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A. Pendahuluan  

Pendidikan tidak hanya berfungsi mencerdaskan kognitif saja, orang yang 

terdidik hendaknya juga lebih aktif dan produktif. Karena pendidikan mencakupi 

tiga ranah yaitu kognitif, sikap atau afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek ini 

hendaknya bisa dioptimalkan secara seimbang. Orang yang terdidik adalah mereka 

yang kreatif menciptakan perubahan dan pembaharuan dalam berbagai hal.  Suatu 

bangsa yang memiliki pendidikan yang tinggi, akan jauh lebih mandiri dalam 

membangun peradaban bangsa.  pendidikan yang bagus melahirkan generasi cerdas, 

yang akan membawa reformasi negara.  

Pendidikan dapat menjadi problem solving terhadap berbagai masalah, serta 

mampu mengoptimalkan potensi akal dalam meningkatkan produktifitas individu 

maupun kelompok, sehingga pada akhirnya pendidikan dapat menunjang 

pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal tersebut dapat kita lihat dari negara 

maju seperti negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang yang begitu 

perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan bangsanya, sehingga mereka 

dapat berkembang maju dan tumbuh pesat. Pada abad pertengahan  ketika ilmu 

pengetahuan mulai berkembang di negara barat, maka lahir pula beberapa ilmuwan 

ternama yang melahirkan teori-teori baru serta menciptakan alat-alat baru, seperti 

mesin uap, mesin pintal, dan penemuan kapal terbang, sehingga negara-negara barat 

bisa berkembang maju dan menguasai perekonomian dunia. Artinya perkembangan 

dan kemajuan itu di latar belakangi oleh perkembangan pendidikan di negara 

tersebut. Contoh lain dari pengaruh besar pendidikan adalah ketika negara Amerika 

Serikat dikalahkan oleh Uni Soviet dengan peluncuran Sputnik ke antariksa, maka 

Amerika berupaya keras mengejar ketertinggalan itu dengan memperbaiki sistem 

pendidikannya dan akhirnya mereka berhasil bangkit mengejar ketertinggalan 

tersebut. Begitu juga negara Jepang pasca pemboman Nagasaki dan Hirosima. 



 

 

Jepang mengalami kemunduran bahkan tertingal jauh dibandingkan dengan negara-

negara barat, hal yang sama dilakukan oleh Jepang adalah memperbaiki pendidikan 

bangsanya menjadi lebih baik. 

Di Indonesia sekarang ini, tampak berbeda dengan pengalaman di atas. 

Semakin banyak  intelektual lulusan perguruan tinggi baik PTN ataupun PTS maka 

semakin bertambah pula jumlah pengangguran intelektual di negara kita. Hal 

tersebut menimbulkan pertanyaan besar bagi kita semua, apa yang salah dengan 

sistem pendidikan di Indonesia? Jika ditinjau dari Sistem Pendidikan Nasional 

Tahun 2003  Pasal 1 No 20 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara maka rumusan 

undang-undang tentang sistem pendidikan di atas jelas memiliki tujuan menjadikan 

peserta didik untuk aktif, kreatif, dan produktif.  kemudian lahirlah generasi-generasi 

mandiri yang mampu  berkreasi, menciptakan peluang-peluang dalam rangka 

pengembangan diri. Sehingga pendidikan juga bisa menjadi solusi dari berbagai 

masalah, di antaranya masalah ekonomi sosial, seperti kemiskinan dan 

pengangguran yang menjadi masalah serius. 

Sebagian besar dari masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan 

adalah mereka yang tingkat pendidikannya rendah. Mereka memiliki banyak 

keterbatasan; terbatas lapangan pekerjaan, miskin keterampilan, dan rendahnya 

pengetahuan. Seiring perkembangan informasi dan teknologi, tentu persaingan 

dalam mencari kerja semakin ketat, banyak pihak pencari kerja mengutamakan 

tenaga professional, berpengalaman, memiliki skill bahasa dan computer sebagai 

syarat minimal. Sudah tentu mereka yang low capability rendah pendidikannya akan 

jauh tertinggal bahkan tak bisa bersaing dalam mencari lapangan pekerjaan yang 

layak. kalaupun ada, peluang itu sangat terbatas dan kebanyakan hanya untuk 

pekerja kasar yang hanya membutuhkan tenaga otot. 

Sekarang ini, muncul fenomena yang berbeda, yang nampak seperti tak 

relevan dengan logika di atas. Para lulusan peguruan tinggi tentu memiliki 



 

 

kesempatan yang luas dan mampu mengembangkan diri, mandiri serta memiliki 

produktivitas yang tinggi, kenyataannya hal itu semakin lama semakin jauh dari 

harapan. Banyak para sarjana yang terjebak oleh perilaku manja, dalam artian 

enggan berfikir lebih dalam menunjukkan petensi diri, bahkan  banyak juga yang 

hanya tertarik menjadi Pegawai Negri Sipil karena lebih aman dan terjamin. Hal ini 

tentu tidak salah, tetapi ini bukanlah menjadi tujuan utama. Sehingga tidak ada 

tindakan yang menghalalkan berbagai cara untuk hal tersebut.  Semakin tahun 

semakin banyak para intelektual, lulusan perguruan tinggi yang kesulitan dalam 

mencari kerja untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, bahkan tak sedikit  yang 

menganggur.  Sebaliknya seseorang yang berpendidikan rendah, kenyataannya 

mereka lebih gigih, optimis, dan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. 

Hal ini seakan menunjukan bahwa para lulusan penguruan tinggi lebih dalam 

aspek kognitif tapi rendah sikap dan semangat mental untuk gigih dan aktif dalam 

menunjukkan potensi serta skill yang di milikinya dengan lebih mandiri, sehingga 

kita belum mampu memenuhi permintaan zaman, menjadi  generasi yang aktif, 

kreatif, dan memiliki etos produktivitas yang tinggi yang bisa mereduksi angka 

pengangguran baik di kalangan bawah (pendidikan rendah) maupun lulusan 

perguruan tinggi. Yang kedua,  pendidikan Indonesia tampak belum optimal 

membina dan menumbuhkan mental  Competitive, yang membuat kita lebih siap 

bersaing di era globalisasi ini, dan tentunya menuntut keaktifan, kekreatifan dalam 

melihat dan memamfaatkan peluang (marketable).  Oleh karena itu hendaklah kita 

sebagai generasi bangsa yang terdidik dan cerdas kognitif, afektif, dan psikomotorik, 

memiliki kesadaran dalam meningkatkan produktivitas, dan kemandirian sehingga 

kita tidak lagi menggantungkan nasib kepada orang lain. 

Salah satu anugerah yang tidak terkira karena Allah SWT telah menjadikan 

makhluk yang sempurna yaitu manusia. Sebagai mahkluk yang dimuliakan Allah 

manusia diciptakan dengan sempurna. Potensi yang dimilikinya akan membawa 

kemuliaan dan keutamaan serta dapat menjalankan amanah. Berbagai macam 

kelebihan ini menyebabkan manusia memperoleh kehormatan sebagai manusia. 

Terkadang anugerah sebagai manusia inilah yang sering kali dilupakan karena sibuk 

memikirkan kelebihan orang lain dan menghitung kekurangan diri sendiri. 



 

 

Di antara potensi yang dimiliki manusia adalah hidayatun ghariziyyah 

(insting kehewanan), hidayatun hassiyah (panca indera), hidayatun dieniyyah 

(agama), dan hidayatun aqliyyah (akal). Itulah yang membedakan manusia dengan 

makhluk ciptaan yang lain. Untuk mengasah keempat potensi yang dimiliki manusia 

itu maka kita memerlukan wadah dan sistem yang disebut sebagai institusi 

pendidikan. 

Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, 

teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku 

yang diinginkan. Sekolah sebagai lembaga formal merupakan sarana dalam rangka 

pencapaian tujuan pendidikan tersebut. Melalui sekolah, siswa belajar berbagai 

macam hal. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang 

sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan 

pengetahuan baru. Hasil dari proses belajar tersebut tercermin dalam prestasi 

belajarnya. Namun dalam upaya meraih prestasi belajar yang memuaskan 

dibutuhkan proses belajar. Proses belajar yang terjadi pada individu memang 

merupakan sesuatu yang penting,  karena melalui belajar individu mengenal 

lingkungannya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan disekitarnya. Menurut 

Irwanto (1997:105) belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu menjadi 

mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Dengan belajar, siswa dapat 

mewujudkan cita-cita yang diharapkan. 

Dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2012. 

“Tahun sekarang adalah tahun menanam (generasi emas), investasi,” ujar Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh pada konferensi press berkaitan 

dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Pernyataan menteri kemdikbud 

tersebut telah terlontar oleh funding father bangsa kita agar menjadi bangsa yang 

mandiri harus mempersiapkan diri generasi untuk mengisi kemerdekaan dengan 

menjadi pelaku, pengamat, inovator agar tidak tergerus dalam percaturan kompetitif 

dunia yang semakin ramai akan perlombaan teknologi dan informasi sehingga 

bentuk varian penjajahan dapat ditanggulangi oleh para pengisi kemerdekaan dengan 

mewujudkan generasi emas yang membawa bangsa ini bermartabat. 



 

 

Pemuda merupakan harapan bangsa dan agama yang kerap kali diidentikkan 

sebagai sebagai generasi yang idealis, dinamis, progresif, dan memiliki integritas. 

Hal inilah yang menjadi keunggulan pemuda dibandingkan orang tua. Meskipun dari 

pengalaman belum sama. Pemuda memiliki tanggung jawab yang besar untuk 

membawa perubahan bagi kemajuan bangsa. Peran utama pemuda saat ini dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, sebagai 

generasi penerus yang secara teguh dan konsisten melanjutkankan tongkat estafet 

dari generasi sebelumnya. Kedua, sebagai generasi pengganti untuk menggantikan 

generasi tua yang belum mampu mengemban amanah. Ketiga, sebagai generasi 

reformis yang bersungguh-sungguh berjuang mewujudkan keadilan, kesejahteraan, 

dan kemakmuran bangsa dan agama yang dicintainya. Semangat yang membara, ide 

yang cemerlang, dan ikhtiar untuk bertindak menorehkan tinta emas bagi kehidupan 

bangsa sebagai agen perubahan yang layak diperhitungkan eksistensinya bagi 

sejarah berikutnya. Tetapi pemuda sekarang citranya buruk dengan free sex, 

penyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, gayus-gayus politik, dan seakan telah 

melekat pada pemuda saat ini. Belum lagi masalah demonstrasi yang merusak 

fasilitas publik, menebang pohon, membakar ban di jalan. Inilah potret perjalanan 

anak negeri yang menimbulkan sikap antipati. Lah untuk itu marilah kita 

memperbaiki citra buruk itu dengan memberikan kontribusi yang baik demi 

kejayaan ibu pertiwi yang menanti pemuda mengharumkan nama Indonesia di 

kancah percaturan dunia yang serba multidimensi. Untuk mewujudkan hal tersebut 

adalah dengan mengaktifkan empat potensi yang dimiliki manusia dengan 

pendidikan produktif yang berkarakter. 

 

B. Pendidikan Produktif dan Berkarakter 

Pendidikan produktif bukanlah sebuah pendidikan kejuruan tetapi pada skala 

yang lebih luas. Pendidikan produktif ini bukanlah juga pendidikan yang 

mempersiapkan tenaga kerja yang lebih murah tetapi mampu menghasilkan produk-

produk yang berkualitas yang tidak kalah kompetitif dengan bangsa lain. Artinya 

pendidikan harus mampu menciptakan iklim produksi memeras tenaga dan otak 



 

 

untuk bersinergi membangun teori-teori pendidikan dalam berbagai disiplin ilmu 

untuk membentuk sebuah produk yang bermanfaat bagi kehidupan.  

Pemuda bukanlah pengamat dan pengguna produk tetapi didesain untuk 

membuat produk baik itu pemikiran, perencanaan, penemuan baru dalam segala 

aspek kehidupan. Tengoklah kembali ke belakang, besarnya angka pengangguran 

yang terjadi tampaknya karena semakin sempitnya tenaga kerja, menunjukkan 

betapa rendahnya tingkat kesiapan kerja lulusan lembaga pendidikan. Hasil 

pengamatan empirik menunjukkan bahwa sebagain besar pendidikan mencetak 

lulusan pengangguran akademis yang terorganisir (depdiknas, 2004), maksudnya 

sebagain lulusan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan 

ipteks, dan kurang mampu mengembangkan diri. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

sistem pendidikan telah gagal membekali peserta didiknya dengan kemampuan 

mengembangkan diri, karir, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki. 

Berdasarkan konteks inilah betapa urgennya institusi pendidikan merubah 

paradigma lama yang memfokuskan pada pemberian bekal pengetahuan dan 

keterampilan kepada peserta didiknya menjadi paradigma baru yang multi talenta. 

Hakekat dari pendidikan produktif tidak hanya memberikan bekal pengetahuan 

teoritis dan praktis tetapi juga mengaktifkan potensi yang dimilikinya untuk 

bertahan hidup dari pahit manisnya kehidupan yang dijalaninya, tidak mudah stress, 

dan tahan banting akan segala keterbatasan yang ada artinya tidak mudah mengeluh 

dan menyalahkan sistem. Pendidikan produktif ini membekali kompetensi yang 

mampu bekerja produktif, kreatif, inovatif di instansi swasta atau institusi 

pemerintah dengan keahlian yang dipilihnya, memilih karir, ulet dan gigih dalam 

berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap 

profesional sesuai bidang keahlian yang dimilikinya. Pendidikan produktif harus 

ditingkatkan dengan membekali kemampuan personalitas (soft skill) yang 

dedefinisikan sebagai keterampilan sosial individu dalam beradaptasi dan refleksi 

keterampilan tersebut merupakan hakikat dirinya (Hall&Lindzey, 1993). 

Personalitas merupakan sifat yang stabil atau serangkaian sifat dari seseorang yang 

mengarahkan perilakunya dalam situasi tertentu. Semejin, Boone dan Vetden (2000) 

mengatakan bahwa ada 4 karakteristik personalitas. 



 

 

1. Locus of Control adalah keyakinan individu terhadap internal, artinya 

keberhasilan individu itu berasal dari motivasi internal bukan dari motivasi 

eksternal. Keyakinan internal ini akan melahirkan kebebasan bereksplorasi 

demi prestasi yang menantang. Sedangkan keyakinan eksternal akan 

melahirkan bentuk kepatuhan dalam bekerja dalam artian tahan terhadap 

tekanan.. 

2. Type A Behaviour menunjuk pada pola perilaku terburu-buru yang mencoba 

mencapai prestasi dalam waktu yang lebih singkat karena orang ini tergolong 

pekerja cepat yang menghargai waktu. 

3. Self Monitoring menunjuk pada kemampuan orang untuk mengadaptasi 

kehadiran dirinya pada lingkungan tertentu. Orang tipe ini memiliki 

sensitivitas terhadap perilaku ekspresif yang diinginkan dalam situasi yang 

berbeda dan banyak disukai banyak orang. 

4. Sensation seeking berhubungan dengan motivasi dan pengalaman. Orang ini 

ingin terus menerus menggali pengalamannya baru untuk maju yang variatif 

dan menggairahkan, mereka ini menyukai tantangan dan resiko serta tidak 

dapat diprediksi. Tetapi, apabila sensation seekingnya rendah maka orang ini 

menyukai  prediktif dan kestabilan. 

O‟neil, Alired dan Baker (1992) menjelaskan bahwa kematangan pribadi 

tercermin dari responsibilitas, sosiabilitas, integritas, harga diri dan 

pengaturan diri. Kematangan hubungan interpersonal di antaranya tercermin 

dari kemampuan berinteraksi, kemampuan menghargai orang lain, 

menghargai kritik yang membangun, dan kemampuan mengatasi konflik. 

 

C. Faktor-Faktor Pendidikan Produktif dan Berkarakter 

Setiap institusi pendidikan wajib meng update kurikulumnya demi 

tercapainya pendidikan yang produktif dengan aplikasi kurikulum berbasis 

kompetensi sehingga output yang dihasilkan mampu dan siap bekerja bukan hanya 

sekadar ijazah saja tetapi mempunyai sertifikat kompetensi keahlian yang sudah 

terakreditasi dalam lapangan kerja. Di samping itu pola berpikir yang egois harus di 

install ulang untuk menerapkan mindset yang bekerja sama dengan output lain 



 

 

dalam membentuk team building yang harmonis, saling mengisi agar profesionalitas 

kerja terjaga dengan kualitas produk yang baik sesuai dengan visi misi bekerja dan 

mampu mendeferensiasi antara hak dan kewajiban. 

Di zaman kompetitif yang semakin tajam, siapapun pasti setuju bahwa 

mereka yang tidak mampu bersaing, tidak mau meningkatkan kualitas dan 

profesionalitas diri, dan tidak berinovasi, lambat laun akan tertinggal jauh, malahan 

akan colaps. Setiap organisasi maupun individu dalam organisasi, memiliki 

pandangan dan harapan dengan orientasi jauh ke depan. Hal ini merupakan tuntutan 

apabila tidak ingin tertinggal atau ditinggalkan oleh perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Peserta didik seharusnya dibekali 

dengan keterampilan penguasaan teknologi dan informasi agar dapat mengakses 

pintu-pintu ilmu agar selalu dapat memantau perkembangan ilmu pengetahuan yang 

setiap detiknya selalu mengalami penambahan volume dengan keterampilan 

komputer, software, pembuatan software, dan media yang mampu menambah 

wawasan keilmuan mereka. Diharapkan nantinya muncul manusia unggulan yang 

melek sains dan tidak mudah tertipu oleh radikalisme teknologi yang mengguncang 

dunia popularitas. 

Kejujuran harus dimulai dengan jujur kepada diri sendiri dengan senantiasa 

meminta “fatwa kebenaran” yang bersumber dari hati nurani. “Istafti qalbaka” 

(minta fatwalah kepada hatimu). Setelah itu, hendaklah kamu selalu benar. 

Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa ke 

surga.” (HR Bukhari). Kejujuran dapat terwujud manakala ia selalu belajar 

menjalani kehidupan ini dengan lima hal, yaitu iman, ikhlas, ihsan, ilmu, dan 

istiqamah. Dengan iman, ia yakin Allah pasti mengawasi dan mencatat seluruh amal 

perbuatannya. Dengan ikhlas, ia dididik untuk melakukan sesuatu dengan 

mengharapkan rida Allah. Dengan ihsan, ia akan berbuat yang terbaik untuk orang 

lain. Dengan ilmu, ia tahu perbuatan halal dan haram. Dan, dengan istiqamah, ia 

belajar mengawal kebaikan dan kebenaran yang sudah dibiasakannya menjadi lebih 

baik dan lebih diridhai Allah SWT. Kejujuran perlu ditekankan karena konsep sains 

adalah menumbuhkan sifat jujur karena berhubungan dengan dimensi keselamatan 

kerja maupun produk yang dihasilkan. Ini bisa divisualisasikan dengan memonitor 



 

 

gerak langkah mereka saat melakukan eksperimen atau dalam melakukan penelitian. 

Kejujuran ini akan menekan perilaku culas, korup, dan yang lainnya karena hidup 

adalah berhubungan dengan kebenaran yang datang karena petunjuk atau karena 

intuisi manusia yang menyukai sifat yang jujur. 

Penugasan sebagai bentuk assesment dalam pembelajaran perlu dilakukan 

secara intensif dan kondusif karena ini akan menstimulasi rasa tanggung jawab 

sebagai seorang peserta didik kepada keilmuaannya sendiri. Penugasan boleh 

dilakukan secara mandiri atau mungkin dengan cara kelompok yang semua anggota 

kelompok memberikan feedback atau refleksi kepada antaranggota kelompoknya 

agar semua bekerja secara profesional dan optimal. Dengan demikian kompetitif 

tetap terjaga dan semua berjuang demi keberhasilan bersama baik tingkat lokal, 

nasional, maupun internasional yang ditunjang dengan penguasaan bahasa-bahasa 

internasional. 

Target waktu perlu ditekankan karena berhubungan dengan kecepatan dan 

penguasaan kompetensi, semakin cepat waktu yang dibutuhkan dalam target maka 

semakin banyak pula konten kurikulum yang akan dikuasahinya. Para peserta didik 

diharapkan tidak tinggal diam menunggu perintah, tetapi menyongsong perintah 

yang mau didapatkannya sehingga keterampilan motorik yang muncul mendukung 

semua gerak aktivitas tubuh dan leisure time dalam pembelajaran tidak ada lagi. 

Akhirnya pikiran tersetting apa yang harus lakukan setelah ini dan itu. 

Biasakan dalam pendidikan produktif itu menggunakan produk-produk 

dalam negeri walaupun kualitasnya jauh dari yang diharapkan. Sifat fanatis ini akan 

mengembangkan solidaritas perekenomian anak negeri yang bersaing dengan merk-

merk luar agar mampu mengembangkan usahanya menuju kualitas produk yang 

standar bukan menjadi konsumerisme produk asing yang membanjiri negara ini. Hal 

ini bisa menangkal kapitalisme yang begitu merasuk sampai kehidupan berbangsa 

dan bernegara. 

Rasa tanggung jawab sebagai bagian negara kesatuan republik Indonesia 

adalah belajar dengan suka hati untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diri 

sendiri dan orang lain. Di samping itu peserta didik dalam pendidikan produktif 

diberikan bekal untuk berwirausaha dengan menerapkan semua kompetensi dalam 



 

 

semua disiplin ilmu agar mereka mampu bertahan hidup dan berinovasi dalam 

mengais rizki dengan menciptakan aneka kreasi bukan hanya sekadar plagiat.  

Layaklah setiap pihak berupaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

karena fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional Indonesia sangatlah mulia, seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

Bab II pasal 3 yang berbunyi, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." 

 

D. Tolok Ukur Pendidikan Produktif dan Berkarakter 

1. Siap bekerja dan bekerja sama 

2. Unggul dalam penguasaan teknologi dan melek sains  

3. Jujur  dan kompetitif 

4. Disiplin waktu tinggi dan cekatan 

5. Cinta produk dalam negeri dan solidaritas sesama anak bangsa 

6. Bertanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain. 

7. Kemampuan bertahan hidup dan memiliki jiwa berwirausaha. 
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