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Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang 

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk 

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri 

sendiri, sesama, lingkungan, maupun bangsa dan negara.  Dalam pendidikan karakter 

di lingkungan lembaga pendidikan, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, 

termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan lembaga pendidikan, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko- 

kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh 

warga dan lingkungannya.  

Pendidikan  karakter  merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan  

secara  sistematis  untuk membentuk kepribadian  agar  memiliki pengetahuan,  

perasaan,  dan  tindakan  yang  berlandaskan pada norma-norma luhur.  

Dalam rangka ikut mencerdaskan bangsa, khususnya kepada kaum muda 

(Mahasiswa) sebagai bagian dari elite generasi muda yang akan mewarisi estafet 

kepemimpinan nasional perlu kiranya mengembangkan minat mahasiswa tersebut 

untuk memiliki karakter kepemimpinan yang kuat dengan kondisi kebugaran tubuh dan 

jiwa yang prima. Pemimpin masa depan yang mempunyai karakter demikianlah yang 

kita harapkan agar mempunyai daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global. 

Untuk mencapai hal tersebut  pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dan 

menentukan. 

Guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya kaum muda 

agar mampu bekerja secara tim yang berkenaan dengan perilakunya, baik secara 

individu maupun ketika berinteraksi di dalam kelompok  membutuhkan suatu pelatihan 

di luar ruangan (outbound) seperti: kepemimpinan, kerja sama tim, disiplin, 

berkepribadian, tanggung jawab yang dilandasi kesadaran bela negara yang diselingi 

latihan fisik. Hal tersebut dapat memotivasi menuju bangsa dengan kaum muda yang 

bugar, cerdas dan bijak serta menjadikan mereka optimis dalam memajukan seluruh 

sendi kehidupan bangsa Indonesia. 

Outbound training adalah kegiatan pelatihan di luar ruangan atau di alam terbuka 

(outdoor) yang menyenangkan dan penuh tantangan. Bentuk kegiatannya berupa 

simulasi kehidupan melalui permainan-permainan (games) yang kreatif, rekreatif, dan 

edukatif, baik secara individual maupun kelompok, dengan tujuan untuk pengembangan 
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diri (personal development) maupun kelompok (team development). Melalui pelatihan 

outbound, diharapkan lahir “pribadi-pribadi baru” yang penuh motivasi, berani, percaya 

diri, berfikir kreatif, memiliki rasa kebersamaan, tanggung jawab, kooperatif, rasa saling 

percaya, dan lain-lain.  

Outbound Training bukan hanya bermakna untuk kegiatan yang menggunakan 

sarana di luar atau dalam ruangan, melainkan juga bermakna untuk keluar dari 

lingkaran ketergantungan atau kebiasaan, dimana peserta diajak untuk berpikir luar 

biasa dan membuat terobosan-terobosan baru.  

Konsep kegiatan outbound adalah gabungan dari  Team Building, Psikologi dan 

Leadership dengan menyertakan nilai-nilai psikologis, kebersamaan dan kepemimpinan 

di setiap game/permainan serta mengamati dan menilai perilaku personal dan 

kelompok pada saat kegiatan outbound berlangsung dengan tujuan  antara lain untuk 

meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim (Teamwork), meningkatkan motivasi dan 

keyakinan diri akan kemampuan diri (Personal Development), meningkatkan 

kebersamaan dan rasa saling percaya (Trust)  serta mampu berpikir kreatif (Inovasi). 

Tahapan-tahapan dalam pelatihan outbound antara lain :  

 Tahapan pembentukan pengalaman (experience) 

 Tahapan perenungan pengalaman (reflect) 

 Tahapan pembentukan konsep (form concept) 

 Tahapan pengujian konsep (test concept) 

Dari serangkaian kegiatan dalam outbound training ini seringkali menjadikan 

pertanyaan sekaligus sebagai perenungan bagi pesertanya sehingga dapat diambil 

pelajaran dari permainan tersebut. Adapun pertanyaan dalam permainan yang 

memancing pengalaman antara lain : 

1. Apa yang anda rasakan dari kegiatan (permainan) tadi? (tingkat knowledge) 

2. Apakah pengalaman yang disampaikan oleh si “A” juga anda rasakan? (tingkat 

knowledge) 

3. Perilaku apa yang muncul yang membuat anda sukses/ gagal dalam permaianan 

tadi? (tingkat komperhenship)  

4. Apakah semua peserta memecahkan permasalahan dengan cara yang sama? 

(tingkat application) 

5. Siapakah diantara anda yang membuat kegiatan tadi menjadi sukses? (tingkat 

analisis) 

6. Seandainya anda semua diminta mengulangi lagi kegiatan yang dilakukan, 

perilaku apa yang akan membuat anda lebih sukses? (tingkat sintesis) 

7. Adakah cara lain yang lebih baik untuk memecahkan masalah yang dihadapi? 

(tingkat sintesis) 

8. Apakah anda setuju dengan cara penyelesaian yang dilakukan oleh si “A”? 

(tingkat evaluasi) 

 



Pelatihan ini tentunya tidak dapat serta merta langsung dapat merubah karakter 

dan perilaku seseorang, namun demikian dari perenungan permainan dan simulasi 

yang dilakukan diharapkan menjadikan pelajaran dan kesadaran untuk memperbaiki 

tindakan dan perlaku yang sebelumnya mungkin masih banyak mengandung 

egoisme, idealis yang berlebihan dan sewenang-wenang, sehingga dapat dikatakan 

sebagai belajar ber-introspeksi diri dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat 

bangsa maupun Negara. 

Pada akhirnya melalui pelatihan sederhana ini kaum muda Indonesia yang 

diharapkan berkarakter, bugar secara fisik, cerdas dan bijak dapat membawa kita 

kepada pencapaian cita-cita bangsa Indonesia dengan semangat sumpah pemuda 

yang jujur dan tulus, bersikap terbuka, berani mengambil keputusan dan 

bertanggung jawab, serta konsisten dengan komitmen, mampu berdiskusi untuk 

mencapai mufakat/menghargai pendapat orang lain dan tidak hanya mementingkan 

diri sendiri atau kelompoknya ,elainkan berfikiran luas dan semangat bela negara 

dengan berbuat serta bertindak demi bangsa dan negaranya. 
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