Dari Abi Abdullah al-Jadali, “Aku bertanya kepada ‘Aisyah ra. 
tentang budi pekerti Rasulullah saw. lalu ia berkata, ‘Dia tidak 
keji, tidak berkata kotor, tidak berteriak di pasar-pasar, dan 
tidak membalas kejelekan. Dia adalah orang yang memaafkan 
dan toleran.’” [HR. Tirmidzi] 6

Conflict Resolution. Keterampilan yang ditawarkan metode 
LVEP untuk membantu pendidik yang berfungsi menjadi 

mediator ketika terjadi masalah antar anak. Bagi anak-anak usia 
3-7 tahun, proses resolusi konflik lebih mudah karena mereka 
tidak memaksakan pendapat tentang apa yang terjadi. Bahkan, 
seringkali masalah itu selesai dengan sendirinya. 

Dalam prakteknya, sebagian besar mediator malah ser-
ing terlibat dalam perasaan bersalah, menasehati, memihak, 
dan sikap perilaku yang tidak kondusif untuk terciptanya rasa 
damai dan tanggung jawab pada tindakan mereka. Terdapat 
halangan yang harus diperhatikan agar tidak dilakukan oleh 
mediator, sebagaimana dalam proses keterampilan mendengar 
aktif, yaitu:

1. Menuduh
2. Menyalahkan
3. Mengalihkan perhatian

6 Fiqh al-Akhlâq, 2009: 58.

4

KETERAMPILAN RESOLUSI KONFLIK
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4. Memberi solusi
5. Menghakimi
6. Menghukum
7. Simpati

Metode LVEP menyarankan, supaya pendidik yang ingin 
membuat suasana berbasis nilai memiliki keterampilan resolusi 
konflik. Dalam membantu keterampilan ini, pendidik diharap-
kan mampu memahami dan mempraktekkan peraturan Res-
olusi Konflik, yaitu:

Pahami posisi Anda sebelum melakukan proses media-1. 
si.
Ajukan pertanyaan dalam proses resolusi konflik.2. 
Dengarkan setiap siswa dengan seksama, fokus dan 3. 
pandang mereka dengan tenang dan tegas.
Arahkan siswa untuk mendengarkan satu sama lain agar 4. 
tidak melakukan interupsi.
Doronglah anak untuk mendengarkan.5. 
Doronglah anak untuk mengulang apa yang dikatakan 6. 
anak lain.
Hargai kemampuan mereka untuk mendengarkan dan 7. 
berkomunikasi
Hindari untuk memihak, dengan cara duduk di tengah 8. 
mereka.

Dalam keadaan konflik sederhana di sekolah ataupun di 
rumah, keterampilan resolusi konflik membutuhkan kestabilan 
diri untuk tetap  mencintai dan berkomunikasi, atau disebut 
staying stable and loving, and communicating. Saat  kita men-
gajarkan  sesuatu  kepada  mereka,  lakukanlah  dengan  sabar,  



68

beri  perhatian  pada  interaksi  yang  ada. 
Jika  kita menginginkan anak untuk melakukan  sesuatu,  

berhentilah  sejenak,  berdirilah  beberapa  langkah  di  depan  
anak,  lihatlah  dia  dengan  pandangan  ramah  dan  katakan  
apa  yang  kita ingin  dia  lakukan. Mungkin, sentuhlah menyen-
tuh  bahu  anak,  sembari memintanya. 

Kestabilan  pendidik sangat membantu menjalankan 
fungsi mediator, agar mampu tenang untuk melihat kondisi 
anak yang menurut kita membutuhkan penyelesaian. Memban-
tu menciptakan kondisi berikut:

Membuat anak bersedia untuk saling mendengar- ∆
kan 
Bersedia bekerjasama mencari solusi ∆

Ketika  tugas  itu  telah  dilakukannya,  berilah  komentar  
yang  positif  atau  berterima  kasihlah  pada  si  anak  karena  te-
lah  melakukannya  dengan  cepat. Cobalah beri dia pujian yang 
mengesankan dan tulus.

Dalam kehidupan, kita tidak dapat menghindari adanya 
konflik. Ketika terjadi konflik di sekolah, apa yang sebaiknya 
kita lakukan agar membantu mereka untuk berdamai? Metode 
resolusi konflik dalam LVEP adalah salah satu cara yang dita-
warkan, sebagai bagian dari keterampilan pendidik.

Pendidik adalah investasi penting untuk memberikan 
teladan yang baik pada anak, meyakinkan mereka bahwa kita 
sangat memperhatikan dan peduli untuk menciptakan suasana 
bermuatan nilai-nilai kedamaian, kebaikan untuk setiap orang, 
dan kedamaian untuk lingkungan yang lebih luas.
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Janganlah engkau memaksakan anak-anakmu sesuai dengan 
pendidikanmu, karena sesungguhnya mereka diciptakan un-
tuk zaman yang bukan zaman kalian. [Ali bin abi Thalib ra., Al-
Mukhtâr min Bayânihi wa Hikamihi]

Berangkat dari Pemberdayaan Anak

Sekolah Berbasis Nilai merupakan bagian dari perwujudan 
bidang pemberdayaan anak. Sebab, kesadaran nilai dan ke-

melekatan karakter harus berorientasi pada kemampuan men-
gatasi kehidupan di masa datang. Nilai akan menjelma menjadi 
harga diri, harga diri akan semakin indah setelah ditempa oleh 
kenyataan-kenyataan hidup yang berhasil di atasi oleh kemam-
puan dan keberdayaan individu.

Kata  Sulistiyani (2004: 77), pemberdayaan atau em-
powering berasal dari kata dasar daya, berarti kekuatan atau 
kemampuan. Memiliki makna sebagai suatu proses menuju ber-
daya atau proses pemberian kemampuan kepada pihak yang 
belum berdaya, menfasilitasi keterampilan agar seseorang leb-
ih berdaya dalam hidupnya.

Meminjam pendapat Parsons (1994: 106), pemberdayaan 
membutuhkan proses agar individu menjadi cukup kuat untuk 
berpartisipasi, mengontrol, dan mempengaruhi kejadian-keja-
dian yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan mene-

1
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kankan agar setiap orang memiliki keterampilan, pengetahuan, 
dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupan-
nya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.  

Pendekatan pemberdayaan anak memiliki tiga tujuan, 
yaitu: Pertama, menciptakan suasana kondusif untuk mengem-
bangkan potensi dan kemampuan anak (enabling). Kedua, mem-
perkuat potensi anak (empowering). Ketiga, melindungi potensi 
anak dalam tumbuh kembang potensi anak (protecting).

Sekolah Berbasis Nilai terikat dengan pemberdayaan 
anak, sebagaimana pemberdayaan anak tidak bisa terpisah 
dengan pembinaan keterampilan hidup anak (lifeskill). Maka 
dibutuhkan suatu perubahan lingkungan, yakni dengan men-
ciptakan suatu lingkungan kondusif yang mampu memberi-
kan rangsangan belajar dan menerapkan keterampilan hidup 
hingga anak mengalami keberhasilan, belajar untuk percaya diri 
pada potensinya, dan memiliki mimpi dan rencana masa depan. 
Inilah tujuan pertama, enabling!

Efektifitas pemberdayaan anak dalam Sekolah Berbasis 
Nilai, yakni pembinaan yang fokus memperkuat potensi anak. 
Pemberdayaan anak bertujuan untuk menciptakan kemandirian 
anak dan kemampuan bertahan dalam pilihan-pilihan positif. 
Menjadikan anak terbebas dari masalah bukan sebuah kom-
petensi, bukan menilai individu itu memiliki masalah atau tidak, 
lalu membebaskan anak dari berbagai masalah. Kita tidak ingin 
terjebak pada program "keterampilan hidup" yang berfokus 
pada keterampilan menolak saja; apa yang harus dihindari atau 
tidak. 

Sekolah Berbasis Nilai menyasar pengembangan po-
tensi dan pemberdayaan anak agar mereka memiliki daya ke-
mampuan untuk meraih masa depan dengan lebih baik. Melalui 
proses pendidikan berbasis nilai dan pembinaan keterampilan 
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hidup secara bertahap akan meningkatkan daya potensi anak 
dari waktu ke waktu. Inilah tujuan kedua, enabling!

Pemberdayaan anak dalam Sekolah Berbasis Nilai harus 
berjalan seirama dengan perlindungan terhadap anak. Karena 
karakteristik anak sebagai kelompok yang rentan, tidak ber-
daya dan masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa. 
Pemberdayaan menjadi upaya perlindungan terhadap hak-hak 
anak yang sering dilanggar orang dewasa. 

Salah satu tujuan pemberdayaan, agar anak memahami 
dan menyadari hak-hak mereka sebagai anak untuk dipenuhi 
dan diperjuangkan, baik bagi mereka sendiri maupun dengan 
bantuan orang dewasa. Dengan pemenuhan hak-hak anak, 
maka anak akan mendapat kesempatan masa depan yang lebih 
baik, kesempatan lebih berdaya untuk memenuhi kewajiban 
mereka. Lagi-lagi, pemberdayaan tidak bisa lepas dari peran 
orang dewasa, peran pendidik. Inilah tujuan ketiga, protection!

Apa itu Lifeskill?
Lifeskill disebut kecakapan atau keterampilan hidup, yaitu ke-
mampuan dan keberanian untuk menghadapi problema kehidu-
pan. Diartikan pula sebagai kecakapan seseorang untuk berani 
menghadapi masalah hidup secara wajar.

Kecakapan hidup bukan sekedar keterampilan bekerja, 
tetapi merupakan konsep pembelajaran untuk memberikan ke-
mampuan dan keberanian menghadapi masalah hidup, kemudi-
an secara proaktif dan kreatif menemukan solusi serta mampu 
menghadapinya. 

Pada dasarnya program life skills berpegang pada em-
pat pilar pendidikan yang dirumuskan oleh konferensi Unesco 
di Australia tahun 1998, yaitu:
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Learning to know, 1. belajar untuk memperoleh pengeta-
huan.
Learning to do, 2. belajar untuk dapat melakukan, mengap-
likasikan, atau bekerja.
Learning to be,3.  belajar untuk menjadi orang yang bergu-
na, pengetahuan yang menjadi bagian dari dirinya.
Learning to live together,4.  belajar untuk hidup bersama 
dengan orang lain, di mana pengetahuan membawa di-
rinya hidup berdampingan dan menghargai masyarakat 
lain; learning to respect other.

Tahun 1997, organisasi WHO memberikan pengertian 
tentang life skills ini, sebagai ragam keterampilan atau kemam-
puan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, hingga 
memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tun-
tutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efek-
tif.6

Secara umum, lifeskills pun meliputi keterampilan mem-
baca, menulis, menghitung, merumuskan dan memecahkan 
masalah (problem solving), mengelola sumber daya, bekerja di 
dalam tim (team work), kemampuan berpikir, berkomunikasi se-
cara efektif, mampu menggunakan teknologi dan sebagainya. 
Termasuk, keterampilan berperilaku positif dan efektif mengh-
adapi kebutuhan dan tantangan dalam rutinitas kehidupan.

Kita bisa menyederhanakan, bahwa pendekatan lifeskill 
adalah pembelajaran yang memberikan keterampilan personal, 
sosial, intelektual atau akademis, dan vokasional untuk bekerja 
secara mandiri. Sehingga, pengarustamaan lifeskills dalam pen-
didikan menciptakan anak didik yang memiliki kemampuan dan 
6 Depdiknas, Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup 
(Lifeskills) Pendidikan Nonformal, Jakarta: Ditjen Diklusepa, 2004: 6.
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keterampilan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dan 
pengembangan dirinya. 

Bagaimana menentukan 3 Produk Utama Sekolah Berba-
sis Nilai?
Dengan sangat sederhana dan efektif, Sekolah Berbasis 

Nilai menentukan tiga produk utama dalam proses pembelaja-
ran di lembaga pendidikan, yaitu: Core Values, Produk Softskill, 
Produk Hardskill.  

Ketiga produk ini menjadi deferensiasi dan ciri khas 
sebuah Sekolah Berbasis Nilai, sekaligus menjadi pembeda den-
gan sekolah lain. Produk khas ini mungkin akan berbeda atau 
sangat mungkin sama, tergantung pada kebutuhan masyarakat 
sekitar dan tujuan sekolah, dan output siswa/mahasiswa/sdm 
yang diinginkan tersebut.

Kesamaannya adalah pembinaan core values, personal 
softskill, dan produk hardskill yang menggunakan pendekatan 
Living Values Education Program, sebagai metode utama. Ten-
tunya, dibutuhkan metode lain untuk lebih melengkapi strategi 
keberhasilan sekolah dalam menunjukkan prestasi dan perbe-
daan dengan lembaga pendidikan sejenis.

Seberapa penting softskill dalam dunia kerja?
Softskill adalah kemampuan-kemampuan dasar yang 

harus dihidupkan dalam diri, termasuk di dalamnya tentang 
akhlak, karakter, values, moral, dan sebagainya. Tujuannya, 
agar kita dapat memotivasi diri dan orang lain, memiliki nilai 
tanggung jawab, kerjasama, mampu membangun relasi, berko-
munikasi, negosiasi, kreatif, inovatif, bisa memimpin, mudah 
beradaptasi, berwirausaha, dan sebagainya.
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Kemampuan softskill  termasuk kecerdasan emosional, 
seperti kemampuan mengenali perasaan diri sendiri dan orang 
lain, kemampuan memotivasi diri, kemampuan mengendalikan 
diri dan mengelola emosi pada diri sendiri dalam hubungan den-
gan orang lain. 

Dalam persaingan dunia kerja, memang dibutuhkan pro-
fesionalisme tenaga kerja (hardskill) yang disertai keterampilan 
softskill. Berdasar hasil survey Nasional Assosiation of Colleges 
and Employers USA tahun 2002 terhadap 457 pimpinan peru-
sahaan, menyatakan bahwa Indeks Kumulatif Prestasi (IPK) 
bukanlah hal terpenting dalam dunia kerja. Softskill jauh lebih 
penting, seperti kemampuan komunikasi, kejujuran, kerjasama, 
motivasi, mudah beradaptasi, dan kemampuan interpersonal 
dengan orientasi nilai pada kinerja individu yang efektif dan 
kreatif.

Sebagai gambaran nyata. Di beberapa perusahaan, ket-
erampilan softskill yang dibutuhkan meliputi leadership, kreativ-
itas, komunikasi, kejujuran, dan fleksibel. Bahkan, sebuah pe-
nelitian di Harvard menyebutkan, 80% kesuksesan seseorang 
sangat ditentukan oleh cara seseorang mengelola emosinya 
(softskill), sedang sisanya baru faktor kemampuan intelektual 
yang dimiliki, bernama hardskill.

Menurut riset dari Paul dan Murdoch tahun 1992, men-
gungkapkan kualitas dan karakter lulusan lembaga pendidikan 
(terutama perguruan tinggi) yang dibutuhkan dalam mengh-
adapi dunia kerja agar dapat bertahan dan unggul dalam kom-
petisi, yaitu:

Pengetahuan umum dan penguasaan bahasa Ing-1. 
gris.
Keterampilan komunikasi, meliputi penguasaan 2. 
komputer dan internet, presentasi audiovisual, dan 
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alat komunikasi sejenisnya.
Keterampilan personal. meliputi kemandirian, ke-3. 
mampuan komunikasi (oral dan tulisan), kemampuan 
mendengar, keberanian, semangat dan kemampuan 
kerjasama dalam tim, inisiatif, dan keterbukaan.
Fleksibilitas dan motivasi untuk maju, yaitu kemam-4. 
puan beradaptasi sesuai perubahan waktu dan ling-
kungan serta keinginan untuk maju sebagai pimpi-
nan.

Dari data ini, kita dapat menyimpulkan ternyata kom-
petensi terkait softskill dan hardskill yang dianggap  sangat 
dibutuhkan dunia kerja adalah bahasa Inggris, komputer, oral 
communication, leadership, keterampilan komunikasi tertulis, 
dan kerjasama lintas sektor. 

Dalam Sekolah Berbasis Nilai, perpaduan antara hardskill 
dan softskill yang proporsional dalam lingkungan belajar mem-
buat seseorang memiliki kompetensi dan prestasi dan disukai 
banyak orang. Sebab, anak tidak hanya berhadapan dengan 
buku-buku teori saja, melainkan berinteraksi dengan manusia 
yang dapat merasakan, menilai, saling memperhatikan, serta 
memberi penghargaan. 

Dan, SBN adalah salah satu program solutif dalam 
mengembangkan kepribadian peserta didik menuju hubungan-
hubungan kemanusiaan yang lebih baik dalam sekolah kehidu-
pan ini: Insyâ Allâh!
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Pertama: Produk Core Values
Softskill sangat berkaitan dengan nilai-nilai, karakter positif, 
akhlâqul karimah, serta berhubungan pula dengan pengelolaan 
emosi yang berhubungan dengan diri sendiri (intrapersonal) 
dan orang lain (interpersonal).

Dalam menciptakan Sekolah Berbasis Nilai, tentukan 
dahulu Core Values atau nilai utama yang akan ditumbuh kem-
bangkan dalam lingkungan sekolah. Core values adalah rumu-
san nilai-nilai yang ditentukan oleh kebijakan sekolah berdasar-
kan visi, misi, tujuan sekolah tersebut. 

Core values sekolah menjadi acuan nilai yang akan 
dibentuk dan diarahkan dalam setiap mata pelajaran, menjadi 
acuan aktivitas bermuatan nilai, hingga nilai itu bisa dinikmati 
bersama dalam sebuah lingkungan yang bermuatan nilai. Nilai 
utama tersebut menjadi karakter komunal, menjadi ciri khas se-
tiap orang yang terlibat proses pembelajaran, menjadi produk 
dan brand Sekolah Berbasis Nilai.

Siapakah yang menghidupkan core values tersebut?
Tentunya, pendidik dan setiap orang yang terlibat dalam 

proses belajar anak. Setelah menentukan core values, kemudian 
keterampilan LVEP yang telah dimiliki pendidik menjadi metode 
agar nilai-nilai itu hidup di setiap orang. Pendidik mengaplikasi-
kan secara kreatif pengetahuan dan keterampilan menciptakan 
suasana berbasis nilai; melalui kesadaran nilai, komponen teori-
tis LVE, dan ragam aktivitas bermuatan nilai. 

Proses belajar yang menggunakan model LVEP oleh 
pendidik, akan menfasilitasi anak untuk Knowing the good, 
mengajarkan pengetahuan tentang nilai kebaikan. Membantu 
anak untuk menumbuhkan keinginan dan alasan berbuat kebai-
kan, Desiring the good. Mendampingi anak agar selalu mencin-
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tai pilihan-pilihan sadar perbuatan baik, Loving the good. Dan, 
memberikan dorongan serta kesempatan kepada anak untuk 
berkarya dan berprestasi dalam kebaikan, Acting the good.

LVEP sangat komprehensif, menawarkan panduan met-
odologi dan isi yang praktis. Pendidik mengajarkan nilai dengan 
menjadi panutan (uswah hasanah, role model) dan memfasili-
tasi proses penggalian nilai, membangun kemampuan anak 
secara bertahap. Pendekatannya bersifat multi-modality yang 
membantu dan memberi penjelasan pada pemikir otak kiri dan 
kanan. Sementara membantu anak menggali dampak nilai-nilai, 
pendidik juga menghargai pendapat dan ekspresi anak, seka-
ligus mendampingi pilihan-pilihan mereka agar berdampak 
positif bagi diri anak dan orang lain.

Selanjutnya, menentukan core values sekolah!
Untuk menentukan core values, LVEP menyarankan un-

tuk memulai dari 3 nilai utama, yaitu Kedamaian (Peace), Cinta 
atau Kasih Sayang (Love), dan Menghargai (Respect). Tiga nilai 
ini dianggap penting untuk dihidupkan melalui ragam aktivitas 
bermuatan nilai.  

Dari tiga nilai tersebut, maka akan hidup pula nilai-nilai 
lainnya, seperti kerendahan hati, kerjasama, kebebasan, per-
satuan, kebahagiaan, tanggung jawab, toleransi, kejujuran, dan 
kesederhanaan. Tetapi ada catatan khusus, terkait urutan yang 
disarankan untuk unit-unit nilai LVEP, yaitu:

Kedamaian, penghargaan, dan cinta. Tiga unit nilai yang 
membutuhkan waktu dan aktivitas lebih lama. Pelaksan-
aan aktivitas nilai cinta akan lebih mengembangkan nilai 
kedamaian dan penghargaan.
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Toleransi. Lakukan aktivitas unit nilai toleransi setelah 
nilai kasih sayang dilakukan. Nilai toleransi akan lebih 
baik dilakukan setelah unit nilai kedamaian, penghar-
gaan, dan cinta.

Kebahagiaan. Lakukan aktivitas nilai ini sebelum kita 
masuk pada unit tanggung jawab. Sebab, dalam keadaan 
bahagialah sebuah tanggung jawab bisa dilakukan den-
gan maksimal dan menyenangkan.

Kesederhanaan. Aktivitas ini sangat baik dikombinasi 
dengan budaya atau kearifan lingkungan sekitar. 

Kebebasan. Lakukanlah unit ini setelah kita menghidup-
kan nilai tanggung jawab. Sebab, kebebasan yang ber-
tanggung jawab akan berdampak positif bagi diri anak, 
membantu mengekspresikan diri dengan lebih baik bagi 
diri dan orang lain.

Persatuan, sangat tepat dilakukan sebagai unit nilai tera-
khir.

Metode LVE secara praktis membantu individu meng-
gali dan memilih nilai pribadi, sekaligus mengembangkan ke-
mampuan intrapersonal dan interpersonal untuk “menghidup-
kan” nilai-nilai tersebut. Tujuan dari pendidikan nilai ini adalah 
menghidupkan niali kebaikan yang sudah ada dalam diri setiap 
individu dan menyediakan alat untuk memahami apa dampak 
tindakan pada diri sendiri, orang lain dan masyarakat, serta 
meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan yang ber-
dasarkan nilai. 
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Selama pengalaman menfasilitasi LVE, 12 nilai LVE ada-
lah nilai yang ditawarkan yang dilengkapi dengan contoh ak-
tivitas untuk menginspirasi pendidik dalam setiap unit nilainya. 
Core values sekolah tidak harus sama dengan 12 nilai dalam me-
tode LVE, tetapi ragam aktivitas nilai sangat membantu untuk 
menghidupkan nilai-nilai yang menjadi core values suatu lem-
baga pendidikan.

Berikut ini model-model core values dari  berbagai lem-
baga pendidikan, yang telah dikembangkan oleh personal atau-
pun lembaga yang telah terlibat pengembangan model LVEP di 
Indonesia, di antaranya:  

Campuhan College Karuna Bali, mengembangkan 1. 
core values Cinta kasih, Menghargai, dan Kerjasa-
ma. 
Prodi Religious Studies PPs UIN Sunan Gunung Djati 2. 
Bandung tahun 2014-2015, menentukan 2 core val-
ues: Peace and Respect, Damai dan Menghargai.
Pesantren Manbaulhuda Cijawura Bandung, 3. 
mengembangkan nilai utama Nabi Muhammad saw: 
Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh.
Pesantren Persatuan Islam Tarogong Garut, menen-4. 
tukan 5 Nilai Pesantren sebagai turunan dari misi 
pesantren (2014), yaitu: Mahabbah (Cinta), Tawad-
hu (Kerendahan hati), Ta’awun (Kerjasama, tolong 
menolong), Amanah (Kejujuran), Mujahadah (Kes-
ungguhan, motékar).
Character Education for Living Values in Madania 5. 
Progressive Indonesian School, merumuskan 12 nilai 
sebagai core values sekolah, yaitu: Appreciation, 
Commitment, Confidence, Cooperation, Creativity, 
Curiosity, Empathy, Enthusiasm, Independence, In-
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tegrity, Respect, Tolerance.
Lembaga Filantropi, Yayasan Rumah Yatim Arrohm-6. 
an Indonesia di Bandung, menghidupkan nilai cinta 
dan nilai kemandirian dalam School of Life; program 
pemberdayaan yatim dhuafa.
Pesantren Alfalah Biru Garut, Pondok Nurul Bayan 7. 
pimpinan Ustadz Hanifah Ma’mun Budi K,, S.Pd.I, 
mengadopsi model LVEP dan mengembangkan 
12 nilai pesantrena, yaitu: Cinta (mahabbah), Ren-
dah hati (tawadhdhu’), Disiplin, Istiqomah, Kasih 
sayang (rahmah, welas asih), Kreatif, Inovatif, Ikhlas, 
Amanah, Tsaqifah (Mengasah ilmu pengetahuan), 
Da’wah (Menyebarkan kebaikan dan mencegah ke-
mungkaran), dan Ukhuwah (persaudaraan).  

Kedua: Produk Softskill
Secara konsep, softskill terbagi dua, yakni keterampilan per-
sonal dalam berhubungan dengan orang lain, disebut interper-
sonal skill. Lalu, ketrampilan dalam mengatur dirinya sendiri 
untuk mengembangkan potensi secara maksimal, disebut in-
trapersonal skill.

Intrapersonal skill berhubungan dengan kepribadian, 
seperti kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mu-
lia, sikap arif dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi orang 
lain. Selain itu, meliputi pula: Time management, Stress manage-
ment, Change management, Transforming beliefs, Transforming 
character, Creative thinking processes, Goal setting and life pur-
pose, Accelerated learning technicques.

Interpersonal skill, berhubungan dengan interaksi sosial, 
seperti kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif 
dan efisien dengan teman dekat, keluarga, teman sekantor, 
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dan masyarakat sekitar. Interpersonal skill, meliputi pula: 
1. Motivation skills
2. Leadership skills
3. Negotiation skills
4. Presentation skills
5. Communication skill
6. Relationship building
7. Public speaking skills
8. Self-marketing skills

Di beberapa perusahaan, keterampilan softskill yang 
dibutuhkan meliputi leadership, kreativitas, komunikasi, keju-
juran, dan fleksibel. Dalam prakteknya, keterampilan softskill 
dapat dilatih dan disiapkan. Perkembangannya banyak disum-
bang oleh karakter personal yang terpengaruh dari pengala-
man pendidikan di keluarga (pola pengasuhan), tradisi dan pen-
garuh lingkungan sekolah (sosial).

Contohnya, keterlibatan individu dalam organisasi, 
karena budaya organisasi menyumbang peningkatan softskill 
tenaga kerja. Salah satu indikatornya adalah terbentuknya ko-
munikasi asertif, komunikasi yang keterbukaan, jujur, tegas, 
langsung, dan sopan. 

Menurut Dr. Muqawwim M. Ag dalam Living Softskill-
nya, berdasarkan hasil riset terhadap perusahaan-perusahaan 
yang tertarik kepada lulusan-lulusan perguruan tinggi tertentu. 
Mengungkapkan 10 alasan dunia kerja memilih perguruan tinggi 
tertentu, yakni lembaga pendidikan yang menghasilkan karak-
ter mahasiswa seperti berikut

Mau bekerja keras1. 
Memiliki kepercayaan diri tinggi, self esteem yang 2. 
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terbina. 
Mempunyai visi kedepan, memiliki goal setting and 3. 
life purpose yang jelas.
Biasa bekerja dalam sebuah tim, mengatasi perbe-4. 
daan dan tetap harmonis dalam team work. 
Memiliki kepercayaan matang, transforming beliefs.5. 
Mampu berpikir analitis, creative thinking process-6. 
es.
Mudah beradaptasi, relationship building.7. 
Mampu bekerja dalam tekanan, stress management. 8. 
Dikenal juga istilah self awareness dan pressure re-
sistance, yaitu kemampuan kepekaan, sabar dan  ta-
bah dalam menjalankan tugas.
Memiliki keterampilan berbahasa Inggris.9. 
Mampu mengorganisasi pekerjaan, 10. time manage-
ment. 

 Sebuah penelitian di Harvard menyebutkan, 80% kes-
uksesan seseorang sangat ditentukan oleh cara ia mengelola 
emosinya atau softskillnya, sedang sisanya baru faktor kemam-
puan intelektual yang dimiliki, bernama hardskill. Agar lebih 
jelas, berikut ini data hasil survei dari National Association of 
Colleges and Employers, USA, tahun 2002.
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KEBUTUHAN KARAKTER  LULUSAN PERGURUAN TINGGI 
DI DUNIA KERJA

NO, KUALITAS SOFTSKILL, POINT (SKALA 1-5),
1, Kemampuan Komunikasi , 4.69, 
2, Kejujuran/Integritas, 4.59, 
3, Kemampuan Bekerjasama, 4.54, 
4, Kemampuan Interpersonal, 4.5, 
5, Beretika, 4.46, 
6, Motivasi dan Inisiatif, 4.42, 
7, Kemampuan beradaptasi, 4.41, 
8, Daya pikir analitik, 4.36, 
9, Kemampuan komputer, 4.21, 
10, Kemampuan berorganisasi, 4.05, 
11, Berorientasi pada detail , 4, 
12, Kepemimpinan (Leadership), 3.97, 
13, Kepercayaan diri, 3.95, 
14, Ramah, 3.85, 
15, Sopan, 3.82, 
16, Bijaksana, 3.75, 
17, Indeks Prestasi (IPK) di atas 3.0, 3.68,
18, Kreatif, 3.59, 
19, Humoris, 3.25, 
20, Kemampuan Berwirausaha (En-

terpreneurship),
3.23, 
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Baiklah, kita sudahi dulu berbagai konsep tentang softskill 
itu. lalu, bagaimana kita menentukan produk softskill?
Softskill anak tidak cukup dibiarkan terpengaruh oleh 

pengasuhan dan pengalaman yang anak dapatkan, keterampi-
lan ini bisa dibina, diciptakan, dan ditentukan dalam suatu 
sistem pendidikan. Softskill bukanlah sesuatu yang stagnan, 
namun keterampilan ini dapat diasah dan ditingkatkan seir-
ing dengan bertambahnya pengalaman seseorang. Selain dari 
pelatihan dan seminar tentang karakter, cara yang paling terke-
nal untuk meningkatkan soft skill adalah learning by doing atau 
pembelajaran dengan pendekatan proyek-bersama yang mem-
buat individu lebih sering berinteraksi dan beraktifitas dengan 
orang lain. 

Pembinaan softskill dalam Sekolah Berbasis Nilai bisa 
dikembangkan sinergis dengan kegiatan rutinitas anak, ter-
padu dalam pengasuhan dan pembinaan keseharian anak-anak. 
Teknisnya, silahkan perhatian urutan penjelasan berikut:

Pertama. Tentukan jenis softskill yang akan menjadi 
produk sekolah, misalkan: Leadership, Spiritual-values 
Awareness, Entrepreneurship, Writepreneur, Socialpre-
neur, Communicatin Skill, Public Speaking Skill, dan seba-
gainya sesuai denggan output lulusan yang diinginkan 
oleh sekolah/lembaga pendidikan. Semua bisa kita buat 
dengan sekreatif mungkin. Intinya, tentukan produk 
softskill yang akan jadi keterampilan komunal khas seko-
lah!

Kedua. Membuat Kelas Softskill. Jika memilih keterampi-
lan Leadership, maka buatlah Kelas Leadership. Kelas ini 
berusaha menghidupkan jiwa kepemimpinan dalam diri 
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anak-anak, pendidik kelas ini berusaha memenuhi setiap 
indicator leadership skill melalui aktivitas-aktivitas ber-
basis nilai. LVEP memberikan berbagai aktivitas menarik 
untuk kegiatan ini.

Misalkan. Salah satu core values sekolah adalah damai. 
Maka kita tentukan, bulan ini adalah bulan damai, di 
mana setiap aktivitas pembelajaran dikaitkan dengan ke-
damaian, anak-anak pun merasakan pengalaman hidup 
dalam suasana damai. Pendidik di kelas leadership ting-
gal membuka contoh aktivitas buku LVEP sesuai dengan 
tema nilai, atau mereplikasi dan memodifikasi contoh 
aktivitas, lalu menciptakan aktivitas baru yang lebih rel-
evan dengan budaya sekitar.

Bagi pendidik yang telah mengikuti LVEP, pasti akrab 
dengan istilah aktivitas Kue Damai. Saat melakukan keg-
iatan ini, anak-anak akan dibagi menjadi kelompok kecil. 
Setiap anak dalam kelompok kecil akan bernegosiasi, 
mendengarkan pendapat orang lain, mengutarakan 
pendapat, mengambil keputusan hanya untuk menen-
tukan jenis kue yang akan dipraktekkan. Lalu, kembali 
ke kelompok besar dan salah satu anak akan mempre-
sentasikan hasil karya mereka.

Seorang pendidik di Kelas Leadership, secara otomatis 
akan memahami semua kegiatan di kelompok kecil dan 
kelompok besar sebagai bagian dari menstimulus indika-
tor-indikator leadership. Satu sisi, anak-anak melaku-
kan, berbicara, mengalami sebuah aktivitas nilai damai. 
Di sisi lain, indikator-indikator leadership mereka alami 
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dan pendidik menguatkan, menyimpulkan, dan mem-
berikan induksi bahwa, “Kalian telah mengalami suasana 
damai sekaligus merasakan menjadi pemimpin di aktivitas 
tadi!”

Dampak lainnya. Kita memahami, core values dihidup-
kan oleh setiap pendidik, baik untuk diri sendiri dan 
orang lain. Ketika pendidik melakukan itu, secara tidak 
langsung, pendidik bisa beriringan menghidupkan Lead-
ership sesuai indikatornya saat pembelajaran.

Dan, pada Kelas Leadershiplah semua stimulus nilai dari 
para pendidik di setiap mata pelajaran yang dilakukan 
sepekan, kemudian dikristalkan dan difokuskan pada 
pengalaman kesadaran nilai dan keterampilan leader-
ship.

Riset dari ALIVE Indonesia, menunjukkan bahwa pen-
didik yang melakukan LVE selama 90 menit seminggu 
bisa mendapatkan kepercayaan dan penerimaan secara 
kritis dari murid. Di tingkat SD, selama 90 menit bisa di-
lakukan tiga kegiatan LVE, dan di tingkat SMP dan SMA 
bisa dilakukan dua kegiatan. Kegiatan LVE memberikan 
kesempatan kepada murid untuk benar-benar berpikir 
tentang nilai, memahami akibat nilai dan anti-nilai di ke-
hidupan mereka dan di masyarakat, dan mengembang-
kan keterampilan sosial dan emosional intrapersonal 
dan interpersonal agar mereka bisa menghidupkan nilai 
tersebut.
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Ketiga. Tentukanlah indikator teknis dan sederhana dari 
jenis softskill sesuai dengan karakter dan tujuan sekolah. 
Usahakan berbentuk aktivitas seteknis dan sesederhana 
mungkin; mudahkanlah jangan mempersulit! 

Sebab, jika kita menentukan Nilai Tanggung Jawab (core 
values) dengan indicator  (leadership) “berani berpenda-
pat” atau “merapihkan kembali fasilitas belajar di kelas”, 
maka indikator yang dilakukan berulang-ulang ini akan 
berpengaruh pada kebiasaan lain yang bertanggung 
jawab. Berikut ini contohnya:

Pembinaan soft 
skill

Indikator

Spiritual Awareness 
Skill 

Memiliki ketauhidan yang baik1. 
Menjalankan shalat wajib dan ibadah 2. 
sunnah 
Membaca Alquran di waktu seng-3. 
gang
Bersedekah 4. 
Membantu orang lain5. 

Values Awarness 
Skill 

Menyadari nilai-nilai diri sendiri1. 
Mampu memetakan potensi dan 2. 
nilai diri, mempunyai rencana jelas 
yang akan dilakukan
Melakukan segala aktivitas ber-3. 
dasarkan nilai sebagai motivasinya
Berpakaian sopan dan tersenyum4. 
Akrab dengan teman5. 
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Leadership Skill

Positive thinking, dan bersikap em-1. 
pati
Memiliki kompetensi diri2. 
Mendialogkan keinginan bersama 3. 
orang lain 
Mampu mendengar pendapat orang 4. 
lain (Aktif Listening)
Memiliki komitmen pada kesepaka-5. 
tan bersama 
Mampu mengambil keputusan dan 6. 
solusi alternative (problem solving)
Mampu bekerjasama dalam organ-7. 
isasi  (team work)

Entrepreneurship 
skill

Berpikir kreatif dan rasional1. 
Memiliki kepercayaaan diri 2. 
Berpenampilan menarik dan sopan3. 
Berani bertanya4. 
Terampil membuat karya5. 

Communication 
Skill, Public Speak-
ing, Presentation 
Skill

Mampu berkomunikasi dengan  jelas 1. 
(clarity), 
Bersikap menghargai (respect)2. 
Memilih kata dan tindakan yang 3. 
mencitrakan kerendahan hati (hum-
ble)
Mampu beradaptasi dengan 4. 
masyarakat (to live together)



90

Catatan khusus. Metode LVEP memiliki peranan penting 
dalam menstimulasi keterampilan-keterampilan softskill, baik 
untuk intrapersonal ataupun interpersonal. Silahkan lihat kem-
bali dalam komponen-komponen LVEP, bahwa agar anak hidup 
dalam suasana berbasis nilai, harus dilakukan melalui stimulus-
stimulus nilai, di antara berupa: 

Refleksi internal pada kesadaran nilai yan dialami1. 
Refleksi perasaan dari aktivitas dan pengalaman2. 
Menggali nilai dalam kehidupan nyata3. 
Ekspresi Artistik4. 
Keterampilan berkomunikasi5. 
Melatih keterampilan emosiaonal personal dan social6. 
Menstimulus pilihan-pilihan yang sadar dan berkeadilan 7. 
sosial

Berbagai ragam komponen stimulus ini dilakukan mela-
lui penggalian ide dalam diskusi-diskusi kelompok kecil, anak 
berinteraksi dengan orang lain dalam kelompok besar, menco-
ba menyampaikan pendapat sendiri dan menghargai pendapat 
orang lain hingga melahirkan kesepakatan kerja bersama, dan 
mengekspresikan ide melalui berbagai karya artistik. 

Dalam kenyataannya, kadang-kadang anak mengek-
spresikan ide kreatif mereka di luar dugaan orang dewasa: Ke-
berhasilan sederhana yang sangat menarik! 
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Inspirasi untuk Produk Softskill
Berikut ini model-model produk softskill yang bisa digunakan 
dalam membangun Sekolah Berbasis Nilai yang diolah dari 
berbagai sumber. Penjelasan dari setiap jenis model softskill 
membutuhkan pembahasan lebih lanjut mengenai indikator-
indikator atau aktivitas-aktivitas yang bisa menjadi indikator 
tercapainya keterampilan tersebut, sesuai dengan output SDM 
yang diinginkan oleh pihak lembaga pendidikan.

Leadership Skill atau keterampilan kepemimpinan, mer-
upakan kemampuan seseorang mempengaruhi orang 
lain, kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan 
atau kelompok berdasarkan penerimaan mereka, memi-
liki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang 
diinginkan oleh kelompoknya, untuk mencapai suatu 
keputusan sesuai tujuan organisasi atau kelompok. Ses-
eorang bisa menjadi pemimpin karena mungkin memi-
liki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya 
dengan kelompoknya.
 
Dalam SBN, jiwa kepemimpinan tidak hanya berlaku 
kepada orang lain, tetapi yang lebih penting adalah ke-
mampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri 
agar sesuai dengan tujuan hidupnya.

Communication Skill adalah keterampilan komunikasi 
yang paling penting dalam hidup, sebuah proses pe-
nyampaian informasi, gagasan, dan emosi. Keahlian 
melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, 
gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain. 
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Individu yang memiliki keterampilan komunikasi yang 
efektif akan mampu mengembangkan interaksi dan 
hubungan antar manusia yang lebih baik, membangun 
kepercayaan antar individu dan kelompok, adaptasi 
yang baik dalam kehidupan sosial dan kelompok, terhin-
darkan dari kesalahpahaman penyampaian informasi, 
dan secara tidak langsung menunjukkan gambaran sikap 
dan kepribadian. Dan tahukah Anda, penelitian menye-
butkan 70% kesalahan di dunia kerja diakibatkan karena 
komunikasi yang buruk. 

Public Speaking Skill adalah keterampilan dalam proses 
komunikasi lisan yang efektif tentang sesuatu hal atau 
topik di depan publik. Tujuannya antara lain untuk mem-
pengaruhi, mengajak, mendidik, mengubah opini, mem-
berikan penjelasan, dan memberikan informasi kepada 
kelompok atau masyarakat di tempat tertentu. 

Keterampilan Public Speaking bukanlah hal yang san-
gat menegangkan, tetapi keterampilan sederhana yang 
memiliki potensi pengaruh yang kuat dalam kehidupan 
seseorang. Sehingga diharapkan setiap individu mampu 
melakukan komunikasi di depan umum secara percaya 
diri dan nyaman, mampu menghidupkan suasana mela-
lui pilihan kata dan bahasa, penuh pengaruh yang ber-
sifat alami, mampu menemukan strategi canggih untuk 
mengatasi pertanyaan dan masukan dari orang-orang 
yang kritis.

Self-marketing Skill merupakan pembelajaran keter-
ampilan yang penting untuk pemberdayaan diri di era 



93

yang penuh kompetisi seperti saat ini. Membantu indi-
vidu untuk bertanggung jawab menjadi diri terbaik, me-
nentukan kualitas dan kompetensi diri sebagai brand-
personal agar terpancar dan dirasakan oleh orang lain 
sebagai “costumer”.

Komitmen untuk menjadi diri sendiri yang membuat ses-
eorang beda dan unik dengan orang lain. Setiap orang 
yang memiliki kualitas positif perlu belajar bagaimana 
me-market-kan diri sendiri secara profesional sesuai bi-
dang kemampuan diri dan arah tujuan hidupnya. Apa 
yang kita marketkan? Tentunya kualitas diri kita; entah 
karakter/akhlaq, softskill, hardskill, pengetahuan, pen-
galaman, ide-ide kreatif kita, dan sebagainya.

Negotiation Skill. Pengertian secara formal adalah suatu 
bentuk pertemuan bisnis antara dua pihak atau lebih un-
tuk mencapai suatu kesepakatan bisnis. Negosiasi meru-
pakan proses perundingan antara dua pihak yang dida-
lamnya terdapat proses memberi, menerima, dan tawar 
menawar hingga mencapai kesepakatan bersama.

Pengembangan keterampilan negosiasi membantu indi-
vidu agar mampu menerapkan cara-cara tepat melaku-
kan negosiasi kerjasama antar badan usaha atau institu-
si ataupun perorangan pada level bisnis, mengarahkan 
individu untuk mengelola waktu dengan efektif dan 
efisien sehingga dapat menghasilkan pekerjaan atau 
kesepakatan yang optimal atas dasar saling pengertian 
dan persetujuan, serta kedua belah pihak saling men-
guntungkan (win-win solution) yang membuat hidup 
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perekonomian dalam skala yang lebih luas. Tahapan ne-
gotiation skill meliputi pengertian dan pendekatan ne-
gotiation skill, hasil dan proses negosiasi, dan strategi 
praktek negosiasi.

Presentation Skills. Membantu individu mengembang-
kan keterampilan dan teknik presentasi yang baik, efek-
tif, dan menarik. Keterampilan presentasi sangat ber-
guna pada aspek pekerjaan dan kehidupan, terutama 
dalam bisnis, penjualan, pelatihan, pengajaran, ceramah, 
atau untuk menghibur audien. Pembinaan keterampi-
lan presentasi mengembangkan kepercayaan diri dan 
kemampuan memberikan presentasi dengan standar 
profesional dan mengesankan di depan banyak orang, 
juga merupakan kompetensi yang sangat membantu 
pengembangan diri. 

Presentation Skill meliputi: 1) Mind-set, tujuan presen-
tasi yang akan dilakukan. 2) Skill-set, keterampilan dan 
teknik yang terus dilatih untuk mencapai karakter dan 
brand individu dalam kesuksesan berpresentasi, ter-
masuk juga pemilihan bahasa, membaca situasi, gaya 
berdiri, body language, dan sebagainya. 3) Tool-set, ke-
mampuan teknis penggunaan perlengkapan presentasi, 
mulai dari pointer, tata ruang, naskah presentasi, sam-
pai alat peraga audio visual yang dibutuhkan.

Entrepreneurship Skill, adalah kemampuan mengelola 
potensi dalam diri untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan 
agar lebih optimal sehingga bisa meningkatkan taraf 
hidup di masa mendatang. Tokoh entrepreneur Indone-
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sia, Dr. Ir. Ciputra, mendefinisikan seorang entrepreneur 
adalah kecakapan mengubah kotoran dan rongsokan 
menjadi emas.

Definisi mengubah kotoran dan rongsokan berarti: Per-
tama, terjadinya perubahan kreatif. Kedua, hasil peruba-
han memiliki nilai komersial. Ketiga, untuk mendapatkan 
emas dari kotoran dan rongsokan, berarti dengan modal 
nol. Seseorang yang memiliki kecakapan entrepreneur-
ship dapat berada di dunia bisnis, pemerintah, dunia ak-
ademik, atau pelayanan sosial.

Pembinaan Entrepreneurship Skill bertujuan melatih ke-
mampuan dan kemandirian seseorang untuk mengelola 
potensi diri dan ditingkatkan agar lebih optimal, melatih 
naluri yang kuat tentang bagaimana menemukan in-
spirasi, ide dan peluang-peluang baru hingga mampu 
meningkatkan taraf hidup masa depannya.

Socialpreneur Skill atau Social Entrepreneur. Gabungan 
dari social yang artinya kemasyarakatan, dan entrepre-
neurship yang artinya kewirausahaan. Pengertian seder-
hana Socialpreneur adalah seseorang yang mengerti 
permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan 
entrepreneurship untuk melakukan perubahan sosial, 
terutama dalam peningkatan pendidikan, kesejahter-
aan, kesehatan, dan lingkungan.

Hasil utama yang ingin dicapai bukan keuntungan ma-
teri atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana ga-
gasan yang diajukan dapat memberikan dampak sosial 



96

(nirlaba) baik bagi masyarakat. Salah satu tujuan pem-
binaan socialpreneur melatih identifikasi masalah seba-
gai peluang membentuk sebuah model bisnis baru yang 
bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar (so-
cial development).

Ecopreneurship Skill. Istilah ‘ecopreneurship’ berasal dari 
gabungan dua kata, yakni ‘ecological’ atau ekologis dan 
‘entrepreneurship’ atau kewirausahaan. Ecopreneurship 
dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan kewirau-
sahaan yang melibatkan inisiatif dan keahlian kewirausa-
haan seseorang ataupun kelompok untuk mencapai kes-
uksesan bisnis dengan inovasi-inovasi keberlangsungan 
lingkungan di masa datang.

Terdapat tiga konsep ecopreneurship, yaitu: Eco-innova-
tion adalah tindakan yang berkontribusi pada reduksi be-
ban lingkungan, eco-opportunities adalah kemampuan 
memanfaatkan kegagalan pasar yang dikarenakan as-
pek lingkungan, dan eco-commitment adalah kesediaan 
bekerja keras dan memberikan tenaga serta waktu un-
tuk pekerjaan atau aktivitas yang ramah lingkungan (Go 
Green). Konsep ini dinilai menjadi salah satu solusi yang 
mampu menjembatani kesenjangan antara kepentingan 
ekonomi dan lingkungan. 

Ketiga. Produk Hardskill
Pembinaan Hardskill bertujuan untuk penguasaan ilmu penge-
tahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan 
dengan bidang ilmu atau potensi anak. Setiap profesi dituntut 
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mempunyai hardskill yang khusus, tetapi softskill bisa merupa-
kan kemampuan yang harus dimiliki di setiap profesi. 

Keseimbangan dari pertumbuhan hardskill dan softskill 
akan membuat kita mengalami sukses lebih cepat dan lebih jauh 
dari kesuksesan yang hanya ditunjang oleh salah satu faktor 
tersebut. Perpaduan keduanya sangat diperlukan untuk meraih 
jenjang karir yang tinggi atau memperluas bisnis di masa depan 
untuk masa depan lebih baik. Lihat ilustrasi berikut:

Hardskill Softskill
Pemain Bola

1. Menendang
2. Menyundul
3. Menggiring 
4. Memberikan umpan
5. Lari

Disiplin1. 
Kerjasama2. 
Tanggung jawab3. 
Inisiatif4. 

Dokter
1. Menyuntik
2. Menulis resep
3. Menggunakan termometer
4. Mengecek tensi darah
5. Menggunakan stetoskop

Tanggung jawab1. 
Telaten2. 
Empati3. 
Manajemen waktu4. 
Rendah hati5. 

Pendidik
1. Menulis di whiteboard
2. Mengelola kelas
3. Memandu diskusi
4. Menggunakan bahan ajar
5. Berbicara di kelas

Komunikasi yang baik1. 
Kerjasama, team  work2. 
Penyayang3. 
Berpikir kreatif4. 
Pekerja keras dan cerdas5. 

Tabel ini diadaptasi dari materi Living Softskill, Dr. Muqawim M.Ag.
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Dalam Sekolah Berbasis Nilai, apapun jenis sekolahnya, sangat 
disarankan untuk membekali anak berupa keterampilan dan ke-
cakapan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. 
Intinya, temukan dan tentukan produk hardskill yang sesuai 
kebutuhan dan kompetensi sekolah. Produk minimal, mem-
perkuat bahasa Inggris untuk kebutuhan dunia kerja.

Pembekalan hardskill bisa berupa, yaitu: Pertama, pen-
guasaan ilmu pengetahuan (knowledge), seperti: Jago Fisika, 
Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Hafidz Alquran, Handal matema-
tika, Lancar qira’atul kutub, dan salah satu penguatan dari mata 
pelajaran di sekolah. Kedua, teknologi dan keterampilan teknis, 
seperti keterampilan mengemudi roda 2 dan 4 tersertifikasi SIM 
(driver skill), kemampuan Microsoft office tersertifikasi (word, 
excel, powerpoint), keterampilan desain komunikasi visual, ket-
erampilan mekanik motor, bertani, tata boga, mengelola ba-
rang bekas, membuat robot, dan sebagainya. 

Sekarang, silahkan perhatikan tabel berikut ini:

SEKOLAH BERBASIS NILAI MODEL 1 - SMA
CORE VALUES SOFTSKILL HARDSKILL

Kedamaian, 1. 
Salâm
Menghargai, 2. 
Respect
Tanggung 3. 
jawab, Amânah

Kesadaran Ket-1. 
auhidan (Spiri-
tual Awareness)
Berjiwa 2. 
kepemimpinan 
(Leadership) 

Memiliki penge-1. 
tahuan keislaman 
(diniyyah)
Mampu berbahasa 2. 
arab
Pandai mengemu-3. 
di (driver skill)
Memiliki kemam-4. 
puan Microsoft Of-
fice (Word, Power 
Point, Excel)
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SEKOLAH BERBASIS NILAI MODEL 2 - SMA
1. Kasih Sayang
2. Kejujuran
3. Kreatif

Kesadaran 1. 
Akhlaqulka-
rimah (Values 
Awareness)
kewirausahaan 2. 
(Entrepreneur-
ship)

Mampu berba-1. 
hasa Inggris
Desain Komu-2. 
nikasi Visual 
(Creative Draw-
ing, Tipology, Fo-
tografi, Animasi, 
Desain Grafis).

SEKOLAH BERBASIS NILAI MODEL 3 - SMP
1. Menghargai
2. Rendah hati
3. Kerjasama

1. Kesadaran 
Akhlaqulkarimah 
(Values Aware-
ness)

Prestasi akade-1. 
mik yang baik
Driver skill – 2. 
sepeda motor
Keterampilan 3. 
Webmaster

SEKOLAH BERBASIS NILAI MODEL 4 - SD
1. Kasih sayang
2. Bahagia
3. Rendah hati
4. Menhargai

1. Akhlaqulkarimah 
(Values Aware-
ness)

Tahfidz juz 301. 
Communication 2. 
skill
Bahasa Inggris3. 
Microsoft word 4. 
(writing skill)
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Sederhananya. Setiap sekolah pasti memiliki kemam-
puan rata-rata, kurikulum sama, dengan durasi waktu sama 
setiap jenjang. Sekolah Berbasis Nilai memposisikan diri untuk 
menonjolkan atau menfokuskan suatu produk, hinga menjadi 
kelebihan tertentu dari kemampuan rata-rata. 

Tiga produk di atas menjelma menjadi daya tawar seko-
lah tersebut, sekaligus menjadi deferensiasi atau pembeda den-
gan sekolah lain. Tetapi ini semua berangkat dari hidupnya nilai-
nilai akhlaqul karimah, terpenuhinya kebutuhan emosi dasar, 
dan setiap pendidik menjadi uswah dan berdamai dengan di-
rinya sendiri.

Berawal dari Keyakinan Siswa Sukses
Tiga produk dalam Sekolah Berbasis Nilai ini adalah wujud dari 
keyakinan sekolah untuk tampil beda dan kesanggupan menc-
etak anak-anak mandiri. Keyakinan positif ini diharapkan diko-
munikasikan kepada setiap anak dan orang dewasa yang be-
rada di lingkungan sekolah. Supaya mereka memiliki keyakinan 
yang sama. Keyakinan positif yang tertanam dalam pikiran, san-
gat bermanfaat karena membuat kita betanggung jawab pada 
apapun yang terjadi dalam realitas kehidupan.

Kita belajar dari hasil riset Adam Khoo (2006: 35-36), 
terdapat 5 keyakinan umum yang dimiliki oleh anak-anak yang 
sukses, yaitu:

Keyakinan Pertama: Untuk mengubah sesuatu, saya 
harus berubah!

Keyakinan Kedua: Tidak ada kegagalan, hanya sebuah 
timbal balik. Kegagalan adalah pelajaran untuk memper-
baiki tehnik dan strategi keberhasilan.
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Keyakinan Ketiga: Jika orang lain bisa, maka saya juga 
bisa!

Keyakinan Keempat: Belajar adalah bermain. Untuk 
menguasai sesuatu, kita harus menyukai dan menikmat-
inya dulu. 

Keyakinan Kelima: Fleksibilitas membuat saya dapat 
mengendalikan. Kesuksesan tergantung pada fleksibili-
tas kita untuk mengubah perilaku dan strategi untuk 
mencapai tujuan, segera menyesuaikan diri dengan 
positif agar kita tidak tertinggal.

Jika kita memiliki  keyakinan yang sama, maka kita memi-
liki  kemungkinanbesar untuk mencapai hasil yang sama!
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Sekolah Berbasis Nilai membutuhkan banyak pihak agar ter-
wujud dengan baik, salah satunya adalah peran partisipasi 

anak. Pembinaan karakter melalui core values, softskill, dan 
hardskill dapat dibina melalui pelibatan anak dengan diben-
tuknya kelompok-kelompok anak di sekolah. Pemberdayaan 
anak (empowering) bertujuan untuk menciptakan kemandirian 
anak demi masa depan yang lebih baik. Melalui proses pem-
binaan secara bertahap akan meningkatkan potensi anak dari 
waktu ke waktu. 

Salah satu wahana pengembangan pengalaman aktual-
isasi diri adalah berorganisasi. Sangatlah penting membiasakan 
anak terlibat dalam berorganisasi, menciptakan kelompok-kel-
ompok anak berdasarkan bakat minat mereka dan kepentingan 
sekolah, juga melibatkan mereka dalam kelompok anak yang 
lain di masyarakat. 

Pemberdayaan tidak bisa lepas dari perlindungan anak, 
keduanya lebih efektif melalui kelompok-kelompok anak yang 
telah biasa terorganisir dalam suatu kelompok. Bukan pember-
dayaan pada orang perorang. Kelompok atau organisasi anak 
menjadi prasyarat yang sangat mendasar. Maka, pembentukan 
kelompok-kelompok anak atau organisasi anak harus didorong 
dan dikembangkan. Berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi 

2

PEMBERDAYAAN KELOMPOK ANAK 
DALAM SEKOLAH BERBASIS NILAI



103

anggota mereka maupun anak-anak pada umumnya.
Upaya pemberdayaan anak harus melalui bimbingan, 

tidak bisa diserahkan langsung kepada anak-anak itu sendiri.  
Melalui pendekatan LVE terhadap pendidik atau pendamping 
anak, sangat diharapkan mereka bisa mengoptimalkan peran 
kelompok atau organisasi anak dalam proses pengasuhan dan 
pembinaan di program ini.

Pemberdayaan kelompok anak sangat berkaitan dengan 
partisipasi anak dan memberikan kepercayaan kepada mereka 
untuk berorganisasi dan mengambil keputusan sendiri yang 
menyangkut kepentingan anak. Anak harus senantiasa didor-
ong berperan aktif dalam memberikan pendapatnya sepanjang 
proses penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan hal yang 
berkaitan dengan dirinya.6

Pembentukan kelompok anak sangat membantu pening-
katan kemampuan softskill anak, khususnya dalam bidang ket-
erampilan berorganisasi, membentuk team work, dan pengem-
bangan kemampuan leadership. Bagan berikut ini menjelaskan 
tentang jenis kelompok anak dan deskripsi kegiatannya, yaitu:

6 Dalam pelatihan LVE, saat sharing dan diskusi, peserta sering kali 
ditanya balik oleh trainer LVE, “Menurut Anda baiknya bagaimana?” atau, 
“Menurut Anda seperti apa?” Aktivitas ini bisa dilakukan kepada anak, untuk 
memberikan kesempatan bagi mereka dalam mengambil keputusan.
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Kelompok anak Deskripsi Kegiatan

Organisasi anak pengurus 
sekolah; OSIS, RG/UG, IPM, 

dsb.

Pemberdayaan anak 
dan pelibatan anak dalam 
pembelajaran merupakan 
model implementasi Hak Anak 
untuk berkarya, berpendapat, 
dan berkumpul demi kepent-
ingan terbaik mereka.

Club Olahraga, Club Beladiri, 
Club Bahasa, Club Tata Busa-

na (menjahit), dan jenis Study 
Club lainnya yang berdasar-

kan bakat minat anak.

Penyaluran bakat dan 
minat anak dalam sebuah kel-
ompok yang terorganisir san-
gat penting dikembangkan 
agar terpenuhinya hak ber-
main dan waktu luang mer-
eka, pengembangan potensi, 
serta membantu anak untuk 
betah dan nyaman tinggal di 
kampus.

Kelompok anak yang berori-
entasi pada public speaking, 
baik dalam ROHIS, Standup 

Comedy, dsb.

Publik speaking, sep-
erti ceramah anak adalah ak-
tifitas soft skill, khususnya 
keterampilan komunikasi 
(communication skill). Bergu-
nakan untuk meningkatkan 
kepercayaan diri anak dalam 
berkomunikasi (presentasi, 
public speaking) dan menda-
lami materinya.
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Kelompok Anak pada Jadwal 
Piket Kelas/ruangan.

Tugas piket anak, ini 
aktivitas kelompok yang san-
gat sederhana. Tetapi dengan 
model Sekolah Berbasis Nilai, 
kegiatan piket anak dituju-
kan untuk meningkatkan nilai 
tanggung jawab dan pengem-
bangan keterampilan diri, 
seperti membersihkan kamar, 
mencuci, mengelap fasilitas, 
menyiram tanamah, member-
sihkan jalan umum, menghar-
uskan ruang kelas, merapih-
kan meja-kursi tempat orang 
lain, dan sebagainya.

Keterlibatan anak 
dalam berbagai pekerjaan 
bukan untuk menggantikan 
tugas-tugas staff yang telah 
diamanatkan oleh lembaga.
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Organisasi kepanduan/
kepramukaan*

Kepramukaan adalah 
proses pendidikan di luar ling-
kungan sekolah dan di luar 
lingkungan keluarga yang me-
nyenangkan dan interaktif di 
alam terbuka dengan Prinsip 
Dasar Kepramukaan dan Me-
tode Kepramukaan. Sasaran 
akhirnya adalah pembentu-
kan watak, akhlak dan budi 
pekerti luhur. 

Tujuan pembinaan 
kepramukaan, adalah: Mem-
bangun kebiasaan-kebiasaan 
positif  dalam kelompok (Regu 
Pramuka), melatih komunika-
si, kerjasama, saling percaya 
dan teamwork. Memfasilitasi 
Potensi Besar anak dan mem-
bantu menemukan talenta 
besar mereka. Membangun 
kedisiplinan dalam sikap dan 
perilaku. Memberikan ruang 
kreativitas pada anak. Mem-
berikan kesempatan anak 
untuk rekreasi dan bernilai ke-
cakapan hidup (life skill).

*) Lihat lampiran contoh kegiatan kepramukaan bulanan dan mingguan 
untuk Golongan Penggalang (10-15 tahun)
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Pemberdayaan kelompok anak ini harus dilanjutkan den-
gan pelibatan mereka dengan masyarakat. Tujuannya adalah 
membantu anak meningkatkan keterampilan dalam menjalin 
relasi-relasi dengan orang lain di lingkungan masyarakat. Ke-
mampuan softskill, khususnya interpersonal skill yang berupa 
kepemimpinan diri, motivasi, komunikasi, dan organizing skill 
dapat berkembang melalui pembiasaan beroraganisasi dan 
menjalin hubungan dengan pihak lain. 

Berikut ini kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam 
meningkatkan kemampuan anak dalam menjalin relasi sosial 
tersebut, yaitu:

Kegiatan integra-
si masyarakat

Deskripsi kegiatan

Study Tour, liburan, tamasya 
edukatif

Salah satu contoh ak-
tivitasnya adalah menfasilitasi 
anak untuk melakukan pem-
belian dan mengelola hubun-
gan interpersonal. Ajak diajak 
tamasya rutin di seluruh kota 
dan mengunjungi galeri seni 
lokal, restoran, toko, kebun 
binatang, panti sosial, muse-
um, dan sebagainya. Melatih 
anak untuk bertanya dan me-
nyatakan pandangannya. 
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Kunjungan ke Panti Jompo, 
panti asuhan, rumah singgah 
anak jalanan, dan sebagainya 

yang bersifat sosial.

Kegiatan ini melatih 
anak agar mampu berinteg-
ritas di Masyarakat dengan 
berusaha menghidupkan rasa 
kasih sayang dan cinta kepada 
orang lain, sebagaimana pilar 
keempat dalam pendidikan, 
yaitu to live together.

Kegiatan Sosial di sekitar 
sekolah atau rumah

Kegiatan ini ada-
lah pelibatan anak dengan 
masyarakat sekitar. Bisa 
berupa Kerja bakti di RW/
RT setempat, mengikuti Ma-
jelis Ta’lim/ Pengajian rutin 
masyarakat. Kegiatan ini un-
tuk memberikan kepercayaan 
diri dan tanggung jawab bah-
wa anak adalah bagian dari 
masyarakat di sekitar. 

Sekaligus berdampak 
pada rasa memiliki yang coba 
kita tumbuhkan di masyarakat 
kepada anak-anak yang hidup 
di lingkungan mereka.
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Forum Anak Daerah (FAD)

Kelompok bakat minat 
anak yang dibangun dalam 
Sekolah Berbasis Nilai, bisa 
dilibatkan dalam FAD, sebuah 
organisasi anak yang diben-
tuk setingkat kabupaten/kota 
sampai tingkat provinsi dan 
daerah. 

Organisasi anak ini 
dibawah koordinasi pemerin-
tah, dan memberikan ruang 
kesempatan kepada anak un-
tuk berpartisipasi dan menyu-
arakan hak-hak dan kewajiban 
mereka, sebagaimana diatur 
dalam UU Perlindungan Anak 
No 23 Tahun 2002.

Warning! 
Hindari memaksakan kegiatan yang menurut kita seba-

gai orang dewasa sangat baik untuk anak. Penyusunan jenis 
dan jadwal aktifitas dilakukan dengan melibatkan anak yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran anak sendiri, dan 
memperhatikan waktu istirahat dan bermain anak. Sangat baik 
pula dengan memperhatikan asupan gizi makanan yang dise-
suaikan dengan rutinitas kegiatan di sekolah.

Stimulus jadwal kegiatan yang jelas dan tersosialisasi 
denggan baik untuk diketuhui oleh setiap anak, diterapkan un-
tuk melatih anak bertanggung jawab, mampu mengatur waktu 
(management Time) yang merupakan salah satu keterampilan 
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softskill. Maka, sangat penting pendidik untuk mengingatkan 
dan mendorong anak agar melakukan management time sela-
ma mereka berada dalam lingkungan Sekolah Berbasis Nilai.

Harus disadari, dalam melakukan pengasuhan, pembi-
naan, pengembangan dan perlindungan anak, sangat membu-
tuhkan kemitraan dengan masyarakat, baik melalui lembaga 
perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya 
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dun-
ia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. 

Sebagai penutup. Kita meyakini, belajar keterampilan 
hidup harus dimulai dengan mengidentifikasi harapan dan im-
pian anak, kemudian menetapkan tujuan tepat untuk mencapai 
mimpi-mimpi itu.  Dengan menetapkan tujuan, kita mengambil 
langkah positif dalam mempersiapkan potensi dan kecakapan 
hidup anak asuh. Kita dapat meningkatkan kompetensi dan 
perkembangan positif anak.



STATION 6

MENGEMBANGKAN 
SEKOLAH RAMAH ANAK
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Proses pembelajaran di sekolah harus disertai dengan pen-
disiplinan dan penanganan masalah yang jelas, tegas, dan 

menghargai anak. Pendisiplinan berharap pada keteraturan 
yang dipatuhi setiap orang yang terlibat dalam rutinitas pem-
binaan anak. Pemahaman dan kepatuhan pada suatu norma, 
aturan, tata nilai yang dikembangkan pada lingkungan pembe-
lajaran membantu anak untuk mengembangkan keterampilan 
sosial dan pemahaman tentang dunia yang akan dilalui mere-
ka. 

Anak memahami bahwa segala sesuatu harus mendap-
atkan konsekuensi logis atas setiap perbuatan yang dilakukan-
nya. Bahkan, dibalik kecintaan dan kasih sayang kepada anak, 
Rasulullah tidak menginginkan sikap memanjakan yang berlebi-
han hingga anak tidak memiliki rasa tanggung jawab, kesung-
guhan, dan kepedulian. 

Rasulullah saw. bersabda, “Ingatlah, tidaklah sekali-kali 
seseorang melakukan tindak kejahatan, melainkan akibatnya 
akan menimpa dirinya sendiri. Orang tua tidak boleh berbuat ja-
hat terhadap anaknya dan seorang anak tidak boleh berbuat ja-
hat terhadap orang tuanya.” (HR. Tirmidzi, Kitab Tafsirul Qur’an 
3012 dan Ahmad, Musnadul Makkiyyin 150484). 

1

SISTEM PENDISIPLINAN BERBASIS NILAI
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Dengan kata lain, pendisiplinan dan penanganan masalah 
dalam Sekolah Berbasis Nilai bertujuan mendukung keberhasi-
lan belajar dengan mengutamakan lingkungan bernilai, penuh 
keteraturan, nyaman, dan menghargai anak. Mekanisme pen-
disiplinan dan penanganan masalah yang mengutamakan kesa-
daran pada nilai atau akhlaqul karimah diadaptasi dari model 
Living Values Education dan dikembangkan dalam Program Pe-
santen Ramah Anak.

Mendisiplinkan Anak 
Disiplin itu dicontohkan. Pendisiplinan anak sangat ter-
gantung teladan orang dewasa yang mendisipinkan di-
rinya sendiri.

Mendisiplinkan anak sangat disarankan untuk menghin-
dari corporal punishment, sebab pendisiplinan dan penanganan 
masalah anak harus berdampak positif, tanpa kekerasan, men-
imbulkan kesadaran pada anak (values awareness), dan mem-
buat anak lebih percaya diri untuk meningkatkan prestasinya. 
Bukan malah dengan kontrol penuh orang dewasa, ancaman 
kekerasan, dan merendahkan harga diri anak.

Pandangan lain dalam menegakkan disiplin yang bersi-
fat proaktif dan konstruktif, yaitu mengutamakan pendekatan 
dialog dengan anak untuk membangun kesadaran dan pengem-
bangan diri anak yang lebih baik. Menegakkan disiplin harus 
bersifat positif dan menjadi bagian proses pembelajaran, me-
nekankan nilai dan sikap damai, saling menghormati martabat 
dan hak anak sebagai harga diri manusia.

Hukuman dengan cara kekerasan bersifat destruktif, se-
dangkan kita masih bisa menggunakan pilihan lain yang lebih 
positif dan mendidik. Efek hukuman sangat merugikan anak itu 



114

sendiri. Perhatikan kompleksitas pemberian hukuman berikut:
Hukuman dapat membuat sakit secara fisik maupun 1. 
psikologis.
Hukuman seperti pukulan atau teriakan2. 
yang ditujukan pada anak, tidak optimal mengurangi/3. 
menghilangkan perilaku salah atau menyimpang. Kar-
ena, tidak setiap anak bisa menerima dengan positif dari 
hukuman dengan kekerasan.
Hukuman sendiri tidak menunjukkan kepada siswa ba-4. 
gaimana perilaku yang benar. Dengan kata lain, mem-
buang yang negatif harus lantas diisi dengan yang 
positif.
Pemberian hukuman seringkali menimbulkan efek samp-5. 
ing yang di luar dugaan, seperti perasaan takut, khawat-
ir, tidak percaya, tidak merasa aman, perilaku agresif, 
tidak suka kepada pendidik atau pendidik, dan institusi 
secara umum.

Hukuman atau Konsekuensi Logis?
Istilah hukuman sangat akrab dalam proses penanganan 

masalah anak. Beberapa ahli tidak setuju dengan istilah huku-
man (punishment). Hukuman cenderung pada perlakuan huku-
man fisik dan verbal terhadap anak. Untuk mengubah persepsi 
tentang istilah hukuman, maka diperkenankan istilah lain sep-
erti resiko, tanggung jawab, atau konsekuensi logis. Tentu saja, 
penggunaan konsekuensi logis mengutamakan sisi edukatif 
dan penyadaran anak pada kesalahannya. 

Berbeda dengan hukuman. Konsekuensi logis diatur 
pendidik berdasarkan logika (alasan yang logis), yaitu sebab-
akibat yang berkaitan dengan pilihan tindakan anak, bahkan 



115

termasuk orang dewasa. Sebagaimana yang tercermin pada 
ayat berikut: 

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat(akibat)nya. Dan ba-
rangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah-
pun, niscaya dia akan melihatnya pula.” (QS. Az-Zalzalah, 
99: 7-8)

Dengan pendekatan konsekuensi logis, pendidik bertu-
juan untuk membimbing anak mengambil nilai tanggung jawab 
dari perilakunya, dengan tanpa paksaan untuk mengubah kepu-
tusannya. Berikut ini bagan perbedaan istilah hukuman dengan 
konsekuensi logis:

Hukuman Konsekuensi logis
Menitikberatkan kekuasaan 
orang dewasa.

Menitikberatkan pada reali-
tas dan aturan.

Sembarangan dan tidak 
berkaitan dengan tindakan-
nya.

Secara logis berkaitan den-
gan perilaku salahnya.

Menitikberatkan pada peri-
laku salah yang telah lalu.

Berkomunikasi atas dasar 
menghargai dan kasih 
sayang, mengingatkan anak 
bahwa perilaku pelanggaran 
akan merusak harga diri anak 
sendirinya.

Ancaman dan sanksi. Dihadapkan pada pilihan-pili-
han dari pelanggaran aturan 
yang dilakukan anak.

Pemenuhan secara paksa.

Bentuk sanksi merupakan 
inisiatif orang dewasa.

Penentuan sanksi melibatkan 
partisipasi anak dan mengu-
payakan sosialisasi peraturan.
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Pendekatan konsekuensi logis bisa menggunakan be-
berapa cara, sebagai inspirasi bagi para pendidik dalam melaku-
kan penanganan masalah anak yang menyimpang, yaitu:

Tunjukkan pada anak jalan yang bermanfaat dan pe-1. 
mecahannya.
Ungkapkan ketidaksetujuan pendidik dengan alasan dan 2. 
rasionalisasi.
Ungkapkan harapan pendidik dengan kata dan kalimat 3. 
positif. Lalu, tunjukkan yang harus dilakukan dan apa 
yang belum dilakukan dengan benar. 
Lebih bermanfaat jika pendidik memberi saran-saran 4. 
cara anak mencapai harapan.
Berilah anak pengalaman dengan konsekuensi alami 5. 
atas tindakan mereka.
Dan, lakukan cara-cara di atas dengan tetap stabil men-6. 
cintai dan berkomunikasi.

Warning! Pendidik harus memahami, terdapat efek kon-
sekuensi alami yang seringkali berbahaya dan tidak adil. Kon-
sekuensi alami adalah hasil alami, atau buah yang dipetik secara 
wajar akibat tindakan sendiri dari tindakan individu itu sendiri. 

Misal. Jika seorang anak tidak mau mengerjakan tugas 
yang sudah disepakati bersama, maka akan mendapat reaksi 
dari teman-temannya, baik serangan kata-kata maupun tinda-
kan. Pendidik hendaknya mencegah anak tersebut menderita 
dari reaksi teman-temannya. Dan, fasilitasilah agar anak mampu 
mengembangkan hubungan yang saling menghargai dan saling 
menyayangi dengan teman lainnya. 

Konsekuensi logis tak lepas dari sanksi. Sanksi dirumus-
kan berdasarkan kesepakatan antara pendidik dengan anak. 
Ingatlah, sanksi diberikan dengan maksud mencegah semakin 
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parahnya perbuatan tidak disiplin. Bahkan baiknya, utamakan 
dahulu membuat peraturan yang disepakati bersama. Lalu, 
lakukan penegakan peraturan dengan segera untuk memutus-
kan siklus negativitas anak.  Terdapat lima prinsip dalam pelak-
sanaan sanksi, yaitu:

Sanksi berkaitan secara logis dengan perilaku salah. 1. 
Misalnya, jika anak merusak peralatan, maka dia harus 
memperbaiki atau mengganti. Jika anak mengotori, dia 
wajib membersihkan.
Sanksi yang moderat. Sanksi tidak perlu berat karena 2. 
efeknya sama dengan sanksi yang berat. Sebagai con-
toh, untuk anak SD menghukum 5-10 menit akan sama 
efeknya dengan setengah jam.
Prosedur sanksi bertujuan membantu anak memahami 3. 
masalahnya, sekaligus memperkuat komitmen untuk 
berperilaku yang lebih baik. Misalnya, anak diminta 
menulis kesepakatan untuk mengubah perilaku salah-
nya.
Sanksi tidak dilakukan secara berlebihan, terutama dari 4. 
segi frekuensi dan utamakan tenggang rasa pemberian 
sanksi.
Konsisten, ini merupakan prinsip paling utama. Pendidik 5. 
tidak boleh menindak satu jenis pelanggaran dan meng-
abaikan di kemudian hari untuk pelanggaran yang sama. 
Ketidakkonsistenan tanpa penjelasan akan meningkat-
kan perilaku salah anak, termasuk perilaku kita sebe-
narnya.

Dalam segala kasus sanksi, hendaknya pendidik 
menjelaskan bahwa perilaku buruklah yang menjadi fokus 
perhatian, bukan anak sebagai individu. Perilakulah yang harus 
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diubah. Apapun sanksi yang diberikan kepada anak, hendaknya 
telah disepakati bersama antara pendidik dan anak. Sungguh, 
tidak layak memperbanyak hukuman dengan kekerasan, 
karena memberikan pengaruh buruk bagi anak didik yang dapat 
membahayakan tubuh, akhlaq, sosial, dan perasaan mereka. 

Menurut Jamal Abdurrahman dalam Kaifa Rabbaahumul 
Nabiyyul Amiin (h. 176), sesungguhnya tujuan menjatuhkan hu-
kuman dalam pendidikan Islam hanyalah untuk memberikan 
bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan dan pe-
muasan kekesalan hati. 

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-nya menyebutkan 
hal sama, yang memberikan pengertian bahwa dia tidak suka 
menggunakan kekerasan dan paksaan dalam mendidik anak-
anak, dia mengatakan berikut: 

“Barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan 
cara kasar dan paksaan terhadap orang yang menun-
tut ilmu kepadanya…, maka orang yang dididik oleh-
nya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan. Keterpak-
saan membuat jiwanya merasa sempit dan sulit untuk 
mendapatkan kelapangan. Membuat kreativitasnya le-
nyap, cenderung pada sikap malas, dan mendorongnya 
untuk suka berdusta dan melakukan kebusukan karena 
takut terhadap perlakuan suka memukul yang ditimpa-
kan akan dirinya secara paksa.

Pendidikan secara keras yang diterapkan terhadap di-
rinya, mengajarinya untuk melakukan tipu muslihat dan 
penipuan sehingga lama-kelamaan akan menjadi kebi-
asaan dan pekerti bagi yang bersangkutan. Akhirnya 
akan rusaklah nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya 
dijunjung tinggi olehnya.”
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Prinsip Pendisiplinan dan Penanganan Masalah
Muadz bin Jabbal ra. mengatakan, Rasulullah saw.  telah 
berpesan sepuluh perkara kepadanya, antara lain: “Be-
rilah anak-anakmu nafkah dari kemampuanmu; janganlah 
kamu angkat tongkatmu untuk mendidik mereka; dan 
tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah.” 
(HR. Ahmad, Musnadul Anshar 21060)

Keragaman latar belakang sosial, budaya, pola pengasuhan ke-
luarga, dan pengalaman hidup merupakan faktor yang sangat 
mempengaruhi karakteristik setiap manusia. Latar belakang ini 
sangat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu tin-
dakan atau memutuskan sesuatu. 

Bagi Sekolah Berbasis Nilai, sangatlah penting meru-
muskan prinsip atau kode etik pendisiplinan dan penanganan 
masalah anak sebagai dasar setiap pendidik dalam menegakkan 
peraturan. Prinsip-prinsip ini adalah salah satu upaya pencega-
han kekerasan pada anak dalam lingkungan pendidikan, yaitu:

Pertama. Menghindari tindak kekerasan pada anak 
dan mengutamakan pendekatan konsekuensi logis dari 
sebuah pelanggaran. 

Kedua. Mengutamakan peran partisipasi dan dialog den-
gan anak yang bermasalah. Terdapat contoh mulia, bah-
wa berdasarkan hadits dari Samurah bin Junbud yang 
diriwayatkan oleh Hakim, dan dia menyatakan shahihul-
isnad dan hal ini disepakati oleh Dzahabi. Rasulullah saw 
biasa mengajak dialog anak kecil, ketika beliau menan-
yakan tentang jumlah tentara.



120

Sepeninggalan Rasulullah saw, langkah ini dilakukan 
Amirul Mukminin Umar bin Khaththab ra. Ketika ada se-
orang ayah yang mengadukan kepadanya soal kedurha-
kaan anaknya. Lalu Umar segera memanggil anak itu agar 
ia bisa memahami hakikat kebenaran. Umar berkata ke-
pada anak itu, “Apa yang menyebabkanmu mendurhakai 
ayahmu?” Ia menjawab, “Wahai Amirul Mukminin, apa 
yang menjadi hak anak atas orang tuanya.” Ia menjawab, 
“Membaguskan namanya, memilihkan ibu yang baik, dan 
mengajarkan Kitab (Alquran) kepadanya.” 

Anak itu kemudian berkata, “Wahai Amirul Mukminin, se-
sungguhnya ayahku tidak pernah melakukan sesuatu pun 
berkenaan dengan hal itu.” Umar lantas menoleh kepada 
ayah tersebut kemudian berkata, “Engkau telah berbuat 
durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepa-
damu.” 6

Ketiga. Mengembangkan pengetahuan anak agar anak 
mendapatkan solusi dan hasil yang positif untuk bekal 
pengalaman anak di kemudian hari. 

Sebagaimana dalam hadits dari Umar bin Abu Salamah 
berkata: Waktu itu saya masih kecil berada pada 
pendidikan Rasulullah SAW dan ketika makan tangan 
saya bergerak pada segala arah piring. Maka Nabi 
SAW bersabda padaku: “Hai nak, sebutlah nama Allah 
dan makanlah dengan tangan kananmu juga makanlah 
makanan yang dekat denganmu.” Maka tiada henti-

6 Sebagai refleksi internal dari hadis ini, lihat kembali pemenuhan 
emosi dasar yang dibutuhkan anak.
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hentinya makanku (seperti yang diperintahkan Nabi) 
sesudah itu. (HR. Bukhori dari Ali bin Abdullah dan 
Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan dari Ibnu 
Abu Umar)

Dalam hadits ini Rasulullah tidak melarang langsung 
pada anak, tapi dengan memberikan solusi positif pada 
anak bahwa kalau makan sebaiknya makan dulu yang 
lebih dekat, sekaligus mengembangkan pengetahuan 
anak tentang tata cara makan.

Keempat. Mendahulukan rasa kasih sayang kepada 
anak yang bermasalah dan senantiasa menimbang dan 
memperhatikan prestasi anak tersebut. Sesuai perintah 
Nabi SAW untuk menyayangi anak: Dari Abdullah bin 
Amr, berkataan Nabi SAW, “bukan termasuk orang yang 
mengikuti sunnahku orang yang tidak menyayangi anak 
kecil dan tidak mengetahui hak yang lebih tua.”

Tips Bagi Pendidik
Membuat Peraturan Bersama.  Buatlah sebuah pera- ∆
turan dan konsekuensi logis  yang dirumuskan bersama 
anak.
Hargailah anak, hargai kesalahannya. Sebab, anak se- ∆
dang berproses untuk belajar. 
Berbagilah pengalaman saat berdialog dengan anak,  ∆
menemukan hikmah dari  pengalaman orang tua mem-
buat kesempatan bagi anak agar memiilih ilihan sosial 
yang lebih baik.
Rumuskan peraturan dengan bahasa yang positif, mu- ∆
dah dipahami, dan tanpa unsur kekerasan.
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Sesuaikan peraturan dengan visi, misi, dan lingkungan  ∆
sekolah dan tegakkan dengan adil tanpa menghalangi 
anak mendapatkan hak-haknya.
Sosialisasikan peraturan secara merata dan optimal. ∆
Lakukan program evaluasi penanganan masalah anak  ∆
secara berkala, tindaklanjuti dengan baik dan positif.

Identifikasi Kategori Masalah Anak
Sangatlah penting mengidentifikasi masalah anak untuk mem-
bangun sebuah mekanisme pendisiplinan dan penanganan 
masalah yang baik, agar setiap masalah yang terjadi dilihat dan 
diselesaikan secara proporsional dan objektif. Terdapat iden-
tifikasi kategori masalah yang seringkali terjadi di lingkungan 
pendidikan anak. 

Dalam hal pendisiplinanan, indikator-indikator berikut 
ini bisa menjadi inspirasi sekolah dalam mengembangkan pera-
turan sesuai dengan kebutuhan sekolah, yaitu:

TINGKAT JENIS INDIKATOR
RINGAN PRIBADI Kesiangan, rambut 

gondrong, pakai 
cutex (pewarna 
kuku buatan berba-
han kimia), rambut 
di cat. 

Kuku panjang, 
menggunakan per-
hiasan yang men-
colok, pakai barang 
orang lain tanpa 
izin.
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SOSIAL Pelanggaran tata 
tertib di sekolah, 
bicara kasar, tidak 
ikut shalat dhuhur 
berjamaah.
Buang sampah 
sembarangan, ru-
angan tidak rapih, 
coret-coret di dind-
ing, bersikap tidak 
terpuji pada teman 
dan orang lain di 
kampus.

Penanganan: Menasehati, teguran, dialog. Masalah ringan 
akan menjadi masalah tingkat sedang bahkan besar ketika di-
lakukan berulang-ulang setelah ada perjanjian.

SEDANG PRIBADI Berpacaran, 
berboncengan atau 
bersalaman den-
gan selain muhrim, 
merokok (ketiga 
poin dari pertama 
ini menjadi perha-
tan khusus bagi 
sekolah madrasah/
pesantren.

M e n c u r i 
hal-hal kecil, baju 
pendek, ketat, dan 
tipis (perempuan), 
selalu bolos seko-
lah.
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SOSIAL Menantang 
pendidik, berkelahi 
antar anak, mem-
buat geng di seko-
lah. 

Penanganan: Menasehati, berdialog, membuat 3 kali surat 
pernyataan (form pelanggaran). Apabila kategori sedang di-
lakukan berulang, masuk kategori berat.

BERAT PRIBADI M e r o k o k 
terang-terangan di 
lingkungan seko-
lah, berciuman, me-
makai obat-obatan/
minuman keras-
haram, mencuri 
hal-hal yang besar 
nilainya, tidak ber-
jilbab (biasanya di 
pesantren), ber-
hubungan intim di 
luar nikah.

SOSIAL T e r l i b a t 
tawuran antar 
kelas/sekolah, ter-
libat geng motor 
terlarang.

Penanganan: Penanganan masalah berat dilakukan dengan 
musyawarah yang melibatkan anak dan keluarga, Kepala Se-
klah, Bagian Kesiswaan. Bahkan, bisa dilanjutkan ke lembaga 
perlindungan anak atau kepolisian unit Perlindungan Perem-
puan dan Anak.
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Struktur Penanganan Masalah Anak
Abu Sa’id Al-Khudri menceritakan, bahwa Rasulullah 
saw bertemu dengan anak muda yang sedang men-
guliti kambing, lalu beliau bersabda, “Minggirlah. Aku 
akan perlihatkan cara yang benar kepadamu.” Rasulullah 
segera memasukkan tangannya antara kulit dan daging, 
hingga tangannya masuk sampai ke bagian ketiaknya, 
“Hai anak muda. Seperti inilah yang harus kamu lakukan 
bila menguliti kambing.” Lalu, beliau pergi shalat dengan 
banyak orang tanpa berwudhu lagi.7

Anak adalah pemegang hak yang melekat pada dirinya. Dalam 
keadaan ini, anak membutuhkan perhatian, bimbingan, dan 
contoh yang dikomunikasikan dengan baik oleh pendidik. Agar 
haknya dapat terpenuhi dan potensinya bisa berkembang den-
gan baik karena mendapat contoh nyata dan petunjuk yang 
jelas dari  orang dewasa.

Dalam menciptakan pendisiplinan yang berbasis nilai, 
anak senantiasa didorong melakukan berperan aktif dalam 
memberikan pendapatnya sepanjang proses penyusunan ke-
bijakan, program, kegiatan, dan hal yang berkaitan dengan 
dirinya. Pendidik diharapkan memberi kesempatan bagi anak 
untuk mengungkapkan ekspresinya hingga didengar, dihargai, 
dan dipertimbangkan oleh pemegang kebijakan atau orang de-
wasa. 

Salah satu yang penting, anak mengetahui struktur pen-
anganan masalah apabila dia melakukan suatu pelanggaran. 
Ketika terjadi perlakuan menyimpang, telah jelas aturannya, 
konsekuensi logisnya, siapa saja yang berhak menangani dan 
terlibat dalam suatu keputusan yang berkaitan dengan dirinya 

7 Athfâlul Muslim, 2008:  195.
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sebagai pihak yang melanggar. Dan, setiap tindakan pendisi-
plinan sangat disarankan untuk dicatat, agar setiap penangan-
an masalah anak dihadapi dengan baik dan tertib.

Model struktur penanganan masalah di bawah ini bisa 
membantu sekolah/lembaga yang ingn menerapkan pendisi-
plinan berbasis nilai. Model ini telah dikembangkan dalam pro-
gram Pesantren Ramah Anak dan Program School of Life Ru-
mah Yatim (2013-2014), dalam membuat sistem pengasuhan 
dan pembinaan berbasis nilai.

NO STRUKTUR/ 
PERSONAL

LINGKUP KE-
WENANGAN

PELUANG PAR-
TISIPASI ANAK

1. Kepala seko-
lah/madrasah, 
Pimpinan pe-
santren, ketua 
yayasan pendidi-
kan 

Menerima lapo-a. 
ran pelanggaran 
dan penanganan 
masalah, dan men-
sahkan laporan.
Untuk menge-b. 
luarkan anak dari  
sekolah, pengambi-
lan keputusan be-
rada di wewenang 
pimpinan tertinggi, 
kepala, atau direk-
tur sekolah

Kesempatan 
dialog, kotak saran, 
evaluasi
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2. Bagian kes-
iswaan, bagian 
Litbang pesant-
ren/yayasan

Melakukan peneli-a. 
tian dan pengem-
bangan program 
pendidikan dan 
pembinaan berbasis 
nilai
Melakukan moni-b. 
toring dan evalu-
asi program Sekolah 
Berbasis Nilai
Menerima lapo-c. 
ran pelanggaran 
dan penanganan 
masalah dari wali 
kelas/pendidik, dan 
terlibat dalam setiap 
keputusan penting 
terkait kepentingan 
anak
Melakukan pen-d. 
egakan peraturan 
dan penanganan. Di 
pesantren/madra-
sah, dikenal dengan 
dewan Mahkamah, 
yakni  pendidik yang 
khusus menangani 
penegakan dan pen-
anganan masalah 
anak
Koordinasi dengan e. 
kepala sekolah/
struktur pimpinan 
terkait.

Kesempatan dialog, 
kotak saran, konsul-
tasi, evaluasi
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Di Lingkungan Sekolah

3. Wali Kelas, Pem-
bina Kelas

Membantu melaku-a. 
kan monitoring dan 
evaluasi pelaksan-
aan program
Melakukan meet-b. 
ing-koordinasi den-
gan kepala seko-
lah dan bagian 
kesiswaan untuk 
setiap masalah pen-
didikan dan penan-
ganan masalah anak

4. Fasilitator pro-
gram, pendidik

a. ) Melakukan imple-
mentasi program Seko-
lah Berbasis Nilai
b. Membantu melakukan 
monitoring dan evaluasi 
c. ) Melakukan penga-
wasan pelaksanaan per-
aturan dan melakukan 
penanganan masalah 
anak d. )Memberikan 
peringatan dan melak-
sanakan penanganan 
masalah kepada anak 
yang melanggar e. )Me-
laporkan ke bagian kes-
iswaan bagi anak yang 
terus menerus melaku-
kan pelanggaran. f. )
Menerima laporan pe-
langgaran dari pendidik 
anak, pihak organisasi 
anak pengurus kampus 
atau langsung dari anak 
kampus g. )Mengko-
munikasikan anak ber-
masalah ke disarankan 
ke psikolog atau kon-
selor anak. 

Kesempatan dialog, 
kotak saran, konsul-
tasi, evaluasi, kunjun-
gan ke rumah
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5. Organisasi Anak 
pengurus kam-
pus/ ruangan

Menjalankan pera-a. 
turan, dan sosial-
isasi peraturan.
Memberikan perin-b. 
gatan/nasehat antar 
sebaya
Melaporkan pelang-c. 
garan peraturan ke 
pendidik anak atau 
bagian kesiswaan. 

Kotak saran, 
curhat, via sms, ngo-
brol ringan.
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Aksesibilitas fisik dan lingkungan yang diciptakan agar ber-
basis nilai (values base atmosphere), ramah pada anak, 

menfasilitasi potensi anak, membuat anak betah dan nyaman 
selama tinggal dalam lingkungan pendidikan berbasis nilai. 
Sekolah Ramah Anak menjadi sebuah model sarana dan prasa-
rana yang dalam menciptakan suasana berbasis nilai, sekaligus 
pembelajaran lifeskills anak. 

Sekolah Berbasis Nilai disarankan memperhatikan fisik 
bangunan sekolah, dikenal dengan istilah aksesibilitas fisik seko-
lah. Aksesibilitas fisik ini meliputi sarana dan prasarana sekolah 
yang selalu digunakan oleh anak. Penyediaan aksesibilitas ini 
berdasarkan pada asas kemudahan, kegunaan, keselamatan, 
dan kemandirian pelaksanaan rutinitas anak. 

Ketentuan aksesibilitas fisik telah diatur pula dalam UU 
No. 28 Tahun 2002. Isinya, bahwa setiap tempat atau bangunan 
harus memperhatikan kemudahan (aksesibilitas) dan keselama-
tan setiap orang . Berikut ini empat asas aksesibilitas fisik yang 
mendukung fasilitas Sekolah Berbasis Nilai, yaitu:

KEMUDAHAN. Semua tempat atau bangunan yang digu-1. 
nakan oleh umum, dapat dicapai setiap orang.
KEGUNAAN. Semua tempat atau bangunan yang bersi-2. 
fat umum, mudah digunakan setiap orang.

2

AKSESIBILITAS FISIK SEKOLAH
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KESELAMATAN. Setiap bangunan yang digunakan ban-3. 
yak orang dalam suatu lingkungan, harus memperhati-
kan keselamatan bagi semua orang.
KEMANDIRIAN. Setiap orang harus bisa mencapai, 4. 
masuk, dan mempergunakan semua tempat atau fasili-
tas umum tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Aksesibilitas fisik pada tempat atau bangunan di sebuah 
lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan mudah 
dimanfaatkan setiap orang, baik anak ataupun orang dwasa. 
Mewujudkan kemandirian bagi setiap anak, apalagi bagi yang 
memiliki keterbatasan fisik. 

Bagi lingkungan tempat aktivitas anak, aksesibilitas fisik 
mendorong terciptanya sebuah Sekolah Ramah Anak, sebagai 
tempat tinggal mereka selama dalam proses pembelajaran mer-
eka. Berikut ini rincian aksesibilitas fisik Sekolah Berbasis Nilai, 
tentunya sekolah yang ramah anak, meliputi:

Jalan Menuju 
Sekolah

1. Jalan menuju sekolah sebagai tempat ke-
luar masuk anak, sebaiknya memiliki keleba-
ran minimal 1,6 meter untuk mempermudah 
pengguna jalan dari dua arah yang berbeda.
2. Dilengkapi dengan kelandaian (curb cuts) 
di setiap ujung jalan dan pemandu jalur taktil 
(guiding block).
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Halaman 
Bermain

Bermain adalah dunia anak, dunia yang ceria 
dan penuh tawa. Anak membutuhkan hala-
man untuk bermain dan berolahraga, teru-
tama dalam pengembangan potensi bakat 
dan minat mereka. 

Jika terdapat pintu pagar halaman, se-1. 
baiknya mudah dan ringan untuk dibuka-
tutup. 
Gunakanlah lantai yang rata atau dileng-2. 
kapi juga dengan kelandaian. 
Lapangan bermain harus rata dan tidak 3. 
ada lubang, serta memiliki pohon (Green 
Area) yang letaknya tidak mengganggu 
anak bergerak. 
Jika ada tiang bendera, sebaiknya pak-4. 
ailah pembatas. 
Dan untuk arena olahraga yang memiliki 5. 
tiang dan sudut yang tajam, sebaiknya 
dilapisi dengan bantalan atau karet yang 
aman.

Pintu Ruangan Ukuran lebar pintu sekitar 160 cm, mu-1. 
dah dibuka-tutup, merapat ke dinding 
ketika pintu terbuka. 
Lantai antara ruangan dan halaman/kori-2. 
dor harus sama, dilengkapi dengan tek-
stur berbeda di muka pintu. 
Jika ada jarak, berikan kelandaian den-3. 
gan material yang tidak licin.

Jendela Sebaiknya dibuat bergeser (sliding) un-1. 
tuk membukanya, pastikan berfungsi 
dengan mudah dan baik.
Jendela berfungsi sebagai ventilasi, 2. 
membuat ruangan sejuk.
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Koridor Ru-
angan

Lebar koridor  harus memberikan ruang 1. 
gerak dua arah pengguna koridor den-
gan jarak minimal 160 cm. 
Memiliki lantai rata yang dilengkapi pe-2. 
mandu jalur taktil dengan warna terang 
berbeda (guiding block) yang men-
ghubungkan antar ruangan.

Ruang Belajar Gang antar baris meja dan kursi mem-1. 
berikan cukup gerak untuk semua anak. 
Papan tulis harus mudah dijangkau, ter-2. 
masuk oleh anak yang menggunakan 
kursi roda. 
Pecahayaan terang tanpa menyilaukan 3. 
bagi anak yang memiliki gangguan peng-
lihatan. 
Lokasi meja diletakkan mudah terjang-4. 
kau oleh setiap anak.

Ruang kelas yang baik merupakan lingkun-
gan belajar yang bersifat menantang dan 
merangsang anak untuk belajar, memberi-
kan rasa aman dan kepuasan bagi anak un-
tuk mencapai tujuan belajarnya. Menurut 
Marion (1991), terdapat pada ciri-ciri beri-
kut:

Hasil kreasi anak dipajang dan dihargai.•	
Tumbuhan hijau yang sehat di seluruh •	
ruangan
Poster yang warna-warni•	
Ruangan diatur dalam area aktivitas ber-•	
beda
Terdengar senandung berbicara dan •	
tawa anak
Fasilitas ditempatkan berdekatan den-•	
gan aktivitas yang berkaitan
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Perpustakaan Semua rak buku memiliki ketinggian 1. 
yang mudah dijangkau oleh anak, ter-
masuk oleh anak pengguna kursi roda. 
Ruang antar rak memudahkan anak un-2. 
tuk bergeral. Memiliki fasilitas kursi dan 
meja baca, serta penomoran buku yang 
mudah dimengerti anak. 
Terdapat model kreatif dari pengem-3. 
bangan perpustakaan yang disebut Ru-
mah Buku, yakni setiap buku-buku yang 
ada disesuaikan dengan ruangan yang 
tersedia. Misal, buku-buku bertema kea-
gamaan disimpat di mushala, buku ber-
tema tata boga disimpan di ruang dapur 
atau ruang makan, dan buku-buku ber-
tema kemandirian anak disimpan di ru-
ang tidur. 

Dalam menciptakan sebuah perpustakaan 
yang ramah anak, maka ketersediaan buku-
buku tersebut meliputi tema berikut: Kea-
gamaan, Sastra, Bahasa, Manajemen, Kes-
ehatan Anak, Psikologi Anak, Komputer, 
Motivasi, Keterampilan Hidup, dll.
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Fasilitas Toilet Lebar pintu minimal 1,25 m, idealnya pin-1. 
tu geser.
Pintu mudah dibuka-tutup, ketinggian 2. 
pegangan pintu sangat mudah dijang-
kau semua anak. 
WC yang bersih dan kering. 3. 
Handrail atau pegangan tangan di kedua 4. 
sisi (atau salah satu sisi) dan di belakang 
WC. 
Penyiram air, kran air, jet shower (selang 5. 
pencuci), dan toilet paper diletakkan 
mudah terjangkau. 
Ketinggian bak pencuci tangan 6. 
(washtafel) yang mudak dijangkau mak-
simal 90 cm. 
Kran pemutar air yang mudah dijangkau 7. 
dan mudah dioperasikan.

Kamar Mandi Setiap kamar mandi dalam keadaan ber-1. 
sih.
Dilengkapi sarana kebersihan seperti 2. 
sikat kamar mandi, sabun pembersih lan-
tai, dan pewangi ruangan.
Memiliki pencahayaan yang cukup baik 3. 
pada siang maupun malam hari. 
Memiliki ventilasi untuk sirkulasi udara, 4. 
dan lantainya tidak licin. 
Dilengkapi pintu yang bisa dikunci dari 5. 
dalam dan memungkinkan dibuka oleh 
staf dari luar dalam keadaan darurat.

Setiap kamar mandi dan toilet memiliki rasio 
tidak lebih dari 1 kamar mandi : 5 anak (1:5), 
dengan persediaan air bersih yang cukup 
untuk memenuhi mandi dan cuci.
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Tangga Kemiringan dibuat tidak curam (kurang 1. 
dari 60 derajat),
Memiliki pijakan yang sama besar diser-2. 
tai pegangan tangan di kedua sisi. 
Sebaiknya dilengkapi petunjuk taktil 3. 
yang berwarna terang di mulut tangga.

Kamar Isti-
rahat atau 

Kamar Sehat

Kapasitas kamar tidur yang dan nyaman 1. 
dengan komposisi anak yang layak. 
Pencahayaan yang memadai, tidak 2. 
mengganggu penglihatan anak. 
Ventilasi yang sejuk. 3. 
Terdapat tempat tidur, cermin, lemari 4. 
mainan, tempat sepatu, dan peralatan 
kebersihan.

Multimedia 
Centre

Memiliki fasilitas computer, printer, 1. 
layar, infocus, dan akses internet yang 
telah dibatasi dari situs-situs yang berba-
haya bagi anak.
Ruangan yang sejuk dan nyaman bagi 2. 
anak belajar. 
Disertai dengan petunjuk-petunjuk 3. 
teknis dan rambu peringatan agar anak 
aman ketika mengoperasikan perlatan di 
ruangan Multimedia Centre.
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Mesjid/Ru-
ang Ibadah

Memfasilitasi tempat beribadah harus di-
lengkapi dengan prasarana untuk kegiatan 
ibadah anak, seperti kitab suci, sajadah atau 
mukena/sarung untuk shalat bagi anak mus-
lim, dan perlengkapan ibadah lainnya yag 
menduung anak untuk belajar tenang dan 
khusyu dalam beribadah. 

Sebaiknya dengan cara kreatif, ruang ibadah 
menjadi sebuah “Laboratorium Keagamaan” 
bagi anak dalam menimba ilmu keagamaan 
dan pengalaman spiritual dalam menghayati 
keyakinannya.

Ruang Ber-
main

Lemari mainan, ventilasi yang sejuk, 1. 
pencahayaan yang baik.
Ruang bermain bisa dikondisikan den-2. 
gan ruang keluarga. 
Ruang bermain dibuat agar menumbuh-3. 
kan rasa kehangatan keluaga, memberi-
kan waktu bermain sebagai anak.
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Layanan Pendukung: Rambu Ramah Anak
Setiap pendisiplinan membutuhkan sarana sosialisasi yang baik 
agar diketahui bersama, serta anak pun memperoleh informa-
si jelas yang terkait dengan dirinya. Dalam lingkungan tempat 
anak melakukan rutinitasnya, penggunaan tanda-tanda khusus, 
misal berupa simbol atau peringatan, dimaksudkan untuk mem-
permudah anak menggunakan fasilitas yang ada. 

Tanda-tanda khusus ini dianjurkan bersifat permanen, A. 
yakni tidak berubah-rubah dan tidak pindah. 
Sebaiknya disertai dengan tulisan yang jelas dan cuk-B. 
up besar untuk mudah dibaca oleh anak yang memiliki 
gangguan penglihatan.

Contoh Rambu Ramah Anak: 
“Slow Down Kawasan Anak”, untuk area jalan raya. • 
“Hati-Hati Licin”, untuk area kamar mandi dan tangga. • 
“Area Berpakaian Sopan”, untuk area publik sekolah. • 
“Area Bebas Rokok”, untuk area publik.• 

Contoh Rambu Nasehat: 
Menjaga Kebersihan itu Ibadah.• 
Buanglah Sampah pada Tempatnya.• 
Kawasan Tanpa Bullying.• 
Poster nilai, kata hikmah dari kitab suci, kata mutiara, kuti-• 
pan UU Perlindungan Anak yang mendukung pada imple-
mentasi nilai-nilai perlindungan anak.

Selain simbol atau poster di atas, dibutuhkan pula layan-
an pendukung agar pendidik mampu mendampingi anak dalam 
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pengembangan potensi dirinya yang optimal, di antaranya:
Bagan atau papan yang memuat tentang peraturan dan A. 
mekanisme penanganan masalah anak dan layanan per-
izinan bagi anak.
Ruangan Bimbingan Konseling yang nyaman dan aman B. 
bagi anak dalam melakukan konsultasi tentang masalah-
masalah yang dihadapinya. 
Di dalamnya melayani permasalahan bakat dan minat, 
inisiatif kegiatan ektrakurikuler, pelibatan anak dalam 
kegiatan kemasyarakatan dan sekolah, pengaduan pros-
es pembelajaran, pola asuh, dan sebagainya.
Layanan Pendislipinan dan Penanganan Masalah. C. 
Di dalamnya melayani permasalahan penegakan pera-
turan, pengaduan tindakan bullying dan kekerasan lain-
nya, pelanggaran peraturan, penanganan masalah anak, 
permasalahan sarana dan prasarana, kesehatan, sanita-
si, perizinan, dan sebagainya.
Kotak saran (Sugestion Box) dan Papan Mading atau D. 
Wall Magazine sebagai media partisipasi anak.



STATION 7

MENCIPTAKAN 
ALUMNI MANDIRI
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Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan 
terampil (professional atau ahli). Barangsiapa bersusah-

payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa den-
gan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla.  [HR. Ahmad]

Tiga produk lifeskill Sekolah Berbasis Nilai adalah upaya 
alternatif untuk menfokuskan output sekolah dengan mengu-
tamakan hidupnya nilai-nilai kebaikan dan terciptanya suasana 
lingkungan berbasis nilai yang menghargai setiap anak dan 
membuat mereka berani berkarya dan memilih pilihan sosial 
yang positif.

Produk core values, membantu mengarahkan karakter 
individu agar nilai-nilai kebaikan dalam diri bisa hidup, disadari, 
dan dialami dalam berbagai aktivitas nilai. Produk personal 
softskill, membantu sekolah dan individu untuk memfokuskan 
kemampuan softskill agar memiliki kepribadian yang menjanji-
kan dan sesuai dengan kebutuhan berkehidupan di masyarakat. 
Produk hardskill, membantu sekolah dan individu untuk me-
nentukan kemampuan lain dari kemampuan rata-rata seko-
lah lainnya, membekali dan menambah daya tawar individu di 
masyarakat untuk suatu masa depan yang  lebih baik.

 Pembekalan tersebut adalah bentuk lain untuk pem-
bekalan Survival Skill bagi anak. Survival skill berarti kecakapan 

1
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atau keterampilan seseorang untuk bertahan hidup yang san-
gat menekankan keterampilan pribadi dalam menghadapi kes-
ulitan-kesulitan yang dihadapi.

Terutama bagi Sekolah Berbasis Nilai untuk jenjang 
SMA, survival skill sangat langsung dibutuhkan dan dirasakan 
oleh anak. Terutama anak-anak dari keluarga ekonomi menen-
gah dan ekonomi rendah. Kita berharap, melalui pematangan 
karakter, personal softskill, dan hardskill anak, output Sekolah 
Berbasis Nilai mampu meningkatkan potensi dan daya tawar 
mereka ke masyarakat, setidaknya mereka mampu:

Kerja professional, karena memiliki keahlian untuk  un-1. 
tuk mendapat pekerjaan di lingkungan asalnya.
Kuliah Mandiri, mampu secara mandiri melanjutkan 2. 
pengembangan keahlian sesuai jurusan pendidikan. 
Dan, diharapkan potensi mereka mampu membekali 
diri untuk mengatasi kuliah dan kebutuhan hidup secara 
mandiri.
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Patut diingat, salah satu tujuan Sekolah Berbasis Nilai ada-
lah membantu mempersiapkan anak agar memiliki ke-

mandirian dan meringankan ketergantungan kepada keluarga, 
terutama setelah selesai jenjang SMA/SLTA. Mempersiapkan 
mereka untuk mandiri, sekaligus mengatasi kesenjangan keter-
ampilan kerja antara anak yang memiliki modal finansial dengan 
anak dari keluarga ekonomi rendah. Apabila anak dari keluarga 
ekonomi rendah mampu bersaing, apalagi jika model sekolah 
ini dialami oleh anak-anak yang mapan secara finansial, mereka 
memiliki  potensi lebih baik untuk terus berkembang secara op-
timal.

Kita berharap, pembelajaran yang berbasis nilai seba-
gai stimulus akhlak mulia disertai berbagai keterampilan yang 
cukup bekal di dunia kerja, mampu membuat anak memiliki 
motivasi hidup dan melejitkan potensi dalam diri mereka. Mem-
buat mereka mampu bertahan dan hidup bersama masyarakat 
meraih masa depan yang lebih cerah. 

Perjalanan hidup anak sangat terpengaruhi oleh nilai-
nilai dari orang dewasa di sekitar mereka dan lingkungan per-
gaulan sehari-hari. Hal ini tidak bisa dihindari. Tetapi, semoga 
pengalaman pembelajaran berbasis nilai dalam jenjang pendidi-
kan 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP/SMA memberikan kesa-
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daran nilai yang baik dan imunitas dari pengaruh lingkungan 
yang antinilai. 

Pengalaman hidup dalam suasana berbasis nilai menjadi 
pembanding dan pilihan sadar yang positif dalam diri anak, ke-
tika mereka berhadapan dengan suasana dan perilaku antinilai. 
Mereka memilih pilihan sadar yang positif, karena masa lalu 
yang menunjukkan pengalaman yang positif itu lebih meny-
enangkan; mereka pernah memiliki perasaan itu!

Bagaimana tahapan persiapan untuk kemandirian calon 
alumni? 
Dalam mempersiapkan calon alumni, sebaiknya sekolah 

melakukan monitoring dan evaluasi sesuai  dengan indikator 
keberhasilan dari tiga produk lifeskill; corevalues, softskill, dan 
hardskill. Di bawah ini model evaluasi yang pernah dikemban-
gan dalam Program School of Life – Rumah Yatim, yaitu:

EVALUASI NON-AKADEMIK
INDIKATOR CINTA INDIKATOR KEMANDIRIAN
Pribadi Sosial Pribadi Sosial
Kepercayaan 
diri ber-
dasarkan 
akhlaqulkari-
mah (self confi-
dence)

Hubungan 
kerjasama-
komunikasi 
dengan teman/
pendidik (no 
gapping)

Memahami 
alasan-manfaat 
suatu peran/
tindakan (Moti-
vasi diri)

Partisipasi aktif 
dan berbagi 
peran dalam 
grup

Berpendapat 
dengan jelas & 
rendah hati

Hubungan den-
gan keluarga 
biologis (untuk 
pengasuh)

Tanggung 
jawab penuh 
pada tugas 
rutinitas/pera-
turan

Penghargaan 
pada fasilitas-
lingkungan 
yang diguna-
kan
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EVALUASI AKADEMIK | INDIKATOR LIFESKILL
1. Prestasi akademik yang baik di sekolah
2. Hapalan Alquran 1-4 juz (Tahfidz Alquran)
3. Kemampuan berbicara/menulis bahasa Inggris (standar job-
seeker)
4. Keterampilan Microsoft Office (Word, Power Point, Excel)
5. Keterampilan Desain Komunikasi Visual
6. Keterampilan Mengemudi Kendaraan Roda Dua & Empat(driver 
skill)

Model monitoring di atas dilakukan setiap satu bulan oleh tim 
pendidik, dengan melihat perkembangan akademik dan non 
akademik anak. Penjelasan rinciannya adalah:

Evaluasi Akademik, dilakukan oleh semua pendidik yang A. 
terlibat dlam proses belajar anak sesuai jenjangnya, ter-
utama pendidik yang menfasilitasi pembinaan lifeskill 
anak sesuai dengan rumusan sekolah. Selain itu, semua 
pendidik pun diminta untuk mengamati non akademik 
anak; perkembangan nilai-nilai pada diri anak. 
Evaluasi Non Akademik, dilakukan oleh pendidik yang B. 
bertugas mendampingi Kelas Softskill yang melibatkan 
anak-anak (evaluasi sebaya) untuk melihat rata-rata 
perkembangan nilai-nilai pada anak yang akan terasa 
melalui sikap dan tindakan mereka. 

Sangat disarankan, pendidik Sekolah Berbasis Nilai 
melakukan optimalisasi pembekalan anak setingkat kelas 3 
SMA, baik anak yang ingin melanjutkan kuliah ataupun kerja. 
Berikut ini salah satu alternatif strategi persiapan anak calon 
alumni, yaitu:

Tinjau kembali hasil evaluasi akademik dan non akade-1. 
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mik bulanan, di mana kita bisa melihat perkembangan 
karakter/akhlak, softskill, dan hardskill mereka.
Lakukan deep interview atau wawancara mendalam 2. 
tentang:
a. Motivasi dan tujuan hidup anak
b. Potensi dan prestasi anak
c. Rencana hidup anak selepas tamat SMA
d. Peluang dukungan di keluarga biologis

Setelah data terkumpul, fokuskan pelayanan tim pen-3. 
didik bersama anak yang bersangkutan kepada dua ren-
cana besar anak:

Apabila Kuliah: Tentukan perguruan  tinggi dan juru-a. 
san studi yang ingin ditekuni.
Apabila kerja: Tentukan bidang pekerjaan yang ingin b. 
ditekuni
Lalu, tentukan pula rencana cadangan! Ingatlah, se-c. 
baik-baiknya tempat adalah keluarga biologis yang 
bertanggung jawab pada anak tersebut.

Dari 2 rencana besar, maka tuangkan dalam profil anak. 4. 
Lakukan sosialisasi di relasi/donator/alumni sekolah yang 
kompeten memberikan peluang untuk membantu anak-
anak yang akan dilepas tersebut. Peluang itu berupa 
koneksi/relasi yang akan ditempuh oleh anak yang ber-
sangkutan, percayakan agar anak menghubungi relasi 
sekolah disertai surat pengantar dari sekolah. 

Setelah anak memiliki rencana jelas perguruan dan juru-5. 
sannya, lakukan Survival Mapping. Yakni, peluang relasi 



147

mana yang bisa digunakan agar anak bisa bertahan bah-
kan bisa mendapat penghasilan untuk biaya hidup se-
lama kuliah. 
Misalkan, sekolah bisa memberikan relasi donatur yang 
memiliki mesjid/toko/sekolah/madrasah/perusahaan di 
sekitar Perguruan Tinggi yang bisa diakses oleh anak 
sendiri. Berilah anak surat keterangan tentang status 
anak tersebut beserta profil anak yang menunjukkan tu-
juan dan kemampuan anak.

Jalinan relasi berdasarkan inisiatif dan partisipasi aktif 6. 
anak, dengan mengutamakan prestasi dan potensi anak 
tersebut. Dan, hati-hatilah pada data relasi/koneksi kerja 
agar anak terlindungi dari eksploitasi ekonomi, human 
traffiking, dan kekerasan anak lainnya.

Setelah tahapan di atas dilakukan, saat anak asuh sele-7. 
sai dari sekolah. Dengan contoh skema indikator di atas, 
berikut ini adalah bekal yang diberikan kepada anak 
yang bersangkutan:

Ijazah SMA/SMKa. 
Sertifikat Tahfidz Alquran dari lembaga tahfidzb. 
Sertifikat bahasa Inggris job seeker (TOEIC)c. 
Sertifikat komputer (Microsoft Office dan Desain Ko-d. 
munikasi Visual)
Surat Izin Mengemudie. 

Harus kita sadari. Tak semua pembelajaran dapat ter-
fasilitasi di ruang belajar. Banyak pelajaran berharga di luar 
kelas sebagai pembelajaran sesungguhnya. Tugas kita sebagai 
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tim  pendidik adalah melayani anak didik menuju pengemban-
gan potensi dan prestasi anak dengan pengarustamaan nilai-
nilai: Akhlaqul karimah.

Ingatlah, setiap anak memiliki takdirnya masing-masing, 
tugas kita hanya membimbing dan melayani mereka dengan 
penuh kasih sayang, sebagai ekspresi dari keimanan kita. Dan, 
kaitkankan segala aktifitas kita sebagai pendidik kepada Allah 
Yang Maha Pengasih dan Pembolak-balik hati manusia dalam 
menjalankan tugas mulia ini.

Keuntungan Kuliah Sambil Bekerja
Dunia nyata sangat jauh berbeda dengan dunia kampus. Di 
bangku kuliah, anak telah mendapat suguhan paket menu pela-
jaran, sedangkan di luar kelas dia harus belajar memenuhi sega-
la kebutuhan hidupnya. Artinya, mereka langsung belajar pada 
realitas kehidupan dan keadaan ini lebih mematangkan mereka 
untuk menata masa depan setelah lulus kuliah nanti. 

Harus kita sadari. Tak semua pembelajaran dapat terfasil-
itasi di ruang belajar. Banyak pelajaran berharga di luar kelas se-
bagai pembelajaran sesungguhnya. Berdasarkan pengamatan, 
terdapat perbedaan antara pelajar yang hanya sekolah/kuliah 
dengan pelajar yang sekolah/kuliah sambil bekerja, yaitu: 6

6 Disadur dari Suyadi, Miskin Bukan Halangan Sekolah. Buku Biru, 
Yogjakarta: 2011, hal 197-198.

SEKOLAH MURNI SEKOLAH SAMBIL BEKERJA
Relatif malas bekerja Pekerja keras, dinamis
Berpikir sempit, paradigmatik, 
teoritis

Berpandangan luas, fleksibel, 
realistis

Mudah menyerah Pantang menyerah, survive
Tidak suka tantangan Terbiasa menghadapi tantan-

gan, luwes
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Butuh orang sekampung untuk mendidik seorang anak! 
Dengan kreatifitas dan kemauan, banyak pihak yang 

bisa dilibatkan dalam menerapkan Sekolah Berbasis Nilai. Men-
dampingi mereka menjadi insan mandiri dan memiliki kemam-
puan meraih masa depan yang lebih cerah. Saling berbagi masa 
depan agar anak lebih berdaya dan lebih baik.  

Kita yakini, anak-anak yang memiliki motivasi dan tujuan 
hidup memiliki potensi yang jauh lebih besar. Apabila mereka 
dari keluarga ekonomi rendah, keadaan mereka menjadi pen-
dobrak benteng kelemahan, membangkitkan kekuatan besar 
yang tertidur, dan memiliki energi dahsyat untuk melejitkan po-
tensi. 

Tidak ada yang lepas dari  cobaan-cobaan dalam hidup, [Al 
Imran, 3: 142]. Semua bisa dilalui dengan kekuatan pada keya-
kinan diri. Dan, kekuatan itu hanya ada pada diri mereka! Maka, 
dampingilah dengan tulus.

Manajemen waktu dan uang 
monoton

Terbiasa mengatur waktu dan 
uang

Masa depan meragukan Masa depan mulai dirintis sebe-
lum lulus kuliah
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Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah 
orang yang menghardik anak yatim, Dan tidak mendorong 
memberi makan orang miskin. [QS. Al-Mâ’ûn, 107:2]

Anak Yatim Dhuafa adalah anak yang memiliki dimensi 
sendiri, masalah mereka bukan sekedar ditinggal mati 

oleh seorang ayah. Terlebih bila anak yatim tersebut berasal 
dari lingkungan ekonomi rendah, dampaknya bisa bertambah 
mulai dari dampak psikologis, pembentukan perilaku, kemam-
puan intelektual, serta dampak fisik karena kekurangan gizi.

Anak yang tidak memiliki ayah (yatim), atau tidak memili-
ki ibu (piatu), atau tidak memiliki kedua orang tua dari kalangan 
dhuafa (keluarga ekonomi rendah) menjadi perhatian khusus 
dalam menciptakan Sekolah Berbasis Nilai. Semua ini bisa di-
lakukan dengan pendampingan dan perhatian terus menerus, 
serta memberikan kemampuan kita untuk berbagi masa depan 
dengan anak yatim dhuafa.

Kebutuhan anak yatim dhuafa yang paling krusial ada-
lah pemenuhan kasih sayang, terutama kasih sayang dari sosok 
orang tua. Kita sepakat pada poin penting ini. Dalam LVEP, ter-
dapat cara parenting skill, dengan pandangan bahwa jika pen-
didik mampu melaksanakan keterampilan pembelajaran ber-

3

ANAK YATIM DHUAFA DALAM 
SEKOLAH BERBASIS NILAI
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basis nilai kepada diri sendiri dan keluarga intinya, maka dapat 
dipastikan pengasuh tersebut mampu melakukannya kepada 
anak didik.

Pemenuhan kasih sayang untuk anak yatim dhuafa, bisa 
berawal dari pemenuhan 5 Kebutuhan Emosi Dasar Anak.  Se-
bab setiap orang, baik anak, remaja, dewasa, dan orang tua 
sangat membutuhkan perasaan untuk dicintai, dihargai, ber-
nilai, dipahami, dan dilindungi. 

Dengan memenuhi lima emosi ini, setiap orang akan 
merasa diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penuh 
penghargaan. Dalam suasana inilah, seseorang anak yatim 
dhuafa atau siapapun akan berkembang ke arah perilaku yang 
lebih baik, percaya diri, dan menghargai orang lain. 

Jika dalam lingkungan sekolah terdapat anak yatim 
dhuafa, ketahuilah bahwa sungguh mulia pendidik yang me-
naruh perhatian khusus dan memilih jalan untuk mendampingi 
pengembangan potensi anak tersebut, yang sejak kecil memi-
liki bermacam-macam masalah, terutama masalah keyatiman 
dan kedhuafaan mereka.

Kenyataannya, kita jarang menjumpai anak yatim dhua-
fa yang memiliki kestabilan emosi, motivasi yang jelas, dan pe-
rilaku yang ideal. Karena kehilangan sosok orang tua, baik ayah 
atau ibu, akan membentuk mental yang rentan dan emosi yang 
labil. Termasuk anak yang berasal dari keluarga dhuafa, di mana 
kedhuafaan mereka berdampak pada kemampuan akademik 
dan kebiasaan perilaku mereka.

Kita harus sadari, bahwa kita adalah pendidik yang harus 
bersabar dan kreatif mencari cara-cara efektif untuk mening-
katkan motivasi, keimanan, akhlak, dan kemampuan akademik 
anak-anak berkebutuhan khusus ini. Setidaknya dalam batas 
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yang sangat minimal, kita mampu mengantarkan mereka den-
gan potensi dan kompetensi maksimal sampai jenjang SMP/
SMA.

Karena tidak jarang kita menghadapi anak yang mem-
butuhkan perhatian khusus, membuat kita kewalahan dalam 
membimbingnya. Tetapi, kita bisa tetap memilih untuk mem-
pertahankannya semaksimal mungkin agar dia menyelesaikan 
jenjang sekolah yang sedang dijalaninya. 

Selain pemenuhan emosi dan perhatian, adakah cara lain 
untuk memuliakan anak yatim dhuafa?
Lakukanlah program pemberian beasiswa pendidikan 

dan basic life (kebutuhan hidup) bagi anak yatim dhuafa yang 
memiliki keterbatasan dari sisi finansial, dengan tetap memper-
hatikan keunggulan anak dari sisi akademis dan non akademis. 
Kita tidak cukup menawarkan “keyatiman atau kedhuafaan” 
mereka agar dibantu oleh masyarakat, maka sertailah dengan 
memastikan potensi anak untuk dikembangkan dan menjadi 
keterampilan hidup anak selanjutnya.

Model yang cukup ideal untuk program beasiswa Seko-
lah Berbasis Nilai adalah dengan model program ini beasiswa 
Satu Anak Satu Keluarga Asuh. Setidaknya kita memiliki tiga 
dampak dari model santunan ini, yaitu:

Meningkatkan quality of life anak yatim dhuafa dan 1. 
memberikan kesempatan yang sama dalam pemenuhan 
hak pendidikan serta tumbuh kembang potensi anak se-
cara optimal, tanpa membeda-bedakan perlakuan mer-
eka di sekolah. 
Sekolah menjalin kemitraan dengan para donatur dari 2. 
perusahaan, masyarakat, dan alumni untuk mencipta-
kan suasana santunan yang lebih personal dan kekeluar-
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gaan. Sebab, selain dari donasi pendidikan, secara lang-
sung anak mendapat perhatian dan kasih sayang dari 
keluarga asuh. Serta, membangun ikatan kekeluargaan 
melalui komunikasi aktif. 
Membuka peluang komitmen jangka panjang, mem-3. 
beri kesempatan dan kemungkinan keluarga asuh akan 
tetap membimbing sampai anak lepas SMP/SMA, hing-
ga benar-benar mandiri dengan masa depan yang lebih 
cerah.

Bagaimanakah skema santunannya?
Pertama: Santunan Optimal. Yakni, satu keluarga asuh 

memberikan santunan untuk satu anak  sampai menyelesai-
kan jenjang studinya, ata sesuai kesepakatan. Kedua: Santunan 
Gabungan. Yakni, satu anak disantuni dari gabungan beberapa 
orang tua asuh. 

Ketiga: Santunan Korporat. Santunan optimal yang di-
lakukan oleh lembaga atau perusahaan dengan memberikan 
santunan bagi 1 anak atau lebih. Dilaksanakan karena tanggung 
jawab sosial perusahaan (CSR), sekaligus pengembangan po-
tensi-bakat minat anak yang sesuai dengan bidang perusahaan 
tersebut. Santunan ini membuka peluang anak untuk menda-
pat pekerjaan professional, setelah mereka lulus jenjang SMA/
SMK. Pada bagian ini, sekolah dan keluarga anak tetap mem-
perhatikan perlindungan anak agar tidak terjadi eksploitasi dan 
human trafficking. 

Melalui model Sekolah Berbasis Nilai, inilah pendeka-
tan alternatif untuk bekal yang sangat minim bagi anak yatim 
dhuafa. Membimbing dan mendisiplinkan mereka, berbagi wa-
wasan kehidupan, pengetahuan nilai dan antinilai, mendorong 
tumbuh kembang potensi dan keahlian mereka, memberikan 
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kemampuan untuk mengatasi masalah hidup mereka. Tetapi in-
gatlah, harus kita akui batas kemampuan diri dalam mengasuh 
yatim dhuafa yang unik sekali. 

Sungguh tidak ada kebaikan walau hanya sebesar 
dzarah yang luput dari penilaian Allah, Tuhan Maha Penyayang. 
Dan tetap yakinlah, pasti ada nilai yang positif dari setiap anak! 
Fokuslah pada nilai itu.

Wallâhu a’lâm. [***]



EPILOG
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BERAWAL dari niat sederhana, yaitu menyediakan kesempatan 
bagi setiap orang untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, 
atau menentukan pilihan-pilihan hidupnya secara sadar, pilihan-
pilihan yang digerakkan dan dituntun oleh nilai-nilai diri yang 
hakiki, yaitu kebajikan-kebajikan luhur. 

Berbekal sebuah niat dan semangat belajar untuk ber-
tumbuh bersama, dengan semangat kebersamaan, langkah 
demi langkah terus mengupayakan terciptanya pendidikan ber-
basis nilai-nilai yang menyediakan atmosfir yang memberikan 
kemampuan kepada setiap individu terhubung pada dirinya 
dan terhubung pada nilai-nilai luhur. Maka, Yayasan Karuna Bali 
mengusung tiga nilai inti yang menjadi dasar pengembangan 
diri setiap individu di Karuna Bali, yakni: God, Love and Service. 

Kami menyakini jika setiap individu sadar akan nilai-nilai 
dan terhubung pada nilai-nilai luhur itu, keterhubungan ini ke-
mudian memberikan energi pembaharuan pada setiap sisi ke-
hidupannya. Keyakinan ini menggerakkan kami untuk selalu 
mengupayakan dan menyediakan kesempatan dalam artian 

REFLEKSI DARI SPIRIT OF KARUNA BALI

Oleh: Wayan Rustiasa*

 *) Wayan Rustiasa. Kelahiran Bali, 1 September 1973. Sekarang aktif sebagai 
Trainer LVE, Foundation Trainer of NVC, Co-Founder Karuna Bali Founda-
tion, dan Owner Mega System Computers. Please visit: www.karunabali.
com dan www.livingvalues.net. Email: wayan.rustiasa@karunabali.or.id.
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yang lebih luas, tidak sebatas menyediakan fasilitas fisik yang 
memadai. Namun yang lebih penting adalah menyediakan ru-
ang aman untuk pertumbuhan dimensi spiritual, mental, dan 
emosional setiap orang.

Melalui salah satu program Yayasan Karuna Bali yang 
bernama Campuhan College (CC), kami menyediakan beasiswa 
pendidikan selama satu tahun bagi anak-anak lulusan SMA dari 
ekonomi rendah yang memiliki semangat dan motivasi tinggi, 
anak-anak yang memiliki kerinduan mendalam untuk belajar 
menciptakan pembaharuan dalam dirinya, mengenali dan me-
lepaskan paradigma-paradigma lama yang membatasi, serta 
mulai belajar menciptakan paradigma-paradigma baru untuk 
kehidupan masa datang yang lebih indah. 

Program pendidikan yang Yayasan Karuna Bali tawarkan 
melalui model Campuhan College adalah pendidikan non-gelar 
dan non-formal yang mempersiapkan setiap individu untuk 
melanjutkan pendidikannya dalam sekolah kehidupan.

Campuhan College adalah wujud dari spirit kami, bahwa 
akar dari kemakmuran kehidupan masa depan yang sesungguh-
nya bersumber pada nilai-nilai luhur. Sementara kemiskinan ma-
nusia bersumber dari ketidakterhubungan kita pada nilai-nilai 
itu (disconnected to values).

Pendidikan model Campuhan College, yang kemudian 
dipelajari dan dikembangkan dengan nama Sekolah Berbasis 
Nilai oleh sahabat kami, Mochamad Ziaulhaq, adalah sebuah 
model pendidikan alternatif dan solutif yang lebih menguatkan 
pada pengembangan softskills sebagai kekuatan hebat dalam 
diri manusia. 

Campuhan College mengutamakan softskill Leadership 
Skill dan Communication Skill, yakni kemampuan mengkomu-
nikasikan atau mewujudkan nilai-nilai dalam pikiran, perkataan, 
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tindakan, interaksi serta dalam ekspresi kreatifitas yang me-
nyenangkan. Dua softskills ala Campuhan College ini adalah 
sebagai fondasi untuk pengembangan hardskills, seperti ke-
mampuan berbahasa inggris dan kemahiran komputer bidang 
Desain Komunikasi Visual (DKV).

Kami menyakini, jika setiap individu paham apa yang 
penting baginya, maka percikan energi muncul pada dirinya, 
memberikan kekuatan, kepercayaan diri dan semangat untuk 
mengekpresikan kreatifitasnya dalam belajar. Pada titik ini, be-
lajar bukan lagi menjadi beban tapi mewujud menjadi kesadaran 
dan kesenangan, belajar menjadi ungkapan kreativitas diri yang 
berakar pada nilai-nilai.

Pendekatan pendidikan berbasis nilai-nilai ini yang 
dikembangkan dari model Living Values Education, kami yakini 
akan memampukan setiap individu untuk membuat pilihan-
pilihan dan secara pro-aktif mengambil tanggung jawab untuk 
menciptakan pembaharuan yang bersumber pada rasa kasih 
mendalam pada dirinya, yang diwujudkan pada tindakan-tinda-
kan nyata yang sederhana. 

Tindakan-tindakan sederhana tersebut dimulai dari ke-
sadaran mengambil tanggung jawab atas pembelajarannya 
(self-learning) dan memperbaharui sikap belajar (adopting new 
learning attitudes), seperti mengembangkan kesabaran dan 
kelembutan dalam proses pembelajaran  yang membantu untuk 
bertumbuh secara alami dan menyeluruh dalam diri individu.

Yayasan Karuna Bali sangat mengapresiasi karya ini, se-
bab kehadirannya membantu kami untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan di Karuna Bali. Selain itu, model Campuhan College 
yang dikembangkan dalam Sekolah Berbasis Nilai mewujudkan 
cita dan harapan kami, bahwa suatu saat nanti Spirit of Karuna 
Bali dapat menginspirasi dunia pendidikan dan banyak diadapta-
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si oleh berbagai lembaga pendidikan di masyarakat Indonesia. 
Terakhir, pesan kami kepada setiap pembaca buku ini, 

yakinilah bahwa seluruh hidup adalah sarana untuk bertumbuh 
kembang, sehingga hidup adalah sekolah; sekolah kehidupan. 
Sekolah yang menguatkan kita akan pengalaman-pengalaman 
nilai-nilai luhur yang menjadikan kita kembali komplit dan seim-
bang dalam dimensi spiritual, emosional, mental, dan fisik.

Bali, 06 Mei 2015.
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