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TIPE MANUSIA 

Berdasarkan Karakternya

Ada orang yang tahu di tahunya

Ada orang yang tahu di tidaktahunya

Ada orang yang tidak tahu di tahunya

Ada orang yang tidak tahu di 
tidaktahunya



Bagaimana cara mendapatkan 

manusia berkarakter ?

Ketahuilah apa yang kau tahu 

dan ketahuilah apa yang kau 

tidak tahu



Kesabaran

Energik

Kaya ide

Kreatif

Inovatif

Leadership

Taqwa

Jujur

Mampu negosiasi

Prestasi

Tangg.Jawab

Skill

Mimpi

CIRI PEMIMPIN BERKARAKTER

01_Kesabaran.pptx
02_Energik.pptx
03_Kaya Ide.pptx
04_Kreatif.pptx
05_Inovatif.pptx
06_Leadership.pptx
13_Taqwa_Surat 3 ayat 102.pptx
12_Jujur_Janji_Surat 48 ayat 10.pptx
11_Negosiasi.pptx
07_Prestasi.pptx
08_Tanggung Jawab.pptx
09_Modal.pptx
10_Mimpi.pptx


PEMBANGUNAN KARAKTER

Sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan 

yang mengarahkan tindakan seseorang 

individu.

Pendidikan berkarakter adalah berupaya 

mempertahankan karakter yang baik dan 

menghilangkan karakter yang jelak

Karakter bangsa sangat penting bagi sebuah 

bangsa. Bangsa yang mempunyai karakter 

biasanya adalah bangsa yang kuat. 

Sebaliknya, bangsa yang tidak memiliki 

karakter tidak akan menjadi bangsa yang 

maju.



Bung Karno: 
Negara ini harus dibangun dengan 

mendahulukan pembangunan karakter 

(character building), karena character 

building inilah yang akan membuat 

Indonesia menjadi bangsa yang besar, 

maju dan berjaya serta bermartabat 
(Soemarno Soedarsono, 2009)

Perilaku 

Negatif

PERILAKU NEGATIF PARA PEMIMPIN BANGSA.pptx


Membangun Karakter

1. Mengenal diri sebagai makhluk 

Tuhan

2. Pembiasaan

3. Contoh atau tauladan

4. Pendidikan/pembelajaran 

secara terintegrasi

14_Tauladan-Contoh_Surat 61 ayat 2-3.pptx
Otak Manusia.pptx
Otak Manusia.pptx


Memulai Membangun Karakter

1. Membangun karakter adalah membangun 

mindset, yang membutuhkan suatu proses 

yang agak panjang karena menyangkut 

perubahan sikap dan pandangan hidup 

seseorang

2. Proses itu hendaknya dimulai dari diri 

sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan

3. Dimulai dari hal yang paling kecil dalam 

lingkungan keluarga

25_Memelihara diri_Surat 66 ayat 6.pptx


Keterkaitan Karakter 

dengan Keberhasilan 

Kepemimpinnan

1. Rasa percaya diri

2. Kemampuan bekerjasama

3. Kemampuan bergaul

4. Kemampuan berempati

5. Kemampuan berkomunikasi



Menerapkan Manajemen Mutu Pada

Kepemimpinan

1. Tumbuhkan terus tekat yang kuat untuk 
meraih mutu;

2. Adopsi filosofi mutu yang baru; 
3. Hentikan ketergantungan kepada 

pengawasan, jika ingin meraih mutu;
4. Hentikan hubungan kerja yang hanya 

berdasarkan harga; 
5. Lakukan terus perbaikan-perbaikan; 
6. Lembagakan pelatihan sambil kerja; 
7. Lembagakan kepemimpinan yang 

membantu;



Sambungan….

8. Singkirkan sumber ketakutan dalam 
lingkungan hidup; 

9. Hilangkan penghalang komunikasi antar 
bagian; 

10. Hilangkan slogan-slogan dan keharusan;
11. Hilangkan kuota dan target-target 

kuantitas;
12. Hilangkan penghalang-penghalang yang 

merampas kebanggaan orang dalam 
kerjanya;

13. Lembagakan program pendidikan dan 
pengembangan diri; 

14. Kembangkan struktur yang mengundang 
partisipasi



Jika tidak bisa mendapatkan apa yang

disukai, sukai apa yang didapatkan



KARAKTER NEGATIF yang 

ditemui dalam KESEHARIAN

KORUPSI

POLITIK UANG

TIDAK JUJUR/ BERBOHONG/ 

TIDAK MENEPATI JANJI

MALAS/ BUDAYA INSTAN

TIDAK DISIPLIN

PEMERAS/ TUKANG PALAK

PENAKUT

TIDAK ADIL, PREMANISME

BERSELINGKUH

Perilaku 

Negatif

15_Pembohong-Setan_Surat 26 ayat 221-225.pptx
12_Jujur_Janji_Surat 48 ayat 10.pptx
28_Berselingkuh_Surat 24 ayat 2-3.pptx
PERILAKU NEGATIF PARA PEMIMPIN BANGSA.pptx


9 Pilar Membangun Berkarakter

1. Cinta Tuhan dan CiptaanNya

2. Kemandirian dan Tanggung Jawab

3. Kejujuran, amanah, dan bijaksana

4. Hormat dan Santun

5. Dermawan, suka menolong, dan gotong 
royong

6. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras

7. Kepemimpinan dan keadilan

8. Baik dan rendah hati

9. Toleransi, kedamaian, dan kesatuan

26_Cinta Tuhan_Surat 49 ayat 1-2.pptx
19_Cinta Tuhan dan Ciptaannya_Surat 29 ayat 61-63.pptx
17a_Kemandirian_Surat 17 ayat 71.pptx
12_Jujur_Janji_Surat 48 ayat 10.pptx
15_Pembohong-Setan_Surat 26 ayat 221-225.pptx
23_Hormat dan santun_Surat 2 ayat 83-84.pptx
16_Darmawan_Surat 2 ayat 261-267.pptx
16_Darmawan_Surat 2 ayat 261-267.pptx
24_Tidak percay diri_Surat 70 ayat 19-24.pptx
21_Bekerja Keras_Surat 13 ayat 11.pptx
20a_Kepeminpinan_Surat 9 ayat 23.pptx
20_Kasih sayang_Surat 42 ayat 23.pptx
17_Baik dan rendah hati_Surat 17 ayat 71.pptx
18_Jangan berbantahan_Surat 8 ayat 46.pptx
22_Kedamaian_Surat 53 ayat 43 dan.pptx


MENGAPA REPOT-REPOT KITA 

HARUS MEMBANGUN JATI DIRI 

ANAK BANGSA

JUJUR, TOLERANSI, GOTONG 

ROYONG, PEKERJA KERAS 

(TIDAK MALAS), BUDAYA MALU, 

SETIA, BERANI, dan lain-lainya



KITA HARUS 

BERUBAH

BANGSA INDONESIA 

HARUS BERUBAH

16

MENJADI BERKARAKTER

MEMBANGUN JATI DIRINYA !



Karena Jati Diri Atau Karakter Ini

Menjadi MODAL DASAR,
untuk

MEMBANGUN BANGSA



Bangsa ini belum mapan dalam hal

jati dirinya … dan bahkan kehilangan

karakternya

APA YANG SALAH dengan

INDONESIA !!!

Sumber 

Kecerdasan



Terimakasih...!



SUMBERDAYA SINERGIS

IQ (Intelligence Quotient)

EQ (Emotional Quotient)

SQ (Spritual Quotient)



IQ (Intelligence Quotient)

❖ IQ sebagai sesuatu yang bersifat 

pembawaan

❖ Bersifat tetap tidak bisa 

dikembangkan tetapi menentukan 

keberhasilan atau kesuksesan 

seseorang dalam studi

❖ IQ selama ini dinyatakan sebagi satu-

satunya hal yang menentukan 

keberhasilan masa depan seseorang



EQ (Emotional Quotient)

❖ EQ adalah hubungan pribadi antar 

pribadi

❖ Konsep EQ memberikan harapan baru 

di dunia pendidikan

❖ EQ sama pentingnya dengan IQ, EQ 

sangat berperan  dalam menentukan 

kesuksesan studi dan keberhasilan 

masa depan seseorang dalam meniti 

karirnya



SQ (Spritual Quotient)

❑ SQ  sekaligus pemberi nilai 
merupakan alat pengontrol terhadap 
kecerdasan yang ditimbulkan oleh IQ 
dan EQ

❑ SQ merupakan aturan yang harus 
dipatuhi oleh semua pemeluknya atau 
yang meyakininya

❑ SQ dasarnya adalah keyakini 
seseorang terhadap aturan yang 
dipahaminya



Hasil Penelitian

Sebanyak 33 % mahasiswa yang 

tergolong superior (IQ 125+) mengalami 

keterlambatan studi

Kecerdasan emosional (EQ) memiliki 

peran yang lebih penting dibandingkan 

dengan kecerdasan intelektual (IQ)

Kecerdasan otak merupakan syarat 

minimal untuk meraih keberhasilan

Kecerdasan emosional yang 

mengantarkan seseorang menuju puncak 

prestasi



Lanjutan...!

Orang-orang yang memiliki kecerdasan 

intelektual tinggi, sering menemukan 

kekalahan dalam bersaing dalam 

berbagai aspek

Orang yang memiliki IQ biasa-biasa saja 

justru lebih cepat sukses dalam studi, 

sukses dalam berkarir, bahkan sukses 

dalam memimpin berbagai kelompok



Kontribusi EQ pada Seseorang

Memiliki motivasi yang tinggi untuk berprestasi 

(achievement motivation)

Memberikan dorongan energi dan mengarahkan 

tingkah laku dalam segala situasi

Orang yang kebutuhan berprestasi tinggi sangat 

termotivasi untuk berprestasi sehingga mereka 

belajar untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas 

dengan baik

Mempunyai kemauan, kerja keras, tekun dan 

rajin untuk meraih keberhasilan

Terampil dalam mamenej waktu, merupakan 

aspek EQ penting yang berguna sepanjang hayat



EQ merupakan:

Merasa senang akan diri sendiri. 

Akan menimbulkan kepercayaan diri, 

Semakin yakin seseorang akan 

dirinya, 

Semakin baik kemampuan belajar, 

Yakin akan kemanfaatan dirinya 

memacu prestasi



Kecerdasan Emosional, memerlukan:

Pengembangan sebaik-baiknya melalui pola 
bimbingan holistik, berpusat pada kehidupan 
keluarga yang berlandaskan nilai-nilai religi 
dan bernuansa pendidikan dalam suasana 
harmoni budaya bangsa

Pola bimbingan holistik mempunyai makna: 
layanan yang diberikan merupakan suatu 
keutuhan dalam berbagai dimensi yang 
terkait

Dalam kaitan dengan lingkungan pendidikan, 
bimbingan dilaksanakan secara terpadu 
mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat.


