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Abstrak
Pendidikan karakter adalah suatu topik atau pembicaraan yan sangat menarik untuk
diperbincangkan. Karena praktek pendidikan kita pada dasarnya adalah unpredictable. Praktek
pedidikan da pengajaran yang teradi di kelas pada umumnya hanya mengutamakan kepandaian,
sedangkan pendidikan karakter tidaklah diperhatikan, Suatu hal yang memprihatinkan di dalam dunia
pendidikan kita, Begitu banyak aturan yang harus dibenahi. Guru hanyalah faktor kecil dari penunjang
keberhasilan dari pendidikan itu sendiri. Kurikulum yang selalu berubah, yang satu belum terealisasi
sudah tergantikan dengan yang lain. Pemerintah membuat peraturan yang sangat membingungkan.
Sebagai seorang pendidik, penulis merasa sangat prihatin dengan kondisi pendidikan saat ini. Tapi apa
mau dikata, penulis sendiri hanya mengikuti aturan yang berlaku mesti bertentangan dengan hati
nurani. Pendidikan sendiri merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, dimana
manusia berfikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka mempertahankan hidup
mereka. Berdasarkan pada keprihatinan pendidikan saat ii, maka alangkahbaiknya jika kita para
pendidik mengaplikasikan ajaran Ki Hajara Dewantara dalam dunia pendidikan kita yaitu guru yang
berkarakter, guru yang bersifat dan bertingkah laku sebagai seorang pemomong, juga teladan serta
falsafah Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, In Madyo Mangun Karso, Tut Wuri
Handayani.. pendidik berada di muka, dia memberi teladan kepada peserta didik. Kalau berada di
tengah, membangun semangat, berswakarya, dan berkreasi pada peserta didik. Kalau berada di
belakang, pendidik mengikuti dan mengarahkan peserta didik agar berani berjalan di depan dan
sanggup bertanggung jawab. Orientasi pendidik disii adalah anak didik yang sering disebut student
cenntered. proses pendidikan, pendidik menjamin rasa aman dan nyaman bagi peserta didiknya
selama pelajaran berlangsung. Kondisi ini penting diciptakan dalam seluruh proses pendidikan selain
untuk menumbuhkan perasaan kesetaraan peran antara pendidin dan peserta didik, juga dapat
menumbuhkan kecintaan peserta didik pada seluruh proses pendidikan.
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