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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Fullday School

Seiring dengan dinamika kehidupan yang kian menuntut kecepatan, 

ketepatan, kewaspadaan, perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan 

kreativitas peserta didik, metode konvensional dirasa belum dapat memenuhi 

kebutuhan pendidikan di masa sekarang dan mendatang, sehingga muncullah 

konsep pendidikan baru yang dinamakan fullday School. Konsep fullday School 

berbeda dengan sekolah regular pada umumnya atau half day School. Half day 

school merupakan sekolah setengah hari yang berlangsung dari pagi ampai siang. 

Sedangkan fullday School merupakan sekolah sepanjang hari atau suatu proses 

belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 06.45 – 15.00 dengan waktu 

istirahat setiap dua jam sekali. (Wicaksono, 2017; 23) 

Secara bahasa/etimologi fullday School berarti sekolah sehari penuh. berakar 

dari arti etimologi itulah, dapat diajukan makna definitif, fullday School sebagai suatu 

proses pembelajaran yang berlangsung secara aktif, kreatif, dan transformatif untuk 

dapat mengoptimalkan seluruh potensi demi mencapai tujuan pembelajaran secara 

optimal, selama sehari penuh bahkan selama kurang lebih 24 jam peserta didik belajar 

mengkaji, menelaah, dan berbagai aktivitas lainnya.(Hasan, 2006; 11) 

Menurut Asmani fullday school adalah sekolah sepanjang hari atau sehari 

penuh. Biasanya dimulai dari pukul 07.00 – 16.00. Sekolah model ini masih 

tergolong langkah di Indonesia. Mayoritas lembaga pendidikan masih mengikuti 
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sistem konvensional dalam alokasi waktu belajar, yaitu sekitar setengah hari mulai 

jam 07.00 – 13.00 siang hari. 

Kelangkahan lembaga pendidikan fullday school ini menjadi potret degrasi 

pendidikan di negeri ini. Mayoritas karakteristik pelajar sekarang adalah 

memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, misalnya 

bermain, menonton televise, bermain play station, pergaulan bebas, shopping di 

mall, dan sejenisnya. Bukan digunakan untuk investansi masa depan, seperti 

bekerja, belajar, berorganisasi, dan kegiatan positif lainnya. (Asmani, 2017; 1) 

Asmani juga beranggapan nilai strategi eksistensi sekolah model fullday 

school, mampu menumbuhkan semangat, kegigihan dan konsistensi dalam 

belajar. Anak menjadi produktif memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif-

konstruktif, biasa dengan kultur kompetisi ketat, dan tidak mudah menyerah 

menghadapi tantangan dan rintangan silih berganti. 

1. Asal Usul Pelaksanaan Fullday School 

Penerapan sistem Fullday School di sejumlah lembaga pendidikan 

akhir-akhir sangat memprihatinkan atas sistem persekolahan konvensional 

yang dipandang memiliki banyak kelemahan. Sebagaimana dikatakan oleh 

A. Qodri Azizy sistem persekolahan lebih intellectual oriented, sementara 

nihil dalam segi efektif dan psikomotoriknya. Sistem Fullday School telah 

menjadi kecenderungan kuat dalam proses edukasi di negara kita. Banyak 

lembaga pendidikan yang menerapkan sistem ini dengan model yang 

sangat variatif. Istilah yang digunakan juga beragam, seperti Fullday 

School, Boarding School, dan program ma’had. (Azizy, 2002; 54) 
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Menurut Jamal Ma’mur Asmani (2017) sistem fullday school 

terjadi atas dua sejarah, yakni dari AS dan dari pesantren. Menurut 

Achmed El-Hisyam (2009) yang dikutip oleh Asmani, sejarah munculnya 

program fullday school  yang muncul di AS  lahir pada tahun 1980-an di 

Amerika Serikat yang diterapkan untuk sekolah TK (Taman Kanak-

kanak), yang akhirnya melebar ke jenjang sekolah dasar hingga menengah 

atas. Ketertarikan kebanyakan masyarakat AS terhadapa fullday school  

dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut: 

a. Meningkatnya jumlah orang tua, terutama ibu yang bekerja dan 

memiliki anak di bawah 6 tahun. 

b. Meningkatnya jumlah anak-anak usia prasekolah yang di tampung di 

sekolah-sekolah milik publik/ masyarakat umum. 

c. Meningkatnya pengaruh telivisi dan kesibukan (mobilitas) orangtua. 

d. Keinginan untuk memperbaiki nilai akademik agar sukses menghadapi 

jenjang yang lebih tinggi. 

Dengan adanya fullday program, semua masalah di atas diharapkan 

dapat diatasi dengan baik. Berdasarkan penelitian sebelumnya disebutkan 

bahwa sebagian pelajar yang mengambil fullday program menunjukkan 

keunggulan akademik lebih baik. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa 

pelajar yang mengambil program fullday memiliki performa lebih baik 

setiap kali mengikuti pelajaran tanpa efek merugukan yang signifikan, 

dibandingkan pelajar yang mengambil Half Day Program (program 

belajar setengah hari). 
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 Dari perspektif pesantren, sistem pembelajaran sehari penuh (Fullday 

School) sesungguhnya bukan hal baru. Sistem ini telah lama diterapkan dalam 

tradisi pesantren melalui sistem asrama atau pondok, meskipun dalam 

bentuknya yang sederhana. Bahkan sistem asrama telah dipraktikan sejak 

masa pengaruh Hindu-Budha pra Islam. (Karel, 1994; 98) 

Fullday School  yang ada pada lembaga-lembaga formal 

saat ini adalah moderenisasi dari sistem pondok/asrama dalam 

tradisi pesantren, dengan tujuan yang sama akan tetapi memiliki 

sistem pengajaran yang berbeda. Fullday School termasuk pada 

lembaga pendidikan formal yang memiliki waktu pengajaran 

selama kurang lebih 9-11 jam pengawasan sekolah, tidak seperti 

pesantren dengan sistem asramnya yakni 24 jam berada pada 

lembaga pendidikan tersebut. 

 

Menurut Said Aqil Siraj, yang dikutip oleh Asmani tanggung 

jawab pesantren sangat berat karena meliputi banyak aspek, yaitu 

mas’uliyah diniyah (tanggung jawab keagamaan) yang diimplementasikan 

dalam peranan pesantren memperjuangkan dakwah Islamiyah; mas’uliyah 

al-tarbawiyah (Tanggung jawab pendidikan) yang lebih menitiberatkan 

kepada peningkatan kualitas pendidikan umat; mas’uliyah al-amaliyah 

(tanggungjawab perbuatan) yang lebih menekankan pada realisasi syariat 

dalam pribadi umat Islam; mas’uliyah tsaqafiyah yang lebih menekankan 

pada pembangunan peradapan Islam; mas’uliyah al-Qudwah yang 

mengarahkan umatnya untuk menghiasi diri dengan akhlak al-karimah 

(perilaku yang mulia) 

Dengan adanya beberapa aspek tanggung jawab pesantren yang 

lumayan berat, sejumlah sekolah mulai melakukan inovasi persekolahan 

melalui perintisan fullday school yang dalam hal-hal tertentu sangat mirip 
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dengan pesantren dengan modifikasinya. Konsep fullday school 

merupakan modernisasi, bahkan sistematisasi dari tradisi pesantren, yang 

dalam batasan tertentu pesantren kurang menyadari substansi pola 

pendidikan yang diaplikasikannya karena sudah menjadi tradisi yang 

melekat secara inhern dalam  keilmuannya. Karenanya, fullday school 

dalam aplikasinya bisa saja tetap mempertahankan format tradisi 

pesantren, namun tradisi yang telah tersandarkan akan substansinya. 

(Noor, 2006; 33) 

2. Pola Pembelajaran dalam Fullday School 

Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya 

mendewakan salah satu bentuk kecerdasan, misalnya kecerdasan intelektual 

(IQ) dengan mengejar prestasi akademik setinggi-tingginya, melainkan 

pendidikan yang memandang manusia secara utuh, pendidikan yang mampu 

menciptakan manusia yang berintegritas dan personality. Bukan pendidikan 

yang menjejalkan teori-teori, rumus-rumus, data-data dan informasi ke otak 

peserta didik, sementara hatinya menjadi hati yang sakit (qalbun marridh) dan 

hati yang mati (qalbun mayyit).(Tobroni, 2015; 55) 

Fullday School dapat dilaksanakan dengan sarana dan prasarana 

yang relative terbatas. Akan tetapi yang sangat dibutuhkan sesungguhnya 

adalah tingkat komitmen dan kesungguhan pengelolah dalam mewujudkan 

sistem Fullday School. Keberadaan prasarana sangat penting demi 

menentukan efektifitas dan efesiensi proses pembelajaran. 
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Pelaksanaan Fullday School lebih berorientasi pada penguasaan bahasa 

asing yang membutuhkan komponen perangkat lunak (Soft were) dan 

perangkat keras (hard were). Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan Fullday School adalah komitmen dan kesungguhan pengelolah 

yang diwujudkan dalam tata aturan yang ditegakkan secara konsisten, 

sedangakn perangkat keras dengan adanya prasarana yang memungkinkan 

diaplikasikannya pengawasan komitmen peserta didik terhadap aktivitas 

peserta didik sesuai dengan misi lembaga pendidikan yang bersangkutan.  

Adapun pola pembelajarannya dengan menggunakan sistem 

pembelajaran formal sesuai dengan tingkatan intelektualnya seperti tingkat kelas 

atas, menengah dan bawah. Dimana peserta didik diwajibkan menggunakan 

bahasa asing dalam percakapan sehari-hari kecuali pada mata pelajaran tertentu, 

dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi secara konsisten. 

Bagi peserta didik yang telah diklasifikasikan berdasarkan kemampuan 

masing-masing maka diberi kesempatan untuk naik kejenjang selanjutnya tanpa 

terikat waktu, sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan intelektualnya 

masing-masing untuk meraih peringkat tertinggi. Peserta didik diberi ruang 

untuk belajar mandiri (individual) namun tetap dalam pengawasan mudhabbir 

yang telah disepakati. (Noor, 2006; 20) 

3. Keunggulan dan kelemahan Fullday School 

Menurut Asmani, Fullday School menarik banyak orang tua yang 

memiliki mobilitas tinggi atau orang tua yang menyadari tantangan zaman 

yang semakin berat, di mana peran orang tua sudah tidak dominan lagi 
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bagi pendidikan anak. Daya tarik Fullday School tidak lepas dari berbagai 

keunggulan dan keistimewaannya. Di bawah ini merupakan keunggulan 

dan keistimewaan Fullday School menurut Asmani: 

a. Optimalisasi pemanfaatan waktu 

Menurut Abdul Ghofar yang dikutip oleh Asmani, waktu adalah 

komoditas yang bahkan lebih berharga daripada uang, Bagaimana cara 

untuk menginventasikan waktu tidak menentukan seberapa kaya dan 

berharga suatu kehidupan. Waktu tidak dapat dibeli. Waktu itu gratis, 

terkaya, terbijak, dan paling berkuasa.  

Fullday School mendidik anak secara langsung bagaimana mengisi 

waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada waktu belajar, istirahat, 

olahraga, ergaul dengan teman, refresing, latihan pengembangan bakat, 

eksperimentasi, berorganisasi, dan lain sebagainya. 

b. Intensif menggali dan mengembangkan bakat 

Fullday school tidak boleh diisi  hanya dengan tenaga pengajaran 

yang berisi kognitif-efektif saja, tetapi harus dilengkapi dengan tenaga 

pengajar yang menguasai aspek psikomotorik atau life skills. Maka bakat 

bakat berkembang dengan cepat sehingga dalam waktu yang tidak lama, 

anak menjadi bertalenta, dinamis, produktif, dan kompetitif. 

Kemampuan terbaik lahir dengan maksimal dan memuaskan karena 

seimbangnya tingkat kompetisi yang ketat dan keras. Dalam kompetisi ini 

dibutuhkan inovasi-inovasi baru yang dinamis, dengan demikian anak akan 

meningkatkan inovasinya dengan kreatif dan produktif. 
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c. Menanamkan pentingnya proses 

Menjadi orang hebat, besar, dan berbakat memerlukan proses 

yang panjang, berliku, dan penuh tantangan. Semua proses dilalui 

dengan kerja keras, kesabaran tinggi, dan konsistensi dalam melakukan 

hal terbaik. Bukan dengan sekali jadi, instan, dan jangka pendek. 

Dengan prooses panjang, orang menjadi terlatih, matang, penuh 

pengalaman, cermat, dan semakin professional dalam bidangnya.  

Fullday school yang memakan waktu cukup panjang, dari pagi 

hari hingga sore hari mengajarkan kepada anak bahwa keunggulan, 

prestasi, dan kehebatan harus dilalui dengan kerja keras, waktu lama, 

proses yang melelahkan, dan konsistensi pada jalan yang sesuai.  

d. Fokus dalam belajar 

Fokus dalam satu bidang membuat seseorag mampu menguasai 

sepenuhnya bidang yang menjadi focus dan ia menjadi pakar hebat di 

bidangnya. Waktu belajar yang lebih lama dari sistem sekolah menjadi 

kesempatan bagi sekolah untuk membagi jadwal pelajaran yang leluasa 

dengan miniti fokuskan mata pelajaran yang sesuai dengan kegiatan 

dan kemampuan peserta didik. 

e. Memaksimalkan potensi 

Tujuan memaksimalkan potensi tidak lain adalah agar anak 

mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya sepanjang masa. 

Seseorang bisa menampilkan kemampuan terbaiknya ketika diberi 

tantangan terus-menerus tanpa henti, sehingga ada motivasi kuat untuk 
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menjawab semua tantangan dengan mengeluarkan segenap 

kemampuan yang dimiliki. 

Fullday school mempunyai peluang besar dalam mewujudkan 

suatu potensi peserta didik. Menyadarkan anak akan adanya kekuatan 

dasyat dalam dirinya dan mengasah serta mengembangkan sehingga 

muncul ke permukaan adalah tugas mulia yang harus diemban fullday 

school. 

f. Mengembangkan kreativitas 

Fullday school mampu menumbuhkan dan mengembangkan 

kreativitas. Dengan kurikulum yang inspiratif dan motivatif, kreativitas 

akan lahir dengan sendirinya. Pembelajaran yang menyenangkan dan 

variatif metodeloginya, akan membuat kreativitas anak peserta didik 

berkembang secara cepat. 

Menurut Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam (2002) 

yang dikutip oleh Asmani, individu yang kreatif memiliki proses-

proses dan tahapan-tahapan dalam berfikir kreatif. Kohler, 

seorang ahli psikologi Gestalt, berpendapat bahwa kreativitas 

adalah proses bisosiatif. Yaitu, hubungan dari dua matriks pikiran 

yang sebelumnya tidak berkaitan namun kemudian menghasilkan 

penemuan (invention) setelah terjadi pencerahan (insight). 

Sementara itu, Torrance menandaskan bahwa kreativitas 

merupakan proses panjang yang diawali dari permasalahan dan 

berakhir pada hasil. 

 

g. Anak terkontrol dengan baik 

Fullday school memudahkan pendidik dan orangtua dalam 

mengontro perkembangan psikologis, moralitas, spiritualitas, dan 

karakter anak. Melihat pergaulan sekarang yang begitu bebas,  fullday 

school bisa menjadi solusi terbaik bagi pengembangan intelektual dan 
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moralitas anak, ornag tua anak yang sibuk di luar rumah, kalangan 

pendidik yang risau terhadap minimnya waktu belajar, dan masyarakat 

luas yang cemas akan serangan budaya luar. 

Tujuh keunggulan Fullday School di atas menjadi salah satu 

point berharga bagi orangtua dalam menyekolahkan anaknya ke 

lembaga pendidikan formal dengan model Fullday School. Tentu 

Fullday School yang benar-benar dikelola secara professional, 

akuntabel, dan partisipatif, bukan sekedar nama tapi kosong makna. 

Maka orang tua wajib memastikan bahwa Fullday School yang akan 

dipilih benar-benar bertujuan mencetak anak bangsa yang berkualitas 

tinggi, bermoral luhur, dan berdedikasi penuh bagi nusa dan bangsa. 

Kelemahan Fullday School menurut Asmani, adalah sebagai berikut: 

a. Minimnya sosialisasi dan kebebasan 

Dengan waktu sekolah dari pagi hingga sore, anak kembali 

ke rumah pada hari menjelang malam, tentu kondisi tubuh sangat 

letih, karena seharian berada di lingkungan sekolah. Hal ini 

membuat malas berinteraksi dengan lingkungannya. Maka ketika 

kembali ke rumah peserta didik akan memilih istirahat dan 

menyiapkan pelajaran untuk esok hari di sekolah. 

Keadaan seperti ini, akan membuat anak kehilangan moment 

penting pada lingkungan sosial. Orang yang ditemui hanyalah 

dilingkungan sekolah saja. Maka anak hasil lulusan fullday school 

akan butuh sedikit adaptasi untuk dapat bergaul dan bergabung 

dengan lingkungan sekitar.  
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b. Minimnya kebebasan 

Program fullday school memiliki berbagai penyajian pola 

permainan edukatif bagi anak. Akan tetapi, bagaimanapun juga 

jiwa anak masih terikat dengan aturan sekolah yang tidak oleh 

semua anak diterima dengan suka rela, Ketika anak baru bisa 

bertemu dengan orangtua menjelang malam hari, semuanya telah 

kelelahan. Ayah capek, ibu segera mengurus rumah tangga sehabis 

pulang kerja, dan anak juga sangat letih, seteal seharian berada di 

sekolah dan harus segera menyelesaikan PR yang harus 

dikumpulkan dikeesokan harinya. 

c. Egoisme 

Problem sosialisasi anak hasil lulusan fullday school yang 

memiliki perasaan sombong dan tinggi hati sangat rentan terjadi. 

Peribahasa mengatakan “Katak dalam tempurung” sangat cocok 

disematkan pada anak yang bersekolah di fullday school. Hal 

seperti ini sangat wajar karena keseharian anak fullday school tidak 

[ernah bergaul dengan orang luar, peserta didik tidak pernah 

melihat keluar kotak. Dunianya terbatas pada pagar sekolah dan 

hanya seluas area sekolah. Meskipun fasilitas yang disediakan 

sudah memadai, tidak sulit menemukana peserta didik yang 

bersekolah di fullday school, justru kemampuannya tertinggal dari 

peserta didik yang bersekolah di sekolah konvensional. 
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B. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

1. Penguatan 

Penguatan merupakan suatu respon tingkah laku positif yang 

terdapat kemungkinan terulangnya kembali suatu tingkah laku yang 

dilakukan. Penguatan juga dapat disebut sebagai suatu penghargaan 

yang tidak selalu berwujud materi, tetapi bisa dengan kata-kata, 

senyuman, anggukan dan sentuhan. (Asril, 2010; 28) 

Menurut Prayitno mengenai pengertian penguatan adalah 

upaya pendidik untuk menguatkan, memantapkan atau meneguhnya 

suatu hal tertentu yang ada pada diri peserta didik. Hal-hal yang 

dikuatkan tidak lain adalah hal-hal positif yang ada pada peserta didik, 

terutama pada tingkah laku positif peserta didik yang merupakan hasil 

perubahan berkat upaya pengembangan diri peserta didik. Penguatan 

(reinforcement) dilakukan pendidik melalui pemberian penghargaan 

secara tepat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pengubahan tingkah 

laku. Dengan adanya penguatan yang dilakukan pendidik/ guru, 

peserta didik akan semakin kaya akan tingkah laku positif secara 

komulatif dan sinergis untuk menunjang keaktifan peserta didik serta 

pencapaian tujuan kependidikan. (Prayitno, 2009; 30) 

2. Pendidikan 

Pendidikan merupakan terjemahan dari education, yang 

memiliki kata dasar educate  atau bahasa latinnya educo. Educo 

berarti mengembangkan diri dalam mendidik, serta melaksanakan 
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hukuman kegunaan. (Sutrisno, 2011; 55) Dodi dalam Moh. Fadillah 

mengatakan bahwa, kata education berasal dari bahasa latin educare 

yang memiliki konotasi melatih atau menjinakkan (seperti dalam 

konteks manusia melatih hewan-hewan liar menjadi semakin jinak, 

sehingga bisa diternakkan). Menurut konsep ini pendidikan 

merupakan sebuah proses yang menumnuhkan, mengembangakan 

mendewasakan, membuat yang tidak tertata menjadi semakin tertata. 

Semacam proses penciptaan sebuah kultur dan tata keteraturan dalam 

diri sendiri maupun orang lain. (Koesoema, 2011; 21) 

Pendapat lain mengemukakan bahwa dalam bahasa yunani, 

istilah pendidikan merupakan terjemahan dari kata paedagigie yang 

berarti pergaulan dengan anak-anak. Sementara orang yang tugasnya 

membimbing atau mendidik dalam pertumbuhannya agar dapat berdiri 

sendiri disebut paedagogo. Istilah ini diambil dari kata paedos (anak) 

dan agoge (saya membimbing, memimpin). (Arief, 2005; 56). Oleh 

karena itu pendidikan dapat diartikan sebagai upaya orang dewasa 

dalam membimbing atau mendidik pertumbuhan anak-anak, baik 

dalam jasmani maupun rohani agar berguna bagi dirinya sendiri dan 

masyarakat sekitar. 

Sejalan dengan hal itu, menurut Fazlur Rahman sebagaimana 

dikutip oleh Mohammad Fadillah, menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan sebenarnya adalah untuk mengembangkan manusia agar 

semua pengetahuan yang diperolehnya akan menjadi organ 
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keseluruhan pribadi yang kreatif, yang memungkinkan manusia untuk 

memanfaatkan sumber-sumber alam bagi kebaikan umat manusia dan 

menciptakan keadilan, kemajuan serta keteraturan dunia. (Fadillah, 

2013; 50). 

Jadi, yang dimakud dengan pendidikan adalah usaha yang 

dilakukan suatu lembaga untuk mendidik, mengajari, membina, 

mengasuh, merawat, menjadikan, membentuk dan membimbing suatu 

hal atau seseorang yang akan dijadikan lebih baik, lebih bermoral, lebih 

bermanfaat sesuai yang diinginkan dan diharapkan. 

3. Karakter 

Akar dari sebuah tindakan yang jahat dan buruk terletak pada 

hilangnya karakter. Karakter yang kuat adalah sandangan fundamental 

yang mampu memberikan kehidupan yang damai dalam kebaikan dan 

kebajikan, yang bebas dari kekerasan serta dtindakan-tindakan tidak 

bermoral. 

Karakter dimaknai sebagai ciri khas dari individu mengenai 

cara berfikir dan berprilaku baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan Negara. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-

nilai prilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

diri sendiri, sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan. Karakter 

adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam 

bersikap maupun dalam bertindak. (Warsono dkk. 2010; 19) 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2017) karakter 

merupakan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan eseorang dengan yang lain. Dengan demikian karakter 

adalah nilai-nilai yang unik serta baik yang terpatri dalam diri dan 

terejawatahkan dalam perilaku (Kementrian Pendidikan Nasional, 

2010). Karakter adalah nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, 

terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, 

untuk dapat diwujudkam dalam sikap dan prilaku dalam kehidupan 

sehari-hari. (Samani, 2012; 61) 

Sedangkan menurut Thomas Lickona, Berdasarkan pada 

pemahaman klasik, karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam 

tindakan. Berproses menurut karakter diri sendiri. Suatu nilai menjadi 

suatu kebaikan, suatu disposisi batin yang dapat diandalkan untuk 

menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral itu baik. 

Karakter yang terasa demikian memiliki tiga bagian yang saling 

berhubungan: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. 

ketiga hal ini mneciptakan suatu karakter yang baik untuk mengetahui 

hal yang baik, serta menginginkan hal yang baik dan mendapatkan hal 

yang baik. ketiga hal ini juga diperlukan untuk mengarahkan suau 

kehidupan moral. (Lickona, 2013; 141) 

Mengacu pada berbagai pengertian dan definisi diatas maka 

karakter dapat dimaknai sebagai sifat seorang manusia yang 

dipengaruhi oleh pengaruh keluarga, sekolah dan masyarakat, yang 
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dapat menjadi ciri khas dari dalam diri sendiri untuk membedakan 

dengan orang lain. Dan suatu sikap yang memiliki pengetahuan moral, 

perasaan moral dan tindakan moral yang terdiri dari beberapa 

komponen untuk mencapai karakter yang baik. 

4. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin 

hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia. 

Terlebih dengan melihatnya hasil lulusan pendidikan formal saat ini, 

yang tidak tercerminnya pendidikan didalam diri peserta didik, 

(Kesuma dkk, 2011; 34) Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja 

yang dilakukan guru dan berpengaruh pada karakter peserta didik yang 

diajarnya. Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan serius dari 

seorang guru untuk mengajarkan nilai-nilai kepada peserta didiknya. 

(Winto, 2010; 12).  

Sedangkan pendidikan menurut Ratna Megawangi (2004:95), 

“Sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-

hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya.” 

Pendidikan karakter merupakan suatu system penanaman nilai-

nilai karakter pada peserta didik yang meliputi beberapa komponen 

yakni kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi 

untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Baik terhadap Tuhan Yang 
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Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan ataupun bangsa secara 

keseluruhan sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan 

kodradnya. (Mulysa, 2012; 16) 

Selanjutnya, Zubaedi sebagaimana dikutip Mohammad Fadlillah 

memaknai pendidikan karakter sebagai suatu proses pendidikan secara 

holistis yang menghubungkan dimensi moral dengan ranah sosial dalam 

kehidupan peserta didik sebagai fondasi untuk terbentukya generasi 

yang berkualitas yang mampu hidup mandiri dan memiliki prinsip suatu 

kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. (Fadlillah, 2013; 32) 

Menurut Anis Baswedan, Proyeksi pendidikan abad 21 (untuk 

masa depan) terbagi atas 3 komponen utama yang mendasar. Pertama 

Karakter, kedua Kompetensi, dan yang ketiga literasi (keterbukaan 

wawasan). Karakter yang dijelaskan memiliki dua bagian yakni 

karakter moral dan karakter kineja, yang memiliki kriteria masing-

masing. Kompetensi disini memiliki 4 (empat) sub komponen yakni 

berfikir kritis, kreatif, komunikatif dan kolaburatif. Kemudian literasi 

(keterbukaan wawasan). Semua komponen diatas akan menjadi puncak 

kemenangan jika fiture sarana yang digunakan adalah ruang keluarga 

dan ruang kelas. Ketiga proyeksi pendidikan abad 21, karakter 

merupakan hal yang paling unggul dalam mencetak peserta didik yang 

berkompeten dan berakhlak dimasa yang akan datang. (Baswedan, 

2018; 17) 
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5. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya dan selalu 

menjunjung tinggi akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan dan berbudi 

pekerti.  Dengan adanya fenomena yang sering terjadi dilingkungan 

sekitar, dapat ditangkap bahwa pendidikan formal sudah tidak memiliki 

eksistensi dalam mengeluluskan lulusan yang tidak melanggar norma.  

Realita dan fenomena yang ada pada saat sekarang adalah bangsa 

Indonesia mengalami penurunan nilai moral seperti konflik, kekerasan, 

pelecehan seksual, budaya berbohong, kenakalan remaja, dan korupsi. Hal 

tersebut bisa menyebabkan hancurnya sebuah Negara. Lickona yang 

dikutip oleh Erna menyatakan bahwa terdapat 10 tanda perilaku manusia 

yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa, yaitu: 

1. Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja 

2. Ketidakjujuran yang membudaya 

3. Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan 

figure pemimpin. 

4. Pengaruh pergroup terhadap tindakan kekerasan 

5. Meningkatnya kecurigaan dan kebencian 

6. Penggunaan bahasa yang memburuk 

7. Penurunan etos kerja 

8. Menurunnya rasa tangggung jawab individu dan warga Negara 

9. Meningginya perilaku merusak diri 

10. Semakin kaburnya pedoman moral. (Octavia, 2017; 30) 
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Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada BAB I 

Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1 yang berbunyi “Penguatan pendidikan 

karakter yang selajutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah fikir, dan olag raga dengan 

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

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

BAB II tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter 

Pasal 3 yang berbunyi “ 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 

lingkungan, peduli sosial dan bertanggungjawab”. (Perpres, 2017) 

 

18 karakter yang disebutkan oleh perpres tentang penyelenggaraan PPK 

memiliki uraian sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai Religius 

Merupakan salah satu konsep mengenai penghargaan tertinggi yang 

diberikan oleh warga masyarakat, kepada beberapa masalah pokok dalam 

kehidupan keagamaan yang bersifat suci. Sehingga dijadikan pedoman bagi 

tingkah laku keagamaan warga masyarakat yang bersangkutan. 

2. Jujur 

Adalah suatu prilaku manusia yang mencerminkan adanya kesesuaian antara 

hati, perkataan dan perbuatan. Sesuatu yang diniatkan oleh hati, diucapkan 

oleh lisan dan digambarkan  dalam perbuatan merupakan yang 

sesungguhnya terjadi dan kejadian yang sebenarnya.  
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3. Toleran  

Sikap saling menghargai, membiarkan dan membolehkan seseorang untuk 

mengungkapkan suatu pendapat yang berbeda atau bertentangan menurut 

pendiariannya masing-masing. 

4. Disiplin 

Adalah sikap taat dan patuh terhadap perintah atau nilai yang diberikan 

untuk menjadi tanggung jawabnya, atau tunduk dan patuh terhadap 

pengawasan dan pengendalian. 

5. Bekerja keras 

Suatu kegiatan yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh tanpa 

memandang arti kelelahan sebelum target yang dituju tercapai. 

6. Kreatif  

Adalah skill untuk menemukan temuan baru, dengan melihat subjek dari 

sudut pandang yang berbeda, dan mengkobinasikan dengan beberapa 

konsep yang sudah ada menjadi konsep yang berbeda. 

7. Mandiri 

Merupakan sikap tidak menggantungkan atau menitiberatkan keputusan 

kepada orang lain. Mampu melakukan hal yang bersifat pribadi tanpa 

bergantung dengan orang lain, mampu memberikan keputusan terhadap 

suatu masalah dalam usahanya sendiri. 

8. Demokratis  

Suatu cara berfikir, bersikap, dan bertindak untuk saling menghargai hak 

dan kewajiban diri dan orang lain. 
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9. Rasa Ingin Tahu 

Suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari tahu lebih dalam dan meluas 

dari sesuatu yang dipelajari, dilihat serta didengar. 

10. Semangat Kebangsaan 

Merupakan cara berfikir, berwawasan dan bertindak untuk menepatkan 

kepentingan bangsa dan negara pada posisi yang paing utama, dibandingkan 

dengan kepentingan diri sendiri dan kelompok. 

11. Cinta Tanah Air 

Perasaan yang timbul dari dalam hati seorang warha negara, untuk 

mengabdi, membela, memelihara dan melindungi tanah air dari segala 

ancaman dan gangguan. 

12. Menghargai Prestasi  

Sikap dan tindakan yang dapat mendorong diri untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat dan mengakui keberhasilan orang lain. 

13. Komunikatif 

Penyampaian pendapat yang terfikirkan dengan bahasa yang tepat sasaran 

dan santun serta dengan bahsa yang mudah di mengerti. 

14. Cinta Damai 

Sikap, perkataan dan Tindakan yang dapat menyebabkan orang yang 

disekitar merasa senang dan aman atas kehadirannya. 

15. Gemar Membaca 

Merupakan suatu kegiatan membaca yang menjadi hoby, dari sebagian 

besar waktu luangnya digunakan untuk membaca. 
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16. Peduli Lingkungan 

Tindakan dan sikap yang selalu berupaya dan berusaha mencegah 

kerusakan lingkungan alam di sekitarnya. 

17. Peduli Sosial  

Suatu tindakan yang selalu ingin memberikan bantuan pada orang yang 

membutuhkan. 

18. Bertanggungjawab 

Perilaku seseorang dalam melakukan kewajibannya, yang seharusnya 

dilakukan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat serta negara. 

(Perpres, 2017) 

Seperti yang telah dijelaskan pada Perpres mengenai pendidikan 

karakter maka lembaga pendidikan di tuntut untuk dapat mengubah pola fikir 

dan pola tindakan peserta didik dalam menciptakan lulusan pendidikan formal 

yang dapat mengelolah hati, rasa, fikiran serta raga agar dapart diimplikasikan 

pada keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Karna seperti yang sering 

diketahui, bahwa lembaga pendidikan telah mnegabaikan pola pembelajaran 

terhadap sistem efektif, melainkan lebih mengutamakan pada pola 

pembelajaran kognitif, untuk mengeluarkan lulusan yang berilmu bukan 

berakhlak mulia. 

Penguatan Pendidikan Karakter memiliki 3 tujuan yakni: 

1. Membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas (Golden 

Age) Indonesia tahun 2045 dengan jiwa pancasila dan pendidikan karakter 

yang baik guna menghadapi dinamika perubahan dimasa depan. 
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2. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan 

pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelanggaraan 

pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang 

dilakukan melalui pendidikan jalur formal, nonformal, dan informal 

dengan memperhatikan keberagamaan budaya Indonesia. 

3. Merevatalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam 

mengimplementasikan PPK. (Perpres, 2017) 

 


