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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI

1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

a. Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter, terambil dari dua suku kata yang berbeda yaitu

pendidikan dan karakter. Pendidikan lebih merujuk kepada kata kerja, 

sedangkan karakter lebih merujuk pada kata sifatnya yang artinya melalui 

proses pendidikan tersebut, nantinya dapat dihasilkan sebuah karakter yang 

baik.  

Pendidikan merupakan terjemahan dari education, yang kata dasarnya 

educate atau bahasa Latinnya educo. Educo berarti mengembangkan dari 

dalam, mendidik, melaksanakan hukum kegunaan (Sutrisno, 2012). 

Sedangkan menurut Ahmad D. Marimba sebagaimana dikutip oleh 

Muhammad Fadlillah menyebutkan bahwa pendidikan merupakan bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani 

dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama 

(Fadlillah, M, dkk, 2013). Sebagaimana dalam Undang-Undang No.20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan 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. 
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Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan yang telah diuraikan, 

dapat dipahami bahwa pendidikan adalah usaha dalam membimbing dan 

mengembangkan potensi bersamaan dengan karakter peserta didik supaya 

terarah dengan baik dan nantinya mampu diterapkan pada kehidupan sehari-

hari. Bentuk bimbingan dan pengembangan tersebut dilakukan secara sadar, 

terencana, dan terstruktur oleh pendidik kepada peserta didik guna untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.  

Pengertian karakter sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Fadhlillah 

dan Lilif pada buku Doni Koesoema yaitu secara etimologi istilah karakter 

berasal dari bahasa Yunani karasso yang berarti cetak biru, format dasar, dan 

sidik seperti dalam sidik jari. Sedangkan dalam Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain 

(Wiyani, N, 2013). Secara harfiah, karakter bermakna kualitas mental atau 

moral, kekuatan moral, nama dan reduplikasi. Sedangkan menurut Kamisa 

yang dikutip oleh Novan Ardi Wiyani, berkarakter artinya mempunyai watak 

dan kepribadian. Karakter memberikan konsistensi, integritas, dan energi. 

Orang yang memiliki karakter yang kuat, akan memiliki momentum untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kepmendiknas, karakter adalah 

sebagai nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau berbuat baik, 

nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap lingkungan) yang 

terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku (Kebijakan Nasional 

Pembangunan Karakter Bangsa, 2010)  Berdasarkan beberapa pengertian 

tentang karakter di atas, dapat disimpulkan bahwa karakter adalah kualitas 
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atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khusus, yang menjadi pendorong dan penggerak, 

serta yang membedakannya dengan individu lainnya.  

Makna dari pendidikan karakter sendiri yang beredar di masyarakat 

terdapat ketidaktepatan makna dari pendidikan karakter, hal tersebut 

disampaikan oleh penulis Novan Ardi Wiyani (2013) pada bukunya yang 

berjudul “Konsep, Praktik, dan Strategi Membumikan Pendidikan Karakter 

di SD” yakni berdasarkan pengalaman langsung penulis di masyarakat 

diantaranya yaitu : 

1) Pendidikan karakter merupakan mata pelajaran agama dan PKn sehingga 

menjadi tanggung jawab guru agama dan PKn. 

2) Pendidikan karakter merupakan mata pelajaran pendidikan budi pekerti. 

3) Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang menjadi tanggung 

jawab keluarga, bukan tanggung jawab sekolah. 

4) Pendidikan karakter merupakan mata pelajaran baru dalam KTSP dan 

sebagainya. 

Kesalahan makna tersebut diambil dari pemikiran banyak guru, orang 

tua, dan masyarakat umum. Berbeda dengan yang di sampaikan oleh 

beberapa ahli yaitu menurut Fitri (2012) menyatakan bahwa pendidikan 

karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata pelajaran. 

Sedangkan menurut Depdiknas (2010) yang dikutip oleh Sri Haryati (2017) 

dalam jurnalnya yang berjudul “Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 

2013”, pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang 

mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Berdasarkan definisi di atas 
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dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah proses pemberian 

tuntunan kepada peserta didik yakni tidak hanya dalam hal pengetahuan akan 

tetapi juga mempengaruhi karakter peserta didik agar menjadi baik yang 

diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran.  

Landasan dari pelaksanaan pendidikan karakter yaitu Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 

yang menyaatakan bahwa “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 yang demokratis serta 

bertanggung jawab”. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang dibuat 

pemerintah tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut 

diungkapkan oleh Ali Rohmad yang dikutip oleh Novan Ardy Wiyani (2013) 

yaitu “terjadi praktik-praktik kebohongan dalam dunia pendidikan mulai dari 

menyontek pada saat ujian sampai plagiarisme”. Dunia pendidikan turut 

bertanggung jawab dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang dari segi 

akademis sangat bagus, tetapi dari segi karakter ternyata masih bermasalah. 

Oleh karena itu, untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045, pemerintah 

membuat program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk lebih 

memperkuat karakter anak Indonesia yang berkualitas dari segi pengetahuan 

maupun dari moral atau karakternya. 

b. Definisi dan Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  
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Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) tercantum pada Permendikbud 

Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 1 yaitu Penguatan Pendidikan Karakter 

yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat 

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

Sebagaimana tercantum pula pada PermendikbudNomor 20 Tahun 2018 

tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada pasal 2 tentang fungsi dari PPK 

yaitu PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, 

disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli sosial, dan bertanggung jawab. 

c. Jenis Pengimplementasian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Berdasarkan buku Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan 

Karakter Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, 

Implementasi PPK dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu 

berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Ketiga 

pendekatan ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang utuh.  

1) PPK Berbasis Kelas 

PPK berbasis kelas dapat diimplementasikan melalui enam 

pengimplementasian hal ini berdasarkan pada Buku Konsep dan Pedoman 
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PPK Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) yaitu : 

a) Pengintegrasian PPK dalam Kurikulum. 

Langkah-langkah menerapkan PPK melalui pembelajaran 

terintegrasi dalam kurikulum, dapat dilaksanakan dengan cara: 

(1) melakukan analisis KD melalui identifikasi nilai-nilai yang terkandung 

dalam materi pembelajaran. 

(2) mendesain RPP yang memuat fokus penguatan karakter dengan memilih  

metode pembelajaran dan pengelolaan (manajemen) kelas yang relevan. 

(3) melaksanakan pembelajaran sesuai skenario dalam RPP. 

(4) melaksanakan penilaian otentik atas pembelajaran yang dilakukan. 

b) PPK Melalui Manajemen Kelas 

Manajemen kelas (pengelolaan kelas) adalah momen pendidikan yang 

menempatkan para guru sebagai individu yang berwenang dan memiliki 

otonomi dalam proses pembelajaran untuk mengarahkan, membangun kultur 

pembelajaran, mengevaluasi dan mengajak seluruh komunitas kelas 

membuat komitmen bersama agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan berhasil. Pendidik memiliki kewenangan dalam mempersiapkan 

(sebelum masuk kelas), mengajar, dan setelah pengajaran, dengan 

mempersiapkan skenario pembelajaran yang berfokus padanilai-nilai utama 

karakter. Manajemen kelas yang baik akan membantu peserta didik belajar 

dengan lebih baik dan dapat meningkatkan prestasi belajar. 
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c) PPK Melalui Pilihan dan Penggunaan Metode Pembelajaran 

Penguatan Pendidikan Karakter terintegrasi dalam kurikulum dilakukan 

melalui pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode pembelajaran 

yang tepat. Guru harus pandai memilih agar metode pembelajaran yang 

digunakan secara tidak langsung menanamkan pembentukan karakter peserta 

didik. Metode pembelajaran yang dipilih harus dapat membantu guru dalam 

memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. 

Melalui metode tersebut diharapkan siswa memiliki keterampilan yang 

dibutuhkan pada abad XXI, seperti kecakapan berpikir kritis (critical 

thinking), berpikir kreatif (creative thinking), kecakapan berkomunikasi 

(communication skill), termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerja 

sama dalam pembelajaran (collaborative learning). 

d) PPK Melalui Pembelajaran Tematis  

Penguatan Pendidikan Karakter melalui pembelajaran tematis adalah 

suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan 

mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan nilai-nilai tertentu. Tema-

tema yang mengandung nilai utama PPK diajarkan dalam bentuk 

pembelajaran di kelas ini diharapkan semakin memperkaya praksis PPK di 

sekolah. Satuan pendidikan mendesain sendiri tema dan prioritas nilai 

pendidikan karakter apa yang akan mereka tekankan. Satuan pendidikan 

dapat menyediakan guru khusus atau memberdayakan guru yang ada untuk 

mengajarkan materi tentang nilai-nilai tertentu untuk memperkuat pendidikan 

karakter. 
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e) PPK Melalui Gerakan literasi 

Gerakan literasi merupakan kegiatan mengasah kemampuan 

mengakses, memahami, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara kritis 

dan cerdas berlandaskan kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan 

berbicara untuk menumbuhkembangkan karakter seseorang menjadi tangguh, 

kuat, dan baik. Berbagai kegiatan tersebut dilaksanakan secara terencana dan 

terprogram sedemikian rupa, baik dalam kegiatankegiatan berbasis kelas 

maupun kegiatan kegiatan berbasis budaya sekolah, dan komunitas 

masyarakat. Dalam konteks kegiatan PPK berbasis kelas, kegiatan-kegiatan 

literasi dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan pembelajaran dan mata 

pelajaran yang ada dalam struktur kurikulum. 

f) PPK Melalui Layanan Bimbingan dan Konseling 

Penguatan Pendidikan Karakter bisa dilakukan secara terintegrasi 

melalui pendampingan siswa dalam melalui bimbingan dan konseling. 

Peranan guru BK tidak terfokus hanya membantu peserta didikyang 

bermasalah, melainkan membantu semua peserta didik dalam pengembangan 

ragam potensi, meliputi pengembangan aspek belajar/akademik, karier, 

pribadi, dan sosial. Bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan secara 

kolaboratif dengan para guru mata pelajaran, tenaga kependidikan, maupun 

orang tua dan pemangku kepentingan lainnya. Keutuhan layanan bimbingan 

dan konseling diwujudkan dalam landasan filosofis bimbingan dan konseling 

yang memandirikan, berorientasi perkembangan, dengan komponen- 

komponen program yang mencakup (1) layanan dasar, (2) layanan responsif, 
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(3) perencanaan individual dan peminatan, dan (4) dukungan sistem  

(Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014).  

2) PPK Berbasis Masyarakat 

Satuan pendidikan tidak dapat menutup diri dari kemungkinan 

berkolaborasi dengan lembaga, komunitas, dan masyarakat lain di luar 

lingkungan sekolah. Pelibatan publik dibutuhkan karena sekolah tidak dapat 

melaksanakan visi dan misinya sendiri. Oleh karena itu, berbagai macam 

bentuk kolaborasi dan kerja sama antarkomunitas dan satuan pendidikan 

diluar sekolah sangat diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter 

(Kemendikbud, 2016. 

3) PPK Berbasis Budaya 

Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan sebuah 

kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung 

praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, 

struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. Pengembangan PPK berbasis 

budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan tata kelola sekolah, 

desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), serta pembuatan 

peraturan dan tata tertib sekolah. 

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya sekolah berfokus pada 

pembiasaan dan pembentukan budaya yang merepresentasikan nilai-nilai 

utama PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan. Pembiasaan ini 

diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan di sekolah yang tercermin dari 

suasana dan lingkungan sekolah yang kondusif. 
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Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya salah satunya 

dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler, baik ekstrakurikuler wajib maupun 

ekstrakurikuler pilihan (sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler  yang 

dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan). Semua kegiatan 

ekstrakurikuler yang dikembangkan tersebut harus memuat dan menegaskan 

nilai-nilai karakter yang dikembangan dalam setiap bentuk kegiatan yang 

dilakukan. Meskipun secara implisit kegiatan ekstrakurikuler sudah 

mengandung nilai-nilai karakter, namun tetap harus diungkap secara eksplisit 

serta direfleksikan dan ditegaskan kembali di akhir kegiatan, agar peserta 

didik sadar dan paham (Kemendikbud, 2016). 

d. Nilai Utama PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

Lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai 

yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Nilai sebagaimana 

yang dimaksud pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 2 

yaitu religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas 

yang terintegrasi dalam kurikulum. Kelima nilai utama karakter bangsa yang 

dimaksud adalah sebagai berikut (Kemendikbud, 2016) : 

1. Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama 

dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung 

tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan 

lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter 

religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan 



20 
 

 
 

ciptaan. Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama 

antar pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, persahabatan, 

ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, melindungi 

yang kecil dan tersisih. 

2. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang 

tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik 

bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan 

diri dan kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya 

bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa,rela berkorban, unggul, 

dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku,dan agama.  

3. Mandiri 

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, 

waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Subnilai mandiri 

antara lain etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

4. Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, 

menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/ pertolongan pada 
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orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain 

menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, 

musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti 

diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 

5. Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki 

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas 

moral). Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga 

negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan 

dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Subnilai integritas antara lain 

kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, 

keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas). 

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan 

berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, 

yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari 

nilai utama manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah 

pertlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara kontekstual 

maupun universal. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah 

sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk 

kehidupan antarmanusia sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. 
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Sebagaimana dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-nilai 

religius dimaksud melandasi di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, 

kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai utama 

nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini 

harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang 

tumbuh bersama nilai-nilai lainnya. 

2. Ekstrakurikuler 

a. Definisi Ekstrakurikuler 

Berdasarkan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan 

Ekstrakurikuler pada pasal 1 yaitu Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan 

kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan 

pengawasan satuan pendidikan. Sedangkan menurut Permendikbud Nomor 

20 Tahun 2018 yaitu pada pasal 1 yaitu “Ekstrakurikuler adalah kegiatan 

pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara 

optimal”. Sedangkan menurut Wiyani (2013), menyatakan bahwa: Kegiatan 

ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan 

aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada kurikulum yang sedang 

dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan bagaimana penerapan 

sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh peserta didik 

sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan 

sekitarnya. 



23 
 

 
 

Ekstrakurikuler merupakan kegiatan pendidikan diluar jam pelajaran 

yang ditunjukkan untuk membantu perkembangan peserta didik, sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang 

secara khusus diselenggarakan oleh peserta didik dan atau tenaga 

kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah (Wiyani, 

2013).  

Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilaksanakan diluar jam 

sekolah dengan tujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

karakter untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada pada 

dirinya sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan 

sekitarnya.  

b. Tujuan  Ekstrakurikuler 

Tujuan dari ekstrakurikuler sudah ditetapkan dalam Permendikbud 

Nomor 62 Tahun 2014 yaitu tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu pada pasal 2 yang 

berbunyi “kegiatan Ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, 

dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan nasional” (Permendikbud Nomor 62 tahun 

2014). 

Sedangkan prinsip dari kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan 

Permendikbud nomor 62 tahun 2014 yaitu pada pasal 5 yang menyatakan 

bahwa satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler 
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yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program Kegiatan 

Ekstrakurikuler sebagaimana yang disebutkan di atas  memuat:  

a. rasional dan tujuan umum 

b. deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler 

c. pengelolaan  

d. pendanaan 

e. evaluasi  

    Evaluasi dari pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diatur dalam 

Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 pada pasal 7 yaitu Satuan pendidikan 

memberikan penilaian terhadap kinerja peserta didik dalam Kegiatan 

Ekstrakurikuler secara kualitatif dan dideskripsikan pada rapor peserta didik. 

c. Jenis Ekstrakurikuler 

Menurut Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 Pasal 3 yaitu Kegiatan 

Ekstrakurikuler terdiri atas: 

 a. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib 

Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler 

yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh 

seluruh peserta didik. Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib berbentuk pendidikan 

kepramukaan.  

b. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan  

Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan merupakan Kegiatan Ekstrakurikuler 

yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai 

bakat dan minat peserta didik. Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dapat 

berbentuk latihan olah-bakat dan latihan olah-minat.  
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Berdasarkan hasil observasi peneliti yang di lakukan di SDN Mulyorejo 

1 Malang, terdapat 4 kegiatan ekstrakurikuler pilihan di SDN Mulyorejo 1  

Malang yaitu Ekstrakurikuler Bahasa Inggris, Beladiri, Menari, Menyanyi, 

Menggambar. Diantara 4 kegiatan ekstrakurikuler tersebut di SDN 

Mulyorejo 1 Malang mengatur terdapat 2 ekstrakurikuler yang diwajibkan 

untuk kelas 1 hingga kelas 6. Kedua ekstrakurikuler tersebut adalah 

ekstrakurikuler pramuka dan bahasa Inggris. 

d. PPK dalam Kegiatan Esktrakurikuler Bahasa Inggris 

Pembelajaran bahasa dalam Kurikulum 2013 menekankan pada 

keterampilan berbahasa yang mencakup kegiatan menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis yang diterapkan dalam pembelajaran Ekstrakurikuler 

Bahasa Inggris. Pembelajaran Bahasa Inggris ekstrakurikuler untuk jenjang 

sekolah dasar seharusnya memiliki tujuan yaitu memberikan bekal dasar- 

dasar berbahasa sehingga tidak menargetkan tercapainya seluruh 

keterampilan berbahasa yang ada (Solekhah, Ardita M, 2015).  Cameron 

(2001) mengemukakan empat kegiatan tersebut sebagai ‘the four Skills’ 

adalah listening (menyimak), speaking (berbicara), reading (membaca), dan 

writing (menulis).  

Penerapan PPK dalam ekstrakurikuler bahasa Inggris dapat dilakukan 

bersamaan dengan mengajarkan siswa empat keterampilan dasar tersebut 

yaitu : 

1. Keterampilan Menyimak (listening) 

Tarigan (2008) menyebutkan bahwa menyimak adalah proses kegiatan 

mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, 
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apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau 

pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang 

pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Langkah-langkah yang dilalui 

dalam proses menyimak yaitu: (1) menerima masukan yang didengar, (2) 

melibatkan diri terhadap masukan yang didengar, dan (3) 

menginterpretasikan dan berinteraksi dengan masukan yang didengar.  

Berdasarkan Indonesia Heritage Foundation (HIF) melalui 

keterampilan menyimak siswa dapat belajar untuk toleransi (Hidayah, N, 

2015) 

2. Keterampilan Membaca (reading) 

Keterampilan membaca digolongkan ke dalam elemen pemerolehan 

bahasa berupa informasi yang berasal dari bacaan. Broughton (dalam 

Tarigan, 2008) membagi dua aspek membaca yakni keterampilan yang 

bersifat mekanis (mechanical skills) dan keterampilan yang bersifat 

pemahaman (comprehension skills). Anak usia sekolah dasar baru mengalami 

perkembangan pada keterampilan mekanisnya yakni yang mencakup, (1) 

pengenalan huruf, (2) pengenalan unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, 

pola klausa, kalimat, dan lain-lain), (3) pengenalan hubungan/korespondensi 

pola ejaan dan bunyi (kemampuan menyuarakan bahasa tulis), dan (4) 

kecepatan membaca ke arah lambat. Untuk mencapai tujuan yang terkandung 

dalam keterampilan mekanis (mechanical skills) tersebut, aktivitas yang 

paling sesuai adalah membaca nyaring, membaca bersuara (reading aloud; 

oral reading) (Tarigan, 2008). 
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Menurut Kusmiah (2012) dalam Journal of Educational Research and 

Evaluation 1 (2), berdasarkan hasil pengamatan, aspek kejujuran, kerjasama, 

kreatif, komunikatif, menghargai prestasi dan toleransi terlihat dalam 

kegiatan membaca pada siswa.  

3. Keterampilan Berbicara (speaking) 

Interaksi langsung yang terjalin antara dua pihak yang berkomunikasi 

untuk menyampaikan pesan tertentu dilalui melalui pembicaraan. Berbicara 

diartikan sebagai suatu penyampaian maksud (ide, pikiran, isi hati) seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud 

tersebut mudah dipahami oleh orang lain (Shaleh Abbas, 2006).  

Penelitian ini yang dimaksud dengan keterampilan berbicara adalah 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk melatih dan mengasah keterampilan 

berbicara antara lain dengan 48 menirukan ucapan, percakapan sederhana, 

berdiskusi, presentasi, tanya jawab, dan bercerita. Berdasarkan Jurnal 

Pendidikan Karakter, Tahun III, Nomor 2, Juni 2013 dari Dwiyanto Joko 

Pranowo , karakter yang muncul dari keterampilan berbicara melalui bermain 

peran adalah kepedulian dan kerjasama.  

4. Keterampilan Menulis (writing) 

Dilihat dari interaksi dengan lawan bicara, keterampilan menulis 

termasuk ke dalam keterampilan berbahasa tidak langsung. Menulis 

merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk 

berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang 

lain (Tarigan, 2008). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wikanengsih dalam Jurnal 

Ilmu Pendidikan, Jilid 19, Nomor 2, Desember 2013 dipaparkan karakter 

yang muncul yaitu kebiasaan siswa dalam mengemukakan pendapat melalui 

bahasa yang santun, percaya diri, menghargai pendapat orang lain, 

mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan dapat 

mengembangkan kreativitas. 

e. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang Menguatkan 

Karakter Siswa  

1) Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Berdasarkan Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, komponen Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yaitu : 

a) Identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;  

b) Identitas mata pelajaran atau tema/subtema;  

c) Kelas/semester;  

d) Materi pokok;  

e) Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD 

dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang 

tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai;  

f) Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan 

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 

mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;  

g) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi 

pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, 
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dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator 

ketercapaian kompetensi; metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan KD yang 

akan dicapai; 

h) Media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk 

menyampaikan materi pelajaran; 

i) Sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam 

sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;  

j) Langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan  pendahuluan, 

inti, dan penutup; 

k) Penilaian hasil pembelajaran.  

2) Prinsip Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Mekanisme pelaksanaan pembelajaran mencakup perencanaan, 

pelaksanaan (termasuk didalamnya kegiatan evaluasi), dan pertimbangan daya 

dukung. Berdasarkan Modul Pelatihan Kurikulum 2013 (Kemendikbud, 

2018), Tahap pertama, perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan 

kegiatan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dalam 

menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut 

(Kemendikbud, 2018):  

a. Penguatan karakter siswa melalui PPK berbasis kelas, berbasis budaya 

sekolah dan berbasis masyarakat. Integrasi ini dapat dilakukan pada 

indikator, tujuan, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup 

maupun penilaian. 
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b. Perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, tingkat 

intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, 

emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang 

budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan siswa.  

c. Partisipasi aktif siswa.  

d. Berpusat pada siswa untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, 

kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan kemandirian.  

e. Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk 

mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan 

berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.  

f. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program 

pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi.  

g. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar.  

h. Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas mata 

pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.  

i. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi. 
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3) Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terdapat 

Unsur PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

TEMATIK TERPADU 

 

 

       Sekolah  :  .................................. 

          Kelas/Semester :   .................................. 

          Tema  :  .................................. 

          Subtema  :  .................................. 

          Pembelajaran ke :  .................................. 

          Alokasi Waktu :  .................................. 

 

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. ..........................................................................................................

.... 

2. ..........................................................................................................

.... 

3. ..........................................................................................................

.... 

4. ..........................................................................................................

.... 

 

Dicuplik dari Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 atau Buku Guru 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi *) 

Bahasa Inggris 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1..............................................

.................... 

- 

2.1..............................................

.................... 

- 

3.1..............................................

.................... 

............................................................

........................ 

4.1.............................................. ............................................................
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................... ....................... 

 

 

           Bahasa Indonesia 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.1...............................................

.........…….. 

............................................................

....................... 

4.1...............................................

.................. 

............................................................

...................... 

 

SBdP 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

3.1...................................................

.. 

.......................................................

. 

4.1.................................................. .......................................................

.. 

           

 

*) : Dituliskan KD pada KI -3  dan  KD pada KI – 4   dari   seluruh  

muatan  pelajaran yang ada dalam pemetaan setiap pembelajaran. 

Khusus untuk Pendidikan Agama dan Budi Pekerti dan  PPKn, 

dituliskan  KD pada KI – 1, KD pada KI – 2, KD pada KI-3 dan KD 

pada KI - 4.  

 

 Indikator KD pada KI-3 dan KD pada KI-4 dikembangkan oleh 

guru. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran ditambahkan pada komponen RPP 

Tematik Terpadu karena berfungsi untuk memandu guru dalam 

mengaitkan berbagai konsep muatan mata pelajaran melalui 

berbagai aktivitas pembelajaran. 

 Tujuan pembelajaran memuat proses dan hasil pembelajaran. 

 Tujuan pembelajaran diupayakan memuat A (audience) yakni 

siswa, B (behavior) atau kemampuan yang akan dicapai, C 
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(condition) atau aktivitas yang akan dilakukan, dan D (degree) 

atau tingkatan/perilaku yang diharapkan. 

 Pada tujuan pembelajaran ditambahkan nilai-nilai karakter yang 

sesuai dengan ruang lingkup KD/Indikator atau aktivitas 

pembelajaran yang direncanakan. Penambahan nilai karakter 

tersebut, didasarkan pada kebutuhan pembelajaran dan tidak 

terkesan dipaksakan. 

 

D. Materi Pembelajaran 

 Materi pelajaran dapat  berasal  dari  buku  siswa dan buku guru, 

sumber belajar lain berupa muatan lokal, materi kekinian, 

konteks pembelajaran dari lingkungan sekitar. 

 Materi pembelajaran pada RPP bisa memuat pokok-pokok 

materi pembelajaran. 

 

E.   Metode Pembelajaran 

 Dituliskan metode belajar aktif yang akan digunakan 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Kegiatan Pendahuluan  

 Merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran yang 

ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian siswa dalam proses pembelajaran.  

 Integrasikan kegiatan-kegiatan yang dapat menguatan 

karakter peserta didik. 

 

2. Kegian Inti 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam kegiatan inti adalah 

melatih peserta  didik untuk memiliki keterampilan berpikir saintifik, 

yaitu : 

 Mengamati 

 Menanya 

 Mengumpulkan informasi/mencoba 

 Menalar/mengasosiasi 

 Mengomunikasikan 

 

Pendekatan yang digunakan bisa memilih misalnya 

Pembelajaran Kontekstual atau Saintifik. Dengan demikian 
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pada kegiatan inti, kelima pengalaman belajar t e r s e b u t  

tidak harus berurutan tergantung pendekatan yang dipilih 

sesuai dengan cakupan muatan pembelajaran.  Setiap langkah 

pembelajaran dapat menggunakan berbagai metode dan teknik 

pembelajaran. 

 

Tambahkan kegiatan-kegiatan yang dapat menguatkan 

karakter peserta didik melalui PPK berbasis kelas, PPK 

berbasis budaya sekolah dan PPK berbasis masyarakat dengan 

penguatan literasi, kompetensi abad 21 (khususnya  

4C) dan HOTS berada didalamnya. 

 

3. Kegiatan Penutup 

Merupakan kegiatan akhir pembelajaran berupa membuat 

rangkuman/simpulan, melakukan refleksi, melakukan 

penilaian dan merencanakan tindak lanjut pembelajaran. Pada 

tahap ini perlu ditutup dengan kegiatan yang bisa menanamkan 

nilai-nilai karakter misalnya berdoa, mengafirmasi 

keberhasilan, menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu-lagu 

daerah atau membaca puisi, dan merapikan kembali peralatan-

peralatan milik pribadi atau yang ada di sekitar.  

 

 

 Secara khusus, pada saat melakukan refleksi, 

rencanakanlah kegiatan yang dapat mendorong peserta 

didik untuk memahami nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan dalam pembelajaran. 

 Untuk rencana tindak lanjut, sebagai alternatif, peserta 

didik dapat diberikan penugasan untuk menguatkan 

karakter melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 

bersama keluarga di rumah atau lingkungan masyarakat. 

 

G. Penilaian  

1. J e n i s  d a n  Teknik penilaian 

2. Instrumen penilaian 

3. Pembelajaran Remedial dan Pengayaan Pembelajaran 

 

H.  Media/Alat, Bahan dan Sumber Belajar 

 1. Media/alat 
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2. Bahan 

3. Sumber Belajar 

 

Catatan:  

Komponen RPP tersebut di atas bersifat minimal, artinya setiap satuan 

pendidikan diberikan peluang untuk menambah komponen lain, selama 

komponen tersebut memberikan kemudahan dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

 

B. KAJIAN PENELITIAN RELEVAN 

Berdasarkan penelitian dari Asep Dahliyana (2017) yang berjudul 

“Penguatan Pendidikan Karakter melalui Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah. 

Penelitian tersebut dilakukan di SMA Negeri 3 Bandung. Peneliti melakukan 

penelitian pada semua kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 

Bandung. Berdasarkan hasil dari penelitian, Jenis, bentuk dan kegiatan 

esktrakurikuler yang dikembangkan dalam kegiatan esktrakurikuler di SMA 

Negeri 3 Bandung yaitu jenis kegiatan rutin dan insidental yang dipersiapkan 

untuk mengikuti perlombaan. Bentuk kegiatannya sendiri lebih sering 

dilaksanakan dengan gabungan maupun kelompok, sementara nilai-nilai kegiatan 

ekstrakurikulernya berintikan nilai-nilai disiplin, kerjasama, solidaritas, toleransi, 

kepedulian, kebersamaan, keberanian, tanggung jawab, kekompakan, 

enterpreneur, kreativitas, kemandirian, kejujuran, keterampilan dan kemampuan 

sosial. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, simpulan yang dapat ditarik 

sementara bahwa hubungan kegiatan esktrakurikuler dengan pendidikan karakter 

menurut warga SMA Negeri 3 Bandung sebagai praktik moral dari apa yang 

telah diperoleh siswa dari kegiatan belajar di kelas, kegiatan ko-kurikuler dan 

intrakurikuler yang mengejawantahkan antara pengetahuan yang diperoleh di 
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kelas dengan sikap dan keterampilan yang mesti dikembangkan agar dapat 

dimiliki siswa berupa nilai-nilai budi pekerti luhur yang telah menjadi budaya 

dalam kehidupan sosial sekolah tersebut. 

Kajian penelitian relevan kedua yaitu penelitian oleh Ardita Markhatus 

Solekhah (2015) yang berjudul Implementasi Pembelajaran Ekstrakurikuler 

Bahasa Inggris di SD Negeri Timuran Kota Yogyakarta. Hasil penelitian yang di 

lakukan oleh Ardita adalah Perencanaan pembelajaran Ekstrakurikuler Bahasa 

Inggris di SD Negeri Timuran Kota Yogyakarta yaitu: (1) perencanaan 

pembelajaran EBI telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 

yang dituangkan dalam kebijakan program Ekstrakurikuler Bahasa Inggris; (2) 

perencanaan pembelajaran ekstrakurikuler hanya melibatkan pihak internal 

sekolah; (3) penyusunan RPP berpedoman pada silabus KTSP; (4) terdapat 

ketidaksesuaian pada prinsip keterkaitan dan keterpaduan serta penerapan 

teknologi informasi dan komunikasi, komponen kompetensi inti, pendekatan 

saintifik, dan penilaian; dan (5) penyusunan RPP secara implisit telah 

mengandung pendekatan saintifik dan keterampilan berbahasa. Kendala yang 

dialami guru dalam perencanaan pembelajaran adalah guru cukup kesulitan 

menentukan materi selagi LKS sebagai sumber belajar belum ada dan adanya 

perbedaan materi dengan silabus. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asep Dahliyana (2017) 

dengan peneliti adalah penelitian oleh Asep dilakukan di tingkat SMA dan pada 

seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMA tersebut, sedangkan peneliti akan 

melakukan penelitian di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan hanya pada 

ekstrakurikuler bahasa Inggris. Sedangkan persamaan yang dimiliki dalam 
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penelitian Asep dan peneliti adalah melakukan penelitian pada penerapan PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter) yaitu pada bidang ekstrakurikuler. Sedangkan 

perbedaan dengan penelitian oleh Ardita (2015) adalah Ardita meneliti tentang 

implementasi ekstrakurikuler bahasa Inggris sedangkan peneliti melakukan 

penelitian terhadap implementasi PPK dalam ekstrakurikuler bahasa Inggris. 

Persamaan yang dimiliki oleh kedua peneliti adalah pada ekstrakurikuler bahasa 

Inggris yang diimplementasikan di Sekolah Dasar (SD). 
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C. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi Ideal 

1. Lima nilai karakter utama 

(religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong, dan integritas) 

harus tertanam pada diri 

siswa. 

2. Ekstrakurikuler merupakan 

tempat menyalurkan potensi 

siswa, menanamkan nilai 

karakter, dan keterampilan 

siswa secara optimal. 

3. Bahasa Inggris merupakan 

kegiatan yang membantu 

dalam mengembangkan 

keterampilan menyimak, 

membaca, berbicara, dan 

menulis serta 

mengembangkan karakter 

siswa melalui 4 keterampilan 

tersebut. 

 

 

PPK Berbasis 

Kelas  

PPK Berbasis 

Budaya 

PPK Berbasis 

Masyarakat 

Ekstrakurikuler Bahasa Ingris 

Kondisi Nyata 

1.Terdapat beberapa siswa yang 

kurang memperhatikan 

pelajaran yang diberikan oleh 

guru yaitu dengan berbicara 

sendiri dengan temannya. 

2. Saat kegiatan berdoa bersama 

terdapat beberapa siswa yang 

kurang mengikuti kegiatan 

dalam berdoa bersama. 

Analisis Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Pada 

Ekstrakurikuler Bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang 

 

Pengimplementasian PPK 

Perencanaan Pelaksanaan 

Metode Penelitian 

Pendekatan dan Jenis : Kualitatif dan Deskriptif 

Tempat dan waktu : SDN Mulyorejo 1 Malang (Mei-Juli) 

Sumber Data   : Kepala Sekolah, Guru Ekstrakurikuler Bahasa 

Inggris, RPP 
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