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ABSTRACT
Di dalam makalah ini terdapat latar belakang mengapa penulis menulis makalah ini dan
beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini.
Makalah ini berisi pendekatan baik secara historis maupun secara yuridis tentang
Pancasila, dan juga ideologi serta susunannya. Terutama sila ke-empat yang berbunyi
‘Persatuan Indonesia’, yang secara khusus akan dibahas dalam makalah ini. Juga berisi
tentang pondok pesantren yang dalam makalah ini, penulis mengambil sampel pondok
pesantren Wahid Hasyim yang terletak di Gaten, Sleman, Yogyakarta, yang berfungsi sebagai
pembentuk moral dan sarana untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui beerbagai
organisasinya. Hal itu akan menciptakan individu-individu (santri-santri) yang sudah
‘terasah’ dan mempunyai good character (karakter yang baik).
Makalah ini juga berisi kesimpulan yang dapat diambil dari intisari makalah, dan juga
beberapa saran penulis agar nilai-nilai Pancasila terutama sila ke-empat dapat mudah
tertanamkan dalam benak para pemuda-pemudi zaman sekarang.
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PRAKATA

Alhamdulillah dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
taufiq dan inayahnya kepada kami sehingga makalah yang berjudul “ Implementasi Sila ke-4
Pancasila dalam Lingkungan Pondok Pesantren Wahid Hasyim” dapat diselesaikan dan
disajikan sebagai tugas mata kuliah Pancasila.
Makalah ini disusun agar pembaca khususnya para mahasiswa dapat lebih memahami
pancasila dalam berbagai bidang kehidupan,serta pengamalannya dalam paranannya sebagai
manusia pancasila yang berada dalam lingkup pondok pesantren.
Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan pihak-pihak
yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan makalah ini. Semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.
Penyusun mohon maaf apabila dalam pembuatan makalah ini terdapat banyak
kekurangan dan untuk itu kami menerima kritik dan sarannya demi perbaikan selanjutnya.
Terima kasih.

Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Banyak orang yang berpendapat bahwa hilang / lunturnya nilai-nilai Pancasila dari para
pemuda-pemudi pada zaman sekarang ini hanya akibat dari faktor-faktor dalam diri para
pemuda-pemudi tersebut. Mereka lebih menitik beratkan pada pelahtihan atau pengarahan
yang kebanyakan hanya berefek selama paling lama satu minggu. Mereka tidak memikirkan
cara agar inti dari pelatihan atau pengarahan tersebut dapat diaplikasikan oleh para pemudapemudi dalam kehidupan sehari-hari.
Beberapa orang sudah menyadarinya dan mereka memanfaaatkan faktor yang dapat
merubah moral para pemuda-pemudi ini. Memang agak sulit mengubah moral dengan
menggunakan sarana faktor internal, tetapi dengan faktor eksternal, kesulitan dalam hal ini
dapat berkurang. Mereka bisa memanfaatkan faktor eksternal seperti lingkungan yang
kondusif untuk penciptaan moral yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pondok
pesantren adalah salah satu pilihan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Selain dapat
mengubah moral menjadi lebih baik, para pemuda-pemudi juga mendapat ‘bonus’ pendidikan
agama Islam yang manfaatnya luar biasa besar.

B. Rumusan Masalah
Makalah ini akan membahas dan memaparkan tentang apakah Pancasila itu, bagaimana
susunannya, dan apakah penjabaran dari sila ke-empat dari Pancasila yang berbunyi
‘Persatuan Indonesia’.
Dan juga membahas bagaimana peranan pondok pesantren (khususnya pondok pesantren
Wahid Hasyim) dalam upaya pembentukan moral dan penanaman nilai-nilai pancasila
melalui berbagai organisasi untuk mencetak santri-snatri yang mempunyai good character
(krakter yang baik).
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BAB II
ISI

A. Pendekatan

1. Pendekatan secara historis
Keberadaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat ditelusuri secara historis sejak
adanya sejarah awal masyarakat Indonesia. Kebaradaan masyarakat ini dapat dilacak melalui
berbagai peninggalan sejarah yang berupa peradaban, agama, hidup ketatanegaraan,
kegotongroyongan, struktur sosial dan masyarakat Indonesia.
Terbentuknya bangsa Indonesia melalui proses sejarah sejak masa kerajaan Kutai,
Sriwijaya, Majapahit, masa penjajahan dan kemudian mencapai kemerdekaan merupakan
proses panjang. Pada masa kerajaan Kutai berkuasa telah ada adat kenduri dan memberi
sedekah pada kaum Brahmana. Kemudian para Brahmana membangun Yupa (tiang batu)
sebagai tanda terima kasih kepada Raja Mulawarman. Fenomena ini menggambarkan adanya
nilai sosial politik dan ketuhanan pada masa itu. Hal itu juga terjadi pada kerajaan-kerajaan
lain, walaupun dengan nama atau proses yang berbeda-beda.
Nilai-nilai yang ada dalam adat-istiadat masyarakat sejak zaman Kutai hingga Majapahit
semakin mengkristal pada era sejarah perjuangan bangsa yang ditandai dengan perumusan
Pancasila sebagai dasar negara oleh para petinggi-petinggi negara. Pancasila sebagai filsafat
hidup bangsa merupakan jati diri bangsa yang menunjukkan adanya ciri khas, sifat, karakter
bangsa yamg berbeda dengan bangsa lain.

2. Pendekatan secara yuridis
Pendidikan Pancasila memiliki dasar yuridis yang dapat dilihat dasar rasionalnya dimulai
dari tujuan negara Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa. Sebagai konsekuensi dari adanya tujuan negara tersebut, maka negara
wajib menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam suatu sistem pendidikan nasional
untuk warga negaranya.
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Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Indonesia bersumber pada Pancasila, maka
tujuan pendidikan nasional juga mencerminkan terwujudnya nilai-nilai Pancasila dalam diri
pelajar sebagai warga negara Indonesia.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pancasila
a. Ideologi Pancasila
Pancasila merupakan hasil pemikiran para pendiri negara Indonesia, yang disahkan
sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat 1 hari setalah kemerdekaan
Indonesia. Menurut Drikarya (1957:22), Pancasila berisi dalil-dalil filsafat.
Pancasila sebagai ideologi negara berisikan ajaran mengenai Ketuahanan Yang Maha
Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Nilai-nilai itu berpangkal darialam pikiran budaya dan terkait dengan
perjuangan bangsa.
Jika dilihat dari esensi urutan lima sila Pancasila, maka sesungguhnya menunjukkan
rangkaian tingkat dalam luas cakupan pengertian dan isi pengertiannya. Artinya, sila yang
mendahului lebih luas cakupan pengertiannya teteapi isi pengertiannya sedikit.

b. Susunan Pancasila
Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsurunsurnya. Oleh karena itu, sila pertama (Ketuuhanan Yang Maha Esa) ditempatkan pada
urutan yang paliing atas, karena bangsa Indonesia meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal
dari Tuhandan akan kembali kepada-Nya. Sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab
ditempatkan setelah ketuhanan karena yang akan mencapai tujuan atau nilai yang akan
didambakan adalah manusia sebagai pendukung dan pengemban nilai-nilai tersebut. Selain
itu juga diperlukan sifat kebersamaan dan untuk itulah diperlukan suatu persatuan yang
berskala nasional seperti yang disebutkan dalam sila ketiga Pancasila. Sila keempat adalah
sila yang menggambarkan cara-cara yang harus ditempuh ketika suatu negara ingin
mengambil kebijakan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditempatkan pada
urutan terakhir karena sila ini merupakan tujuan negara Indonesia.
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Semua sila berada dalam keseimbangan dan berperan dengan bobot yang sama. Akan
tetapi karena masing-masing unsur mempunyai hubungan yang organis, maka sila yang
berada di atas menjiwai sila di bawahnya. Jadi, antara sila yang satu dengan sila yang lain
dalam Pancasila selalu saling mengkualifikasi (saling memberi kualitas dan memberi bobot
isi).

c. Sila persatuan Indonesia
“Persatuan Indonesia”, itulah bunyi pasal ke-4 dari Pancasila. Persatuan berasal dari kata
satu yang berarti utuh tidak terpecah-belah, mengandung makna bersatuunya bermacammacam corak yang beraneka ragam yang bersufat kedaerahan menjadi satu kesatuan atau
kebulatan secara nasional. Juga persatuan segenap unsur Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam mewujudkan secara nyata bhineka tunggal ika yang meliputi wilayah,
sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam kesatuan yang utuh. Selain itu, persatuan
bangsa yang bersifat nasional yang mendiami seluruh wilayah Indonesia, bersatu menuju
kehidupan bangsa yang berbudaya bebas dalam wadah negara RI yang merdaka dan
berdaulat, menuju terbentuknyasuati masyarakat madani.
Jika sila Persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern seperti sekarang ini,
maka disebut nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu
dangan seluruh watga yang ada dalam masyarakat. Perlu diingat bahwa rasa satu yang kita
miliki di negara Indonesia ini bukan yang menjurus ke chauvinisme (rasa yang
mengagungkan bangsa sendiri dengan merendahkan bangsa lain). Karena chauvinisme
bertentangan dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adila dan
beradab. Intinya, kita memang harus cinta bangsa dan tanah air, tetapi bukan berarti kita
menjadi sinis atau bahkan memusuhi negara lain.
Sila ini juga mengajarkan pada kita untuk saling manggalang persatuan dan kesatuan
dengan menghilangkan penonjolan kekuatan dan kekuasaan serta diskriminasi.
Perlu diketahui bahwa ikatan kekeluargaan dan kebersamaan warga negara Indonesia
sejak dulu dampai sekarang lebih dihormati daripada kepentingan pribadi masing-masing.
Namun, tentunya sikap ini bagi bangsa Indonesia memiliki dinamika sendiri. Kadang menjadi
kuat, tetapi pada suatu saat akan melemah. Pada saat-saat seperti itulah rasa nasionalisme
bangsa Indonesia akan diuji. Dan sila ini memotivasi dan mendasari keyakinan kita agar tetap
bersatu walau dalam saat-saat seperti yang telah disebutkan diatas.
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2. Pondok pesantren
a. Podok pesantren sebagai sarana pembentuk moral
Pada zaman sekarang ini, globalisasi sudah merajalela ke seluruh penjuru dunia.
Kesimpulan ini dapat diambil walaupun hanya dengan melihat sekilas data statistik pengguna
internet terutama jejaring sosial yang ‘membludak’. Bahkan Indonesia dapat masuk 5 besar
negara dengan pengguna jejaring sosial terbanyak. Globalisasi menyamarkan batas-batas
ruang dan waktu. Kasus ini memang banyak berdampak positif, tetapi bagaikan dua belah sisi
mata uang yang tak bisa terpisahkan, akan ada dampak negatif yang ditimbulkan olehnya.
Salah satunya adalah menurunnya tingkat akhlak dan kesopanan para pemuda-pemudi di
Indonesia. Memang tidak ada yang bisa merubah seseorang kecuali orang itu sendiri. Tetapi
ada faktor yang bissa kita kendalikan dari luar orang yang bersangkutan tersebut. Kita dapat
melakukan pendekatan dengan melalui faktor eksternal pembentuk moral orang tersebut.
Faktor eksternal tersebut juga bisa sangat berpengaruh dalam pembentukan moral, bahkan
ada beberapa orang yang lebih mudah diubah akhlak atau moralnya dengan melaliu fektor
eksternal daripada fektor internal.
Salah satu faktor eksternal yang dapat kita kendalikan adalah lingkungan tempat tinggal
seseorang. Misalnya, walaupun dari internalnya si A sudah dilatih agar dapat berbudi pekerti
yang baik, apabila kita tempatkan si A di tempat yang tidak kondusif, penjara misalnya, si A
hanya bisa mempertahankan budi pekertinya apabila benar-benar berkeyakinan teguh dan
mempunyai motivasi yang kuat. Apabila si A tidak mempunyai hal-hal itu, ia akan terhanyut
ke lingkungannya, sehingga budi pekerti yang sudah dilatih tadi akan memudar.
Itu adalah contoh dalam konteks dari baik menjadi jahat. Sebaliknya, dengan
mengkondisikan pemuda-pemudi yang sekarang agak ‘tercemar’ akhlaknya dengan
lingkungan yang mendukung maka akan membentuk akhlak dan budi pekerti yang lebih baik.
Salah satu diantara lingkungan yang mendukung tersebut adalah pondok pesantren.

b. Pondok pesantren Wahid Hasyim
Ada beberapa hal yang membedakan antara pondok pesantren dan wisma-wisma lain
seperti kos, rumah kontrakan, apartemen, hotel, dan lain-lain. Perbedaaan yang sangat
mencolok adalah di dalam bidang keeagamaannya. Memang tidak ada jaminan kalau lulusan
pondok pesantren pasti akan menjadi orang alim, ustadz, kyai, dan sebagainya. Tetapi
sekurang-kurangnya, mereka tahu ataupun pernah tahu tentang seluk beluk Islam.
Tidak dapat dipungkiri kalau ada beberapa lulusan pondok pesantren yang perilakunya
dianggap kurang baik oleh masyarakat. Tetapi hal itu terjadi karena mungkin tidak adanya
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kebulatan tekad dari orang yang bersangkutan tersebut. Seperti pada hadits yang cukup
kondang, yang artinya kurang lebih “Segala sesuatu tergantung pada niatnya”. Apabila ada
seseorang dari pondok pesantren yang tidak benar-benar berniat untuk ‘nyantri’, maka
hasilnya pun pasti akan berbeda dengan orang yang benar-benar ingin ‘nyantri’ di pondok
tersebut.
Dalam makalah ini, penulis mengambil referensi dari pondok pesantren Wahid Hasyim
yang terletal di jalan Wahid Hasyim, Gaten, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
pondok ini bisa dibilang pondok modern. Hal ini dikarenakan jadwal mengaji di pondok ini
agak lebih sedikit dibandingkan pondok-pondok salaf. Sedikitnya jadwal mengaji tersebut
dikarenakan santrinya yang kebanyakan ‘berprofesi’ sebagai mahasiswa. Jadi pihak pondok
agak kesulitan dalam menyelenggarakan kegiatan mengaji pada siang hari karena akan
bertabrakan dengan jadwal kuliah para santrinya.
Dan kita ketahui bersama, jadwal kuliah setiap kelas di setiap fakultas di setiap
perguruan tinggi berbeda-beda. Jadi pondok pesantren Wahid Hasyim memutuskan untuk
tidak mengadakan kegiatan mengaji di rentang waktu yang pada umumnya dipakai para santri
untuk kuliah (dalam hal ini dari pagi sampai sorer hari).

3. Sila Persatuan Indonesia di kawasan pondok pesantren Wahid Hasyim
Di pondok pesantren Wahid Hasyim ini juga terdapat banyak organisasi yang dapat
menggambarkan pengamalan sila ke-4 dari Pancasila yaitu sila ‘Persatuan Indonesia’. Hal ini
meningkatkan rasa kebersamaan dalam diri kita dan membuat kita seolah-olah menjadi
sebuah keluarga besar yang sudah kenal baik dan seolah-olah sudah berhubungan sosial sejak
lama. Ada beberapa organisasi yang mengajarkan kita untuk mengimplementasikan sila ke-4
dari Pancasila yang akan saya sebutkan di dalam makalah ini.
Banyak hal-hal dan kegiatan-kegiatan di pondok pesantren Wahid Hasyim yang secara
langsung meupun tidak langsung ‘memaksa’ kita untuk berkoordinasi dan bekerjasama
dengan orang-orang (santri-santri) yang kebanyakan kita belum terlalu akrab. Misalnya, barubaru ini pondok pesantren Wahid Hasyim sedang mengadakan proyek pembangunan asrama
baru di kawasan persawahan sehingga terkenal dengan sebutan asrama sawah. Padahal,
asrama tersebut sudah diberi nama dengan nama asrama Abdul Hadi. Nama asrama tersebut
diambil dari nama Kyai pendiri pondok pesantren Wahid Hasyim, yaitu Mbah K.H. Abdul
Hadi Asy’ari, Alm. Hal itu dikarenakan memang sudah sejak beliau masih hidup, beliau
berkeinginan (berpesan) agar tanah milik pondok pesantren Wahid Hasyim yang di sawah
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agar dibangun sebuah bangunan yang difungsikan sebagai asrama (tempat tinggal) para
santri.
Pada hari sabtu dan ahad (minggu) yang umumnya tidak ada jadwal kuliah kecuali
ekstra, biasanya diadakan kegiatan kerja bakti di lokasi pembangunan asrama baru tersebut.
Pada saat-saat seperti itulah, kita diberi kesempatan untuk bersatu padu mengerjakan ‘proyek’
yang menuntut adanya suatu kerja sama. Banyak canda-canda yang membuat kita menjadi
semakin akrab satu sama lain walaupun awalnya belum terlalu akrab, bahkan belum kenal
sekalipun.
Kegiatan yang memacu timbulnya rasa persatuan dan persaudaraan adalah diadakannya
sistem katering untuk seluruh santri dan ustadz pondok pesantren Wahid Hasyim. Hal ini
memicu rasa persaudaraan antara seluruh snatri dan bahkan dengan ustadznya.
Program katering ini memang bisa dibilang baru, karena baru berjalan selama beberapa
bulan saja bagi santri putra, sedangkan pada santri putri, program ini sudah berjalan 1tahun
lebih. Program ini merupakan perintah dari Bapak K.H. Jalal Suyuti, pengasuh pondok
pesantren Wahid Hasyim. Program ini dimaksudkan agar supaya santri-santri di pondok
pesantren Wahid Hasyim tidak terlalu sering jajan di luar pondok.
Dengan proram katering, makanan yang kita (para santri) makan lebih dapat
dipertanggung jawabkan kebersihan serta kehalalannya. Ini sangat penting bagi santri, karena
makanan yang masuk ke dalam perut sangat mempengaruhi dalam proses pencarian ilmu.
Salah satu lembaga pondok pesantren Wahid Hasyim yang juga mengajarkan kita
tentang sila ‘Persatuan Indonesia’ dari Pancasila adalah Lembaga Pengabdian pada
Masyarakat (LPM). Salah satu fungsi lembaga ini adalah mengumpulkan santri-santri untuk
ikut serta membantu mengajar para santri-santri kecil yang umumnya berusia sekitar lima
tahunan di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ).
TPA / TPQ yang meminta tenaga bantuan kepada pondok pesantren Wahid Hasyim
dalam mengampu kegiatan pengajian di TPA / TPQ mereka cukup banyak dan tersebar di
berbagai wilayah. Kegiatan-kegiatan yang semacam ini menmbuat rasa kepedulian dan
kemanusiaan kita meningkat. Walaupun terlihat kita (para santri) yang mengajar, bisa jadi
kita (para santri) justru yang diajarkan bagaimana cara mengajar pada anak-anak usia dini,
dan juga bagaimana berinteraksi / bekerja sama dengan para pengasuh-pengasuh lain.
Selain organisasi-organisasi di atas, pondok pesantren Wahid Hasyim juga mengelola
sebuah panti asuhan yang diberi nama PA-WH (Panti Asuahan Wahid Hasyim). Jadi, kita
juga mendapatkan pelajaran untuk membantu kepada anak-anak yatim yang membutuhkan
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bantuan kita. Kita diajak menggalang persatuan tanpa pandang bulu. Mengajak selurruh
santri dan bahkan ustadz untuk saling mengakrabkan diri satu-sama lain.
Kehidupan sehari-hari di pondok pesantren Wahid Hasyim juga mempunyai nilai yang
tak kalah penting. Di sana, kita belajar menganal seseorang, bekarja sama dengannya, dan
tidak memperdulikan perbedaan diantaranya. Diskriminasi seolah-olah hilang. Dari santri
Jogjakarta sendiri, santri Jawa Tengah, santri Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan dari luar jawa
sekalipun.
Ada santri dari Lampung dengan kehidupannya yang ‘agak keras’ bisa membiasakan diri
dengan kehidupan Jogja yang ‘agak lembek’ menurut mereka. Ada pula santri dari Pontianak,
Kalimantan Barat yang dahulunya ‘ngekost’ pindah ke pondok pesantren Wahid Hasyim
karena ingin memperdalam keilmuan agamanya pondok pesantren Wahid Hasyim ini. Nusa
tenggara pun ikut andil dalam menyumbangkan santri di pondok pesantren Wahid Hasyim.
Banyak pula santri dari pulau Jawa sendiri yang ‘menyantri’ di pondok pesantren Wahid
Hasyim ini.
Mereka semua berkumpul menjadi satu. Seolah-olah batas-batas wilayah tempat mereka
berasal mereka tinggalkan di belakang mereka. Dan yang ada di hadapan mereka adalah
sebuah keluarga besar yang mengayomi santri dari berbagai daerah yang mereka kenal
dengan pondok pesantren Wahid Hasyim.
Pada saat kita mgaaji di pondok pesantren Wahid Hasyim, kita biasa berinteraksi satusama lain, salah satunya dari kegiatan diskusi ynag membahas hukum-hukum dalam Islam.
Kita diajarkan mengemukakan pendapat dan mempertahankan pendapat kita tersebut. Tidak
jarang terjadi ‘kelucuan-kelucuan’ yang membuat suasana menjadi semakin akrab.
Para santri juga hanya diijinkan menonton televisi apabila santri-santri yang berniat
menonton jumlahnya agak banyak. Artinya, tidak diijinkan membawa televisi untuk
kepentingan pribadi di pondok pesantren Wahid Hasyim. Ini juga dapat memberikan efek
postif bagi para santrinya. Pada saat menonton bola misalnya, kita juga ikut ‘hubbul wathan’
(cinta tanah air) dengan cara mendukung timnas Republik Indonesia.
Ilmu yang diajarkan di pondok pesantren Wahid Hasyim ini juga tidak mengandung
unsur-unsur yang memprovokasi untuk memusuhi agama lain. Nabi Muhammad SAW
pernah bersabda yang artinya kurang lebih seperti ini: “Barang siapa melukai kafir dzimmi,
maka ia melukaiku”. Kafir dzimmi adalah orang kafir (orang yang tidak mau masuk agama
Islam), tetapi mau membayar pajak dan hidup rukun dengan umat Islam. Hadist tersebut
mengajarkan kita untuk bertoleransi kepada orang orang kafir dalam hal keduniawian.
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Dan itu diterangkan di pondok pesantren Wahid Hasyim agar supaya kita tidak mudah
terprovokasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat dengan mengatas
namakan jihad di jalan Allah.
Beberapa contoh dalam kehidupan di pondok pesantren Wahid Hasyim yang telah
disebutkan diatas banyak berperan dalam pembentukan karakter yang baik bagi para
santrinya. Masalah tentang karakter yang baik, ada beberapa pakar yang mengemukakan
pendapatnya tentang karakter baik (good character) menurut pandangan mereka. Beberapa
hal tentang karakter baik (good character) akan dibahas pada bagian berikutnya.

4. Good Character
Lickona (2008:134) membagi Good character menjadi 3 bagian yang dari bagian-bagian
tersebut dapat dibagi lagi menjadi lebih rinci. Pembagiannya adalah sebagai berikut:
a. Moral knowing
Bagian good character yang pertama ini meliputi:
1) Moral awareness
Kesadaran moral atau kesadaran hati yang terdiri atas dua aspek yaitu: pertama,
tanggung jawab moral, ialah menggunakan kecerdasan untuk melihat jika situasi
memerlukan penilaian atau pertimbangan moral, dan berpikir secara hati-hati tentang
apa yang benar dari perilaku tersebut; aspek kedua adalah “is taking trouble to be
informed”
2) Knowing moral values
Knowing moral values ialah tentang nilai-nilai moral, yang diantaranya: rasa hormat
tentang kehidupan dan kebebasan, tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, toleransi,
kesopanan, disiplin diri, integritas, kebaikan, perasaan kasihan, dan keteguhan hati.
Dengan

mengetahui

nilai-nilai,

maka

kita

dapat

mengetahui

bagaimana

mengaplikasikannya dalam berbagai situasi.
3) Perspectives-taking
Perspaktif yang memikat hati (perspective-taking) adalah kemampuan untuk
memberi pandangan pada orang lain, melihat situasi seperti yang dia lihat,
membayangkan bagaimana seharusnya dia berfikir, bereaksi, dan merasakan. Ini
merupakan syarat memberi pertimbangan moral. Kita tidak bisa memberi rasa hormat
pada orang lain dan berbuat sesuai kebutuhannya, jika untuk memahami mereka saja
kita tidak bisa.
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4) Moral reasoning
Moral reasoning (pertimbangan-pertimbangan moral) adalah pengertian tentang apa
yang dimaksud dengan bermoral, dan mengapa kita harus bermoral. Alasan-alasan
atau pertimbangan-pertimbangan untuk berperilaku tertentu dalam berbagai situasi.
5) Decision-making
Pengambilan keputusan (decision-making) adalah kemampuan mengambil keputusan
dengan mempertimbangkan: apa pilihan saya, apa akibat yang timbul dari keputusan
saya, dan keputusan mana yang mempunyai akibat baik yang paling banyak.
6) Self-knowledge
Mengenal diri sendiri (self-knowledge) adalah kemampuan untuk mengenali potensi
dan kelemahan yang terdapat dari diri sendiri. Komponen ini adalah komponen yang
paling sulit dicapai bagi sebagian besar individu, tetapi merupakan komponan yang
penting untuk pengembangan moral. Untuk menjadi orang yang bermoral, dituntut
adanya kemampuan untuk melihat kembaliperilaku yang telah ia perbuat dan
menilainya kembali.
b. Moral action
Bagian good character yang pertama ini meliputi:
1) Competence
Competence ataupun kompetensi moral, adalah kemampuan untuk menggunakan
pertimbangan-pertimbangan moral dan perasaan dalam perilaku yang efektif. Sebagai
contoh untuk mengatasi peertentangan ataupun konflik yang memerlukan
ketrampilan praktis, seperti ketrampilan mendengarkan, ketrampilan berkomunikasi
dengan jelas, dan memutuskan bersama suatu pemecahan masalah yang dapat
diterima secara timbal-balik.
2) Will
Kemauan (will) adalah kemampuan yang sering menuntut tindakan nyata dari
kemauan, memobilisasi energi moral untuk bertindak tentang apa yang kita pikirkan,
apa yang harus kita kerjakan. Kemauan berada pada keberanian moral inti.
3) Habbit
Kebiasaan (habbit) adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus
dan kadang-kadang dilakukan tanpa sadar. Suatu kebiasaan untuk bertindak yang
baik dan benar perlu senantiasa dikembangkan dan juga perlu untuk mempraktekkan
begainmana menjadi orang yang baik.
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c. Moral feeling
Bagian good character yang pertama ini meliputi:
1) Conscience
Kata hati atau hati nurani yang memiliki dua sisi yaitu sisi kognitif (pengetahuan
tentang apa yang benar), dan sisi emosi (rasa wajib berperilaku sesuai dengan
kebenaran tersebut). Banyak orang tahu akan kebenaran, tetapi sedikit yang merasa
wajib berperilaku menurut kebenaran itu.
2) Self-esteem
Mengukur harga diri (self-esteem) kita sendiri berarti kita menilai diri kita sendiri.
Jika kita menilai diri kita sendiri, maka akan timbul rasa hormat terhadap diri sendiri,
dan dengan demikian kita akan mengurangi penyalah-gunaan pikiran atau badan kita
sendiri. Jika kita memiliki harga diri, kita akan mengurangi rasa ketergantungan
terhadap persetujuan orang lain. Kita harus mengembangkan secara positif harga diri
atas dasar nilai-nilai, seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kebaikan atas dasar
keyakinan kemampuan mereka sendiri untuk berbuat baik.
3) Empathy
Empathy adalah kemampuan mengidentifikasi seolah-olah mengalami sendiri apa
yang dialami orang lain, atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati
merupakan bagian dari emosi, yaitu kemampuan memandang orang lain.
4) Loving the good
Jika orang cinta akan kebaikan (loving the good) maka mereka akan berbuat baik ,
dan mereka memiliki moralitas.
5) Self-control
Pengendalian diri (slef-control) adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri,
dan kemampuan ini diperlukan juga untuk mengekang kesenangan diri sendiri.
6) Humility
Kerendahan hati (humility) merupakan kebaikan moral yang kadang-kadang
dilupakan atau diabaikan, padahal ini merupakan bagian terpenting dari karakter
yang baik. Kerendahan hati adalah bagian dari asperk afektif dari pengetahuan
terhadap diri sendiri. Ini merupakan keterbukaan dan ketertarikan terhadap kebenaran
serta kemampuan bertindak untuk mengoreksi kelemahan atau kekurangan.
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BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Dari uarian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang dapat kita temukan
di sebuah pondok pesantren yang mengajakl kita untuk menggalang persatuan, kebersamaan
dan kekeluargaan yang erat. Pondok pesantren sebagai salah satu sarana pengendali moral
bagi

para

pemuda

juga

dapat

meningkatkan

tingkat

kepedulian

mereka

pada

pengimplementasian sila ‘Persatuan Indonesia’.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat penulis anjurkan diantaranya adalah agar pola pemikiran kita
semua tidak terfokuskan pada perbedaaan dan diskriminanasi. Kita harus bisa menerapkan
rasa persatuan di manapun kita berada, tidak hanya ketika kita menetap di pondoko pesantren
saja. Itu merupakan salah satu dari pengamalan dari sila keempat dari Pancasila, yaitu sila
‘Persatuan Indonesia’ yang sudah mulai terlupakan oleh para pemuda Indonesia. Kita harus
berusaha semaksimal mungkin agar sila-sila Pancasila, tidak hanya sila ke –empat saja,
jangan sampai lepas dari kehisupan masyarakat Indonesia.
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