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Abstrak 

 

Salah satu daya tarik Indonesia adalah keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang baik dan 

berkualitas dalam skala nasional. Hal ini menjadikan negara indonesia sebagai negara tujuan bagi para 

pendatang dari berbagai daerah di seluruh dunia, sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi para 

pelajar di Indonesia. Tantangan tersebut berupa pengaruh positif maupun pengaruh negative bagi mereka. 

Diperlukan sebuah upaya agar pelajar di indonesia mampu memahami dan menyadari kondisi tersebut 

sehingga mampu memanfaatkan pengaruh positif untuk pengembangan dirinya. Perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi yang disertai dengan kemudahan akses terhadapnya merupakan 

sebuah peluang besar untuk pengembangan potensi masyarakat indonesia dan para pelajarnya. Namun hal 

ini perlu disertai dengan kemampuan menyaring dan menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan informasi tersebut secara tepat dan bijaksana agar memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan masyarakat dan pelajar di Indonesia. Urgensi Pendidikan Karakter dikembangkan karena, 

salah satu bidang pembangunan nasional yang sangat penting dan menjadi fondasi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pembangunan karakter bangsa. Ada beberapa alasan 

mendasar yang melatari pentingnya pembangunan karakter bangsa, baik secara filosofis, ideologis, 

normatif, historis  maupun sosiokultural. Untuk mencapai hal diatas, maka pendidikan karakter berbasis 

budaya local seperti yang sudah dilaksanakan di kota Bandung dengan nama “Bandung Masagi” yang 

terdiri dari empat komponen yang menjadi wahana pengembangan karakter pelajar kota Bandung yaitu 

religi, budaya sunda, cinta lingkungan dan bela negara. Konsep program Bandung Masagi adalah 

pendidikan karakter anak-anak pelajar, yang mencakup agama, bela negara, cinta lingkungan dan budaya 

sunda. Program Bandung masagi merupakan metode pendidikan karakter cara Kota Bandung.  

 

Kata Kunci : Karakter, Masagi, Bandung 

 

PENDAHULUAN  

Globalisasi dapat diartikan sebagai proses saling berhubungan yang menduani antar individu, 

bangsa dan negara serta berbagai organisasi kemasyarakatan terutama perusahaan. Bagi 

indonesia globalisasi ini tidak hanya memiliki dimensi domestik akan tetapi juga dimensi 

global. Dari sisi dimensi domestik globalisasi ini memberikan peluang positif terutama untuk 

mengadopsi dan menerapkan inovasi yang datang dari luar untuk meningkatkan peluang 

kesempatan kerja bagi masyarakat. Disamping itu dari sisi keuntungan domestik, pengaruh 

globalisasi ini dapat mendidik masyarakat untuk memiliki pola pikir kosmopolitan dan pola 

tindak  kompetitif suka bekerja keras mau belajar untuk meningkatkan keterampilan dan prestasi 

kerja. Disinilah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan mutu pendidikan indonesia baik 

utuk memenuhi SDM yang berkualitas bagi kebutuhan domestik maupun global.  

mailto:peaceedogawa@gmail.com


Konflik-konflik sosial, tindakan-tindakan diskriminasi, perilaku yang eksklusif dan primordial 

muncul karena belum semua masyarakat merasa, menghayati dan bangga sebagai insan 

Indonesia. Dan disinilah para pemimpin formal dan informal pada semua aspekkehidupan harus 

menjadi teladan. Untuk mencapai tujuan inidiperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang 

baru dengan prinsip-prinsip :  (1) partisipasi masyarakat di dalam mengelola pendidikan 

(community based education); (2) demokratisasi proses pendidikan; (3) sumber daya pendidikan 

yang profesional; dan (4) sumber daya penunjang yang memadai, dan (5) membangun 

pendidikan yang berorientasi pada kualitas individu berbasis karakter. 

Belakangan ini telah tumbuh kesadaran betapa mendesaknya agenda untuk melakukan 

terobosan guna membentuk dan membina karakter para siswa sebagai generasi penerus bangsa. 

Sejumlah ahli pendidikan mencoba untuk merumuskan konsep-konsep tentang pendidikan 

karakter dan sebagainya lagi bahkan sudah melangkah jauh dalam mempraktikannya. Urgensi 

pendidikan karakter dikembangkan karena salah satu bidang pembangunan nasional yang sangat 

penting dan menjadi pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah 

pembangunan karakter bangsa. Ada beberapa alasan mendasar yang melatari pentingnya 

pembangunan karakter bangsa, baik secara filosofi, ideologis, normatif, histori maupun 

sosiokultural. Secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan 

asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang 

kuat yanga akan eksis. Secara ideologis, pembangunan karakter merupakan upaya 

mengejawantahkan ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara 

normatif pembangunan karakter bangsa merupakan wujud nyata langkah mencapai tujuan 

negara, yaitu melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia; 

memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan 

ketertiban dunia nerdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara 

historis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah dinamika inti proses kebangsaan 

yang terjadi tanpa henti dalam kurun sejarah, baik pada zaman penjajahan maupun pada zaman 

kemerdekaan. Secara sosiokultural, pembangunan karakter bangsa merupakan suatu keharusan 

dari suatu bangsa yang multikultural. Pembangunan karakter bangsa merupakan gagasan besar 

yang dicetuskan para pendiri bangsa karena sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku 

bangsa dengan nuansa kedaerahan yang kental, bangsa indonesia membutuhkan kesamaan 

pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal ini sangat penting 

karena menyangkut kesamaan pemahaman; pandangan dan gerak langkah untuk mewujudkan 

kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat indonesia. 



Kota Bandung sebagai kota metropolitan dan kota penopang ibu kota memiliki karakter khusus. 

Kawasan metropolitan menjadi satu kawasan dengan konsentrasi penduduk yang besar, dengan 

kesatuan ekonomi dan sosial yang terpadu sebagai ciri aktivitas kota. Salah satu daya tarik kota 

Bandung adalah keberadaan lembaga-lembaga pendidikan yang baik dan berkualitas dalam 

skala nasional. Hal ini menjadikan kota Bandung sebagai kota tujuan bagi para pendatang dari 

berbagai daerah di seluruh Indonesia, sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi para 

peserta didik kota Bandung. Tantangan tersebut berupa pengaruh positif maupun pengaruh 

negatif. Diperlukan sebuah upaya agar peserta didik kota Bandung mampu memahami dan 

menyadari kondisi tersebut agar mampu memanfaatkan pengaruh positif untuk pengembangan 

dirinya dan menghindari pengaruh negatif yang merugikannya. Perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi yang disertai dengan kemudahan akses terhadapnya 

merupakan sebuah peluang besar untuk pengembangan potensi masyarakat kota Bandung dan 

para pelajarnya. Namun hal ini perlu disertai dengan kemampuan menyaring dan menggunakan 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi tersebut secara tepat dan bijaksana 

agar memberikan dampak positif terhadap perkembangan masyarakat dan peserta didik kota 

Bandung. 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang berkembang saat ini tidak 

mungkin kita bendung. Saat ini kita berada pada era digital dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

(MEA), untuk itu peserta didik perlu memiliki kompetensi sebagaimana yang disampaikan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu  Critical Thinking and Problem Solving, 

Creativity, Communication Skills, Ability to Work Collaboratively (berpikir kritis dan 

menyelesaikan masalah serta kreativitas dan  kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama) 

yang kemudian disebut sebagai kompetensi 4C.  Pengembangan kompetensi 4C harus disertai 

dengan pengembangan   pembangunan karakter peserta didik. Pengembangan ini perlu berpijak 

pada kearifan lokal, bercermin pada masa lalu serta melihat kekinian dengan segala dinamika 

perkembangannya, sehingga penekanan pembangunan karakter  diharapkan mampu membekali 

peserta didik agar dapat menghadapi masa kini dan masa depan yang penuh tantangan dengan 

penuh kearifan dan kebijaksanaan dalam menghadapi dan memanfaatkan kemajuan tersebut.  

Salah satu bentuk kemajuan informasi dan teknologi adalah kemajuan internet dengan jejaring 

sosialnya. Beberapa kejadian negatif dan kejahatan menyeruak ke permukaan karenanya. Ekses 

negatif ini semestinya bisa diminimalkan jika bijaksana dalam penggunaannya. Peserta didik 

kota Bandung perlu dibekali dengan kemampuan menggunakan internet secara cerdas sehingga 

bermanfaat bagi kehidupan. Diharapkan peserta didik kota Bandung tidak hanya menjadi 

pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi mereka menjadi pencipta pengetahuan dan 

teknologi yang berpijak pada kearifan budaya yang dimiliki bangsa dan daerahnya sendiri, 



bercermin pada masa lalu dan merespon perkembangan masa kini, serta berpijak pada nilai-nilai 

religi, kecintaan terhadap lingkungan dan nilai-nilai integritas diri dan kecintaan terhadap 

negara. Sejalan dengan hal tersebut Mendikbud menyatakan siswa harus mempunyai 

kompetensi budaya agar siswa tidak terserabut dari akar budaya yang dimiliki bangsanya. 

Dalam upaya pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia di kota Bandung yang 

mengacu pada pengembangan dimensi nilai tambah pendidikan dan mengacu pada kaidah 

mendasar dari pasal 1 ayat 2 UU Sisdiknas No.20 tahun 2003 yang menjadi kerangka penidikan 

nasional dalam upaya membangun manusia Indonesia yang bermartabat dan berkarakter,  maka 

Kota Bandung merancang Program Bandung Masagi yang secara khusus bertujuan untuk 

membangun karakter peserta didik kota Bandung agar menjadi generasi yang jujur, tangguh, 

peka, peduli, berani, tekun, kritis, inisiatif, kreatif, ramah, bertanggung jawab yang tercermin 

dari sikap religius, kearifan terhadap budaya sendiri, kencintan lingkungan, kecintaan terhadap 

bangsa dan negaranya berlandaskan filosofi silih asih, silih asah, silih asuh dan silih wawangi. 

Hal ini sesuai kaidah mendasar yang dapat diidentifikasi dalam dalam kandungan pasal 1 ayat 2 

UU Sisdiknas No.20 tahun 2003.   

KAJIAN TEORI 

Menurut Wynne (1991) kata karakter berasal dari Bahasa Yunani yang berarti “to mark”  

(menandai) dan memfokuskan pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 

tindakan atau tingkah laku.  Oleh sebab itu seseorang yang berperilaku tidak jujur, kejam atau 

rakus dikatakan sebagai orang yang berkaraktek jelek, sementara orang yang berperilaku jujur, 

suka menolong dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia.  Jadi istilah karakter erat 

kaitannya dengan personality (kepribadian) seseorang, dimana seseorang bisa disebut orang 

yang berkarakter (a person of character) jika tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. 

Berkowitz (1998) menyatakan bahwa kebiasaan berbuat baik tidak selalu menjamin bahwa 

manusia yang telah terbiasa tersebut secara sadar (cognition) menghargai pentingnya nilai 

karakter (valuing).  Karena mungkin saja perbuatannya tersebut dilandasi oleh rasa takut untuk 

berbuat salah, bukan karena tingginya penghargaan akan nilai itu.  Misalnya saja ketika 

seseorang berbuat jujur hal itu dilakukannya karena ia takut dinilai oleh orang lain, bukan 

karena keinginannya yang tulus untuk menghargai nilai kejujuran itu sendiri.  Oleh sebab itu 

dalam pendidikan karakter diperlukan juga aspek perasaan (domein affection atau emosi).  

Memakai istilah Lickona (1992) komponen ini dalam pendidikan karakter disebut “desiring the 

good” atau keinginan utnuk berbuat kebaikan.  Menurut Lickona pendidikan karakter yang baik 

dengan demikian harus melibatkan bukan saja aspek “knowing the good” (moral knowing), 

tetapi juga “desiring the good”  atau “loving the good” (moral feeling) dan “acting the good” 



(moral action).  Tanpa itu semua manusia akan sama seperti robot yang terindoktrinasi oleh 

sesuatu paham. 

Pendidikan merupakan  proses yang paling ber-tanggung jawab dalam melahirkan warga negara 

Indonesia yang memiliki karakter kuat sebagai modal dalam membangun peradaban tinggi dan 

unggul. Karakter bangsa yang kuat merupakan produk dari pendidikan yang bagus dan 

mengembangkan karakter. Ketika mayoritas karakter masyarakat kuat, positif, tangguh 

peradaban yang tinggi dapat dibangun dengan baik dan sukses. Sebaliknya, jika mayoritas 

karakter masyarakat negatif, karakter negatif dan lemah mengakibatkan peradaban yang 

dibangun pun menjadi lemah sebab peradaban tersebut dibangun dalam fondasi yang amat 

lemah. Karakter bangsa adalah modal dasar membangun peradaban tingkat tinggi, masyarakat 

yang memiliki sifat jujur, mandiri, bekerja-sama, patuh pada peraturan, bisa dipercaya, tangguh 

dan memiliki etos kerja tinggi akan menghasilkan sistem kehidupan sosial yang teratur dan 

baik. Ketidakteraturan sosial menghasilkan berbagai bentuk tindak kriminal, kekerasan, 

terorisme dan lain-lain. Pembentukan karakter dan watak atau kepribadian ini sangat penting, 

bahkan sangat mendesak dan mutlak adanya (tidak bisa ditawar-tawar lagi). Hal ini cukup 

beralasan. Mengapa mutlak diperlukan? Karena adanya krisis yang terus berkelanjutan melanda 

bangsa dan negara kita sampai saat ini belum ada solusi secara jelas dan tegas, lebih banyak 

berupa wacana yang seolaholah bangsa ini diajak dalam dunia mimpi.   

Program Bandung Masagi merupakan panduan sistematis yang terdiri dari empat komponen 

program yaitu: komponen religi, budaya sunda, lingkungan, dan bela negara sebagai wahana 

pembentukan karakter peserta didik Bandung masagi  berlandaskan filosofi sunda silih asih, 

silih asah, silih asuh dan silih wawangi. Filosofi ini sejalan dengan prinsip teori yang dijabarkan 

Benjamin S Bloom (dalam bukunya Taxonomy of Education of objectives Cognitive Domain, 

1959), yaitu ranah kognitif, afektif, konatif/psikomotor.  Silih asih berorientasi nilai kepada 

makna tingkah laku atau sikap yang memiliki empati, rasa belas kasihan, tenggang rasa, simpati 

terhadap kehidupan sekelilingnya atau memiliki rasa sosial yang tinggi. Silih asah berorientasi 

nilai peningkatan kualitas berpikir, mengasah kemampuan untuk mempertajam pikiran dengan 

tempaan ilmu dan pengalaman. Silih asuh berorientasi pada nilai kasih sayang dalam tindakan 

yang nyata, sikap pragmatik seseorang di masyarakat, eksistensi diri, menerapkan potensi diri di 

masyarakat, kepada yang lebih tua harus lebih hormat, kepada sesama harus saling menjaga, 

kepada yang lebih muda harus mampu mengayomi dan memberi contoh yang baik. Silih 

wawangi berorintasi pada makna meberikan nilai yang positif, memiliki citacita masyarakat 

bangsa yang teratur baik, dimana setiap orang mengenal tempat atau posisinya masing-masing 

dan turut saling menjaga agar menjagi satu kesatuan yang harmonis. Setiap kompenen pada 



Program Bandung Masagi dikembangkan sebagai wahana untuk pembentukan karakter peserta 

didik Bandung masagi yang direfresentasikan melalui: (1) kesadaran akan nilai-nilai religi 

sehingga terwujud siswa yang berakhlakul karimah, (2) kecintaan dan keterampilan terhadap 

budaya sunda. (3) kepedulian terhadap pelestarian dan menjaga lingkungan  bagi kelangsungan 

hidup. (4) kecintaan dan kepedulian terhadap tanah air. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kebutuhan Program Bandung Masagi di sekolah sangat besar agar pelajar menjadi generasi 

memiliki karaketer yang baik mampu menjalankan fungsi dirinya dengan baik dalam 

menjalankan kehidupan baik di lingkungan sekolah atau lingkungan lain yang dekat dengan 

dirinya. Berdasarkan hal tersebut maka misi pengembangan Program Bandung Masagi adalah 

untuk memfasilitasi perkembangan seluruh pelajar kota Bandung dalam mengembangkan 

potensinya dan mewujudkan generasi yang berakhlakul karimah, mencintai dan memiliki 

keterampilan budaya sunda, memiliki kepedulian terhadap pelesatarian dan menjaga lingkungan 

bagi keberlangsungan kehidupan, serta mewujudkan karakter siswa yang peduli dan cinta tanah 

air. Tujuan Program Bandung Masagi adalah mewujudkan karakter pelajar Bandung masagi 

yaitu generasi yang jujur, tangguh, peka, peduli, berani, tekun, kritis, inisiatif, kreatif, ramah, 

bertanggung jawab yang tercermin dari sikap religius, kearif terhadap budaya sendiri, kencintan 

lingkungan, kecintaan terhadap bangsa dan negaranya berlandaskan filosofi silih asih, silih asah, 

silih asuh dan silih wawangi. Program Bandung Masagi merupakan panduan sistematis yang 

terdiri dari empat komponen program yaitu: komponen religi, budaya sunda, lingkungan, dan 

bela negara sebagai wahana pembentukan karakter pelajar Bandung masagi  berlandaskan 

filosofi sunda silih asih, silih asah,silih asuh dan silih wawangi. Setiap kompenen pada Program 

Bandung Masagi dikembangkan sebagai wahana untuk pembentukan karakter pelajar bandung 

masagi yang direfresentasikan melalui: (1) kesadaran akan nilai-nilai religi sehingga terwujud 

siswa yang berakhlakul karimah, (2) kecintaan dan keterampilan terhadap budaya sunda. (3) 

kepedulian terhadap pelestarian dan menjaga lingkungan  bagi kelangsungan hidup. (4) 

kecintaan dan kepedulian terhadap tanah air. 

1. Komponen Program 

Komponen Program Bandung Masagi terdiri dari kompenen religi, budaya sunda, 

lingkungan, dan bela negara. Berikut tabel komponen Program Bandung Masagi 

 

No Komponen Nama 

Program 

Strategi 

Pelaksanaan 

Tujuan Nilai yang 

dikembangkan 

1 Religi  Kajian Pagi Pembiasaan  Mengembangkan 

kemampuan mengkaji 

isi kitab suci 

Silih asah: jujur, 

peduli, 

bertanggung 



jawab 

  Tabungan 

Akhiratku 

Pembiasaan  

 

Membiasakan siswa 

untuk berbagi kepada 

yang membutuhkan. 

Silih asih dan 

silih asuh: peka, 

kritis, inisiatif, 

kreatif 

  Buah Amal Pembiasaan  Membiasakan siswa 

untuk  mencatat amal 

ibadah yang telah 

dilakukan setiap hari. 

Silih wawangi: 

jujur, peka, 

peduli, inisiatif, 

kreatif 

 Budaya 

Sunda 

Rebo 

Nyunda 

Pembiasaan  Melestarikan nilai-

nilai luhur budaya 

sunda dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

Silih asah, silih 

asih, silih asuh, 

silih wawangi: 

jujur, peka, 

peduli, berani, 

tekun, 

kritis,inisiatif, 

kreatif, ramah, 

bertanggung 

jawab.  

  Seni Sunda  Ekstrakurikuler  Mengenal dan 

mengetahui seni 

sunda. 

Silih asah, silih 

wawangi: 

berani, inisiatif, 

kreatif 

  Penca Ekstrakurikuler  Mengenal dan 

mencintai penca 

sebagai seni dan 

keterampilan untuk 

melindungi diri sendiri 

Silih asah, silih 

asih, silih asuh, 

silih wawangi: 

jujur, peka, 

peduli, berani, 

tekun, 

kritis,inisiatif, 

kreatif, ramah, 

bertanggung 

jawab.  

 Lingkunga

n  

Anak Sigap 

Kebersihan 

(Asik) 

Pembiasaan  Membentuk mentalitas 

siswa agar selalu sigap 

untuk menjaga 

kebersihan di 

lingkungan sekolah,  

rumah dan masyarakat  

 

Silih Asah: 

jujur, peka, 

bertanggung 

jawab 

  GPS Pembiasaan  Membiasakan siswa 

bersikap menjaga 

kebersihan lingkungan  

Silih Asah: 

jujur, peka, 

bertanggung 

jawab 

  Sekolah 

Hijau, asri, 

dan Tentram 

(SEHAT) 

Pembiasaan  Memupuk kecintaan 

akan lingkungan hijau 

bebas polusi. 

 

Silih wawangi: 

peka, peduli, 

ramah 



  Kantin sehat 

Peduli 

(KASEP) 

Pembiasaan  Memupuk kesadaran 

untuk selalu hidup 

sehat melalui kantin 

sekolah yang sehat, 

tanpa polusi, aman dan 

ramah lingkungan. 

 

Silih wawangi: 

peka, peduli, 

ramah 

  Camp 

Bandung 

Masagi 

Kemping  Mengembangkan nilai-

nilai kecintaan kepada 

lingkungan dan 

sesama 

Silih asih, silih 

asah, silih asuh, 

silih wawangi: 

jujur, peka, 

peduli, berani, 

tekun, 

kritis,inisiatif, 

kreatif, ramah, 

bertanggung 

jawab. 

 Bela 

Negara 

Pelopor Taat 

Aturan 

Hukum 

(PATUH) 

Pembiasaan  Menjadikan siswa 

sebagi pelopor dalam 

menjalankan semua 

aturan/hukum yang 

berlaku 

 

Silih asah: jujur, 

peka, peduli, 

bertanggung 

jawab 

  Anti 

Tindakan 

Kekerasan 

(ATIKAN) 

Pembiasaan  Memupuk rasa saling 

menyayangi antar 

sesama teman. 

Silih asih, silih 

asuh, silih 

wawangi: jujur, 

peka, peduli, 

berani, tekun, 

kritis,inisiatif, 

kreatif, ramah, 

bertanggung 

jawab. 

  Budaya satu 

tomat 

Pembiasaan Memupuk kebiasaan 

budaya sapa, antri 

ucapkan tolong, maaf, 

dan terima kasih. 

Silih asih, silih 

asuh, silih 

wawangi: jujur, 

peka, peduli, 

berani, tekun, 

kritis,inisiatif, 

kreatif, ramah, 

bertanggung 

jawab. 

  Diklat 

Kepemimpin

an dan bela 

negara 

Pendidikan dan 

latihan 

Menumbuhkan nilai-

nilai kepemimpinan 

siswa 

Silih asih, silih 

asuh, silih 

wawangi: jujur, 

peka, peduli, 

berani, tekun, 

kritis,inisiatif, 

kreatif, ramah, 

bertanggung 

jawab. 



  Budaya 

SOCA ( 

Sobat 

Cakeut) 

Pembiasaan Tujuan dari program 

ini antara lain: 

 Mengurangi tingkat 

kenakalan di sekolah 

 Menjalin ikatan yang 

harmonis antara adik 

dan kakak kelas. 

 Meningkatkan 

solidaritas antar 

siswa 

 Membangun 

karakter 

kebersamaan dan 

kasih sayang. 

 Mengubah 

paradigma senioritas 

yang semula sosok 

menakutkan menjadi 

sosok yang 

dirindukan. 

 

Silih asih, silih 

asuh, silih 

wawangi: jujur, 

peka, peduli, 

berani, tekun, 

kritis,inisiatif, 

kreatif, ramah, 

bertanggung 

jawab. 

 

Pelaksanaan pendidikan karakter khususnya di SDN Cibaduyut 3 alhamdulilah sudah 

dilaksanakan sejak program pendidikan berkarakter melalui program Bandung “Masagi”. 

Implementasi Program Bandung Masagi dilakukan melalui bimbingan kelompok, guru 

berkolaborasi dengan guru lainnya dalam melaksanakan program. strategi pelaksanan program 

dilakukan melalui pembiasaan.  Pembiasaan adalah kegiatan dalam proses pendidikan yang 

berlangsung dengan jalan membiasakan peserta didik untuk bertingkah laku, berbicara, berpikir 

dan melakukan aktivitas tertentu menurut kebiasaan yang baik.   Contohnya setiap hari Jumat, 

disekolah kami diadakan solat Dhuha berjamaah dan mengaji bersama bagi umat muslim dan 

bagi umat non muslim mereka mengaji kitab injil bersama-sama , ini penting dilakukan untuk 

mempererat hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Contoh lainya setiap hari Senin dan Rabu 

kami melakukan kegiatan Gerakan Pungut Sampah yang dilakukan tidak hanya memungut 

sampah yang berada di lingkungan sekolah saja akan tetapi sedikit lebih luas arenya di sekitar 

lingkungan sekolah, bahkan setiap hari Sabtu, di kota Bandung ada kegiatan yang namanya 

Program Sabtu Seru dimana kegiatannya adalah GPS di tempat publik area yaitu bertempat di 

Alun-alun Bandung. Hal ini perlu dilakukan karena siswa harus membiasakan membuang 

sampah pada tempatnya bukan hanya di lingkungan sekolah akan tetapi di tempat manapun 

siswa harus dibiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Hal lain yang terlihat adalah 

dari program SOCA aatau Sobat Cakeut dimana program ini adalah program seperti adik asuh, 

setiap siswa per level di pasangankan dengan adik kelasnya misalkan kelas 6 dipasangkan 

dengan kelas 4 antara pria dengan pria dan wanita dengan wanita. Hal ini dilakukan siswa agar 



dapat saling menghormati terhadap kakak kelasnya  dan menghargai terhadap adik kelasnya satu 

sama lain, siswa diberikan tugas untuk diselesaikan secara bersama sehingga terjalin 

komunikasi yang baik dan terjalin keakraban yang harmonis. Selain itu pendidikan karakter juga 

dilaksanakan ketika Masa Orientasi Siswa (MOS). MOS merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

di sekolah guna menyambut kedatangan para peserta didik baru agar mereka mampu beradaptasi 

terhadap lingkungan sekolah barunya dengan baik. Dengan pembiasaan yang dilakukan setiap 

hari di sekolah, diharapkan semua siswa dapat diaplikasikan juga di rumahnya masing-masing, 

sehingga pembiasaan yang baik akan menjadi sebuah sikap yang baik sehingga menjadi jati diri 

insan Indonesia yang berbudi pekerti luhur dan memiliki integritas terhadap bangsa Indonesia 

sebagai tanah kelahiranya.  Program pendidikan berkarakter ini diajarkan dengan tekhnik ACB 

yaitu Ajarkan Contohkan Biasakan. Dengan tekhnik seperti itu diharapkan siswa dapat 

menumbuhkan karakter yang sudah menjadikan sebuah kebiasaan yang baik selamanya. 

 

SIMPULAN  

Ada setumpuk harapan disandarkan kepada dunia pendidikan. Para orangtua kerap berharap: 

mampukah pendidikan mencetak generasi yang berkarakter kuat? Bilakah pendidikan mampu 

menghasilkan orang-orang berintegritas tinggi di negeri ini? Sebuah keinginan yang boleh jadi 

terdengar berlebihan, meski sesungguhnya amat wajar, mengingat pendidikan memanglah 

tumpuan solusi dari sekian banyak persoalan sumber daya manusia dan problem 

kemasyarakatan. Pendidikan pada hakikatnya adalah perubahan perilaku. Mengikuti kerangka 

berfikir seperti ini, sudah selayaknya proses pendidikan sanggup mengubah sikap dan 

membangun perilaku sesuai harapan. Pendidikan karakter berbasis budaya setempat yang 

dilakukan seperti di kota Bandung dengan nama Program pendidikan Karakter Bandung Masagi 

seyogyanya dapat menjadikan contoh bagi kita semua akan pentingnya pendidikan karakter 

pada saat ini. Perkembangan jaman yang tiap hari makin berkembang pesat yang tidak bisa kita 

bendung kedatangannnya, oleh karena itu kita sebagai pendidik wajib memberikan modal sikap 

kepada siswa yang harus dijadikan pijakan dasar terhadap perkembangan zaman. Sehingga 

menciptakan siswa yang agamis, yang tidak melupakan budaya daerah sendiri, berintegritas 

tinggi serta mencintai lingkungan sekitar di tengah perkembangan zaman yang sudah 

berkembang pesat ini. Program pendidikan karakter berbasis budaya seperti Bandung Masagi 

ini dapat diadopsi oleh kota-kota lain yang ada di indonesia bahkan bisa dikembangkan lagi 

sesuai dengan kebutuhan dan ciri khas budaya yang ada di daerahnya masing-masing.  
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