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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Struktur Naskah Drama  

Waluyo (2002: 6) mengungkapkan bahwa sebagai salah satu genre sastra, 

drama naskah dibangun oleh struktur fisik (kebahasaan) dan struktur batin 

(semantik, makna). Selanjutnya Waluyo menjelaskan bahwa bagian-bagian itu 

meliputi plot atau kerangka cerita, penokohan dan perwatakan, dialog, 

setting/landasan/tempat kejadian, tema/nada dasar cerita, amanat/pesan 

pengarang, dan petunjuk teknis. Secara singkat, struktur naskah drama tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

2.1.2 Plot atau Kerangka Cerita 

Plot adalah alur atau jalan cerita. Plot merupakan jalinan cerita atau 

kerangka dari awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh 

yang berlawanan (Waluyo, 2002: 8). Konflik itu berkembang karena kontradiksi 

para pelaku. Freytag (dalam Harymawan, 2014:19) memberikan unsur-unsur plot 

lebih lengkap meliputi hal-hal berikut ini:  

1) Exposition atau pelukisan awal, yakni pengenalan tokoh 

Pada tahap ini pembaca diperkenalkan dengan tokoh-tokoh drama dengan 

watak masing-masing. Pembaca mulai mendapat gambaran tentang lakon 

yang dibaca. 
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2) Komplikasi atau pertikaian awal 

Pada tahap ini merupakan timbulnya kerumitan atau komplikasi diwujudkan 

jalinan kejadian. Pengenalan terhadap para pelaku sudah menjurus pada 

pertikaian dan konflik mulai menanjak. 

3) Klimaks atau titik puncak cerita;  

Puncak laku, peristiwa mencapai titik kulminasinya; sejak 1-2-3 terdapat laku 

sedang memuncak (rising action); 

4) Resolusi atau penyelesaian atau falling action;  

Penguraian mulai tergambar rahasia motif. Dalam tahap ini konflik mereda 

atau menurun. Tokoh-tokoh yang memanaskan situasi atau meruncingkan 

konflik telah mati atau menemukan jalan pemecahan; 

5) Catas-trophe atau denounment atau keputusan  

Kesimpulan terbagi menjadi catastrophe yang berakhir bencana atau 

denoument yaitu penyelesaian yang baik atau happy ending. Dalam tahap ini, 

ada ulasan penguat terhadap seluruh kisah lakon itu. 

Sementara itu, Hasanuddin (2015:109) mengemukakan bahwa alur atau 

plot adalah hubungan antara satu peristiwa atau sekelompok peristiwa dengan 

peristiwa yang lain. Alur adalah sebuah struktur rangkaian kejadian-kejadian 

dalam sebuah cerita yang tersusun secara kronologis. Di sisi lain alur juga suatu 

rangkaian cerita sejak awal hingga akhir. Berdasarkan beberapa penilaian di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa 

yang saling berhubungan secara kausalitas atau menunjukkan hubungan sebab 

akibat. Jika hubungan-hubungan kausalitas peristiwa terputus dengan peristiwa 

lain maka dapat dikatakan bahwa alur tersebut kurang baik. 
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2.1.3 Penokohan dan Perwatakan 

Penokohan mempunyai hubungan erat dengan perwatakan. Penokohan dan 

perwatakan adalah dua hal yang sangat penting dalam sebuah drama. Penokohan 

dan perwatakan mempunyai hubungan yang sangat erat karena kedua unsur 

tersebut berada pada objek yang sama, yaitu tokoh atau suatu peran. Sejalan 

dengan pendapat di atas, Waluyo (2002: 17-18) juga mengatakan bahwa watak 

para tokoh digambarkan dalam tiga dimensi (watak dimensional). Penggambaran 

itu berdasarkan (1) keadaan fisik (meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, 

cacat jasmaniah, ciri khas yang menonjol, suku bangsa, raut muka, kesukaan, 

tinggi/pendek, kurus/gemuk, suka senyum/cemberut, dan sebagainya); (2) 

keadaan psikis (meliputi watak, kegemaran, mentalitas, standar moral, 

tempramen, ambisi, kompleks psikologis yang dialami, keadaan emosinya, dan 

sebagainya); dan (3) keadaan sosiologis (meliputi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, 

ras, agama, ideologi, dan sebagainya). 

Ketika membicarakan tentang tokoh tidak terlepas dari karakter yang 

dimiliki oleh para tokoh, seperti baik hati, pemarah, penyabar, dan lain-lain. 

Tokoh dengan karakter-karakter yang mereka miliki itu disebut sebagai 

penokohan, untuk mengetahui karakter tokoh, pegarang memberikan deskripsi 

singkat tentang tokoh pada tahap awal cerita. Namun ada pula pengarang yang 

tidak memberikan deskripsi perwatakan dan ciri-ciri tokoh sehingga akan 

menimbulkan kesulitan untuk menemukan karakter tokoh jika tidak 

dideskripsikan secara jelas, namun dengan memperhatikan dialog-dialog yang 

diucapkan para tokohnya akan diketahui karakter dan perwatakan tokoh-tokohnya. 
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Penggambaran tokoh seperti yang telah disebutkan di atas senada dengan 

pendapat Schmitt & Viala (1982 : 70) yaitu dengan cara pelukisan tokoh 

menggunakan kata-kata atau dalam penggambaran perwatakan tokoh diberi ruang 

untuk menulis deskripsi tentang sifat, fisik, moral dan sosial dari tokoh tersebut. 

Kombinasi dari deskripsi-deskripsi tersebut membentuk karakter tokoh yang 

mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya dengan cara penggambaran karakter 

tokoh dengan menggunakan apa yang ia ucapkan, lakukan, dan ia rasakan dalam 

bukunya, Schmit & Viala (1982 : 71) menyebutnya dengan les personnage en 

actes. 

Tokoh dalam cerita dapat dibagi pula berdasarkan perwatakannya menjadi 

tokoh sederhana dan tokoh kompleks. Tokoh sederhana (flat character) 

merupakan tokoh yang memiliki satu kualitas pribadi tertentu, sifat watak yang 

tertentu saja (Nurgiyantoro, 2012 : 182). Tokoh bulat atau kompleks merupakan 

tokoh yang dapat menampilkan sisi kepribadian dan juga tingkah laku yang 

bermacam-macam, tokoh ini juga sering memberi kejutan. 

 

2.1.4 Dialog 

Ciri khas sebuah drama adalah naskah berbentuk dialog. Jalan cerita dalam 

drama diwujudkan melalui dialog dan gerak yang dilakukan para pemain. Dialog 

ialah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan 

yang lain (Endraswara, 2011: 21). Dialog dalam drama harus bersifat komunikatif 

karena pada hakikatnya drama adalah tiruan kehidupan nyata. Ragam bahasa yang 

digunakan dalam dialog harus mencerminkan bahasa yang digunakan di 
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kehidupan sehari-hari. Waluyo menegaskan bahwa percakapan yang ditulis 

pengarang dalam naskah drama harus pantas untuk diucapkan di atas panggung.  

Al-Nahlawi (2014) mengemukakan bahwa dialog adalah percakapan dua 

orang atau lebih serta melalui tanya jawab mengenai satu tema atau tujuan. 

Mereka berdiskusi tentang permasalahan tertentu, kadang diperoleh hasil, kadang 

satu sama lain tidak puas. Namun pendengar tetap mendapatkan pelajaran . 

Sedangkan Waluyo (2002: 22) menambahkan bahwa keindahan bahasa itu tidak 

boleh mengganggu makna yang terkandung dalam naskah, artinya walaupun 

indah tetap komunikatif. Naskah drama yang bermutu menggunakan ragam 

bahasa yang estetis dan juga komunikatif.Maka dari uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Dialog merupakan karya tulis yang disajikan dalam bentuk 

percakapan antara dua tokoh atau lebih secara lugas, yang dilakukan melalui tanya 

jawab tentang suatu permasalahan sehingga tidak menimbulkan banyak kesulitan. 

Walaupun terkadang tidak membuahkan hasil sesuai yang diinginkan. Dialog 

dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai sarana penyampai pesan kepada 

orang lain. Melalui dialog, seseorang dapat mengungkapkan perasaan yang sedang 

dia rasakan kepada orang lain. 

 

2.1.5 Setting 

Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, 

semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung 

(Stanton, 2007:35). Setting dalam sebuah pertunjukan sangatlah penting karena 

merupakan elemen penting dalam sebuah pertunjukan, pertunjukan tidak akan 
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berjalan tanpa adanya setting. Setting diterjemahkan sebagai latar cerita. Latar 

atau setting merupakan satu elemen pembentuk cerita yang sangat penting, karena 

elemen tersebut akan dapat menentukan situasi umum sebuah karya (Fananie, 

2000:97). Latar atau setting yang disebut sebagai landas tumpu yang mengarahkan 

pada pengertian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

Latar cerita dalam karya fiksi bukannya berupa tempat, waktu, peristiwa, 

suasana serta benda-benda dalam lingkungan tertentu, tetapi juga dapat berupa 

suasana yang berhubungan dengan sikap, jalan pikiran, prasangka, maupun gaya 

hidup suatu masyarakat dalam menanggapi suatu problema tertentu. Oleh karena 

itu latar tidak hanya mendeskripsikan tempat, waktu dan peristiwa serta suasana 

dalam suatu cerita (Siswanto, 2008: 149). Penggambaran latar dalam sebuah cerita 

ada yang terperinci, ada pula yang tidak. Ada setting yang dijelaskan sama seperti 

kenyataannya, ada juga yang merupakan gabungan antara keyataan dengan 

khayalan. 

 

2.1.6 Tema 

Tema adalah istilah yang sulit untuk didefinisikan. Stanton (dalam 

Nurgiyantoro (2012: 70) mengemukakan bahwa tema yaitu makna sebuah cerita 

yang secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara yang 

sederhana. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa tema kurang lebih dapat 

bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama suatu karya sastra. Berkaitan 

dengan drama, Waluyo (2002: 24) mengemukakan bahwa tema merupakan 
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gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema berhubungan dengan premis 

dari drama tersebut yang berhubungan pula dengan nada dasar dari sebuah drama 

dan sudut pandangan yang dikemukakan oleh pengarangnya. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tema merupakan suatu ide atau gagasan. Melalui sebuah tema 

dapat dikembangkan menjadi sebuah cerita atau percakapan.  

 

2.1.7 Amanat 

Amanat adalah pesan yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Menurut 

Waluyo (2002: 28) tema karya sastra berhubungan dengan arti, sedangkan amanat 

berhubungan dengan makna dari karya sastra tersebut. Tema bersifat sangat lugas, 

objektif, dan khusus,sedangkan amanat bersifat kias, subjektif, dan umum. 

Amanat dalam sebuah drama akan lebih tersampaikan kepada penikmat karya 

sastra apabila drama tersebut dipentaskan. Pesan yang terdapat dalam drama 

tersebut secara praktis akan lebih mudah diterima oleh penikmat. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa amanat adalah pesan yang ingin di sampaikan pengarang 

kepada pembaca baik secara tersurat maupun tersirat. 

Amanat merupakan opini, kecendrungan dan visi pengarang terhadap tema 

yang dikemukakannya. Amanat dalam drama dapat terjadi lebih dari satu, asal 

kesemunya itu terkait dengan tema. Pencarian amanat pada dasarnya identik atau 

sejalan dengan teknik pencarian tema. Oleh sebab itu, amanat juga merupakan 

karakteristik dari berbagai peristiwa, perilaku tokoh, latar dan ruag cerita 

(Hasanuddin, 2015).  
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Amanat yang disampaikan dalam sebuah karya sastra tidak jauh dari tema 

yang diberikan oleh pengarang. Amanat yang terdapat dalam cerita atau karya 

sastra lebih dari satu yang terkandung dalam teks karya sastra tersebut.Amanat 

yang hendak disampaikan pengarang melalui dramanya harus dicari oleh pembaca 

atau penonton. Seorang pengarang drama, sadar atau tidak sadar, pasti 

menyampaikan amanat dalam karyanya itu. Jika tema karya sastra berhubungan 

dengan arti (meaning) dari karya sastra itu, maka amanat berhubungan dengan 

makna (significance) dari karya itu 

 

2.2 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

2.2.1 Pengertian Pendidikan Karakter 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak 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. Intinya 

pendidikan selain sebagai proses humanisasi, pendidikan juga merupakan usaha untuk 

membantu manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya (olahrasa, raga 

dan rasio) untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

Rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut mencerminkan gambaran 

umum sosok manusia Indonesia yang diharapkan dan harus dihasilkan melalui 

penyelenggaraan setiap program pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan 
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pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan nilai-nilai budaya 

karakter bangsa di sekolah dengan berlandasakan pada Pancasila, UUD 1945 dan 

kebudayaan bangsa Indonesia. Teori yang dikemukakan Fitri (2012:156) bahwa 

pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata 

pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada 

setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. Karena itu, pembelajaran nilai-nilai karakter 

seharusnya tidak hanya diberikan pada arah kognitif saja, tetapi menyentuh pada 

internalisasi dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di 

sekolah dan di masyarakat. 

Menurut Depdiknas (2010), pendidikan karakter adalah segala sesuatu 

yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru 

membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini meliputi keteladanan 

bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, 

bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. Berdasarkan grand 

design yang dikembangkan Kemendiknas tersebut, secara psikologis dan sosial 

kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh 

potensi individu manusia (kognitif, afektif, konaktif, dan psikomotorik) dalam 

konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan 

berlangsung sepanjang hayat. 

Pengertian pendidikan karakter ini merupakan salah satu alat yang paling 

penting dan harus dimiliki oleh setiap orang. Sehingga tingkat pengertian 

pendidikan karakter seseorang juga merupakan salah satu alat terbesar yang akan 
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menjamin kualitas hidup seseorang dan keberhasilan pergaulan di dalam 

masyarakat.  Pendidikan karakter menjadi sesuatu yang penting untuk membentuk 

generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter merupakan salah satu alat untuk 

membimbing seseorang menjadi orang baik, sehingga mampu memfilter pengaruh 

yang tidak baik. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan usaha aplikasi nilai-nilai, kebiasaan dan perilaku yang diwujudkan 

dalam tindakan yang relatif stabil dalam hubungannya dengan lingkungan. 

 

2.2.2 Tujuan Pendidikan Karakter 

Pada dasarnya Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian 

pembentukan karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa 

sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk menjadi 

karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang 

bermartabat. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan dari pendidikan 

karakter yang tertera dalam kurikulum 2013 yaitu 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 negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Nuh, 2014). 
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Pembentukan karakter yang dilakukan di sekolah berfungsi menumbuhkan 

kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan proses internalisasi dari informasi yang 

diterima yang pada saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan 

diwujudkan menjadi perilaku keseharian. Oleh karena itu, walaupun kesadaran 

diri lebih merupakan sikap, namun diperlukan kecakapan untuk menginternalisasi 

informasi menjadi nilai-nilai dan kemudian mewujudkan menjadi perilaku 

keseharian 

Pendapat tersebut sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang 

terdapat pada UUSPN No.20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3: Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab (Kesuma, 2011:6). 

Pada segi pendidikan, nilai pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu 

dan seimbang (Kesuma, 2011:6). Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk 

membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulai, bermoral, bertoleran, 

ber gotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Gunawan, 2012: 30). 
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Tujuan pendidikan karakter memiliki fokus pada pengembangan potensi 

peserta didik secara keseluruhan, agar dapat menjadi individu yang siap 

menghadapi masa depan dan mampu bertahan mengatasi tantangan zaman yang 

dinamis dengan perilaku-perilaku yang terpuji melalui peran keluarga, sekolah 

dan komunitas sehingga sangat menentukan pembangunan karakter anak-anak 

untuk kehidupan di masa mendatang. Karakter mampu menciptakan lingkungan 

yang kondusif dan anak-anak akan tumbuh dengan pribadi yang berkarakter akan 

memiliki fitrah untuk dapat berkembang secara optimal (Miftah, 2011:37). 

Kemdikbud (2017:16) menjelaskan bahwa Gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter memiliki tujuan sebagai berikut:  

1) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan 

nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan.  

2) Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi 

dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21.  

3) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan 

melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir 

(literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik).  

4) Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala 

sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung 

perluasan implementasi pendidikan karakter.  

5) Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber belajar di 

dalam dan di luar sekolah.  

6) Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 
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2.2.3 Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber 

dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga 

disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang 

pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Pendidikan karakter 

dalam keseharian sering dipakai untuk menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan 

dengan etika dan norma-norma. Pembelajarannya lebih banyak disampaikan 

dalam bentuk konsep dan teori tentang nilai benar (right) dan salah (wrong). 

Menurut Kemendiknas (2011: 6) dalam panduan pelaksanaan pendidikan karakter, 

pendidikan karakter adalah “usaha menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik 

(habituation) sehingga peserta didik mampu bersikap dan bertindak bersadarkan 

nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya 

Dari konsep karakter muncul istilah pendidikan karakter. Sebagaimana 

pendapat D. Yahya Khan, “Pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan cara 

berpikir dan perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerjasama 

sebagai keluarga, masyarakat, dan bangsa. Serta membantu orang lain untuk 

membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, 

pendidikan karakter mengajarkan anak didik berpikir cerdas, mengaktivasi otak 

tengah secara alami”.(D. Yahya Khan,, 2010 : 1-2). Senada dengan pendapat ini, 

Aan Hasanah mengungkapkan bahwa: “Pendidikan karakter mengajarkan 

kebiasaan cara berpikir dan berprilaku yang membantu individu untuk hidup dan 

bekerja bersama sebagai keluarga, masyarakat, dan bernegara serta membantu 

mereka untuk membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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Sementara Wibowo (2012: 36) pendidikan karakter dapat diartikan sebagai 

Pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur 

kepada anak didik sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan 

mempraktikkan dalam kehidupannya entah dalam keluarga, sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang 

terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan 

norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. 

Pendidikan karakter dianggap sebagai pendidikan nilai moralitas manusia 

yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata. Tampak di sini terdapat unsur 

pembentukan nilai tersebut dan sikap yang didasari pada pengetahuan untuk 

melakukannya. Nilai-nilai itu merupakan nilai yang dapat membantu interaksi 

bersama orang lain secara lebih baik (learning to live together). Nilai tersebut 

mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan dengan sesama (orang 

lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, lingkungan dan 

Tuhan (Muslich, 2011:67). Tentu saja dalam penanaman nilai tersebut 

membutuhkan tiga aspek, baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

Penguatan Pendidikan Karakter bukanlah suatu kebijakan baru sama sekali 

karena sejak tahun 2010 pendidikan karakter di sekolah sudah menjadi Gerakan 

Nasional. Sudah banyak praktik yang dikembangkan sekolah, namun masih 

banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan untuk memastikan agar proses 

pembudayaan nilai-nilai karakter berjalan dan berkesinambungan. Selain itu 
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diperlukan kebijakan yang akan menjadi dasar bagi perumusan langkah-langkah 

yang lebih konkret agar penanaman dan pembudayaan nilai-nilai utama 

pembentukan karakter bangsa dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh.  

Senada dengan yang diungkapkan oleh Lickona (dalam Majid, 2011:61-62) yang 

menekankan tiga komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing 

(pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral), dan moral 

action (perbuatan moral). Sehingga dengan komponen tersebut, seseorang 

diharapkan mampu memahami, merasakan dan mengerjakan nilai-nilai kebajikan 

(Muslich, 2011:75).  

Megawangi (dalam Komalasari dan Sarifudin, 2017) mengemukakan 

bahwa dalam bidang pendidikan karakter diidentifikasi terdapat 9 karakter mulia 

yang menjadi pilar meliputi (1) cinta tuhan dan kebenaran; (2) tanggung jawab, 

kedisiplinan dan kemandirian; (3) amanah; (4) hormat dan santun; (5) kasih 

sayang, kepedulian dan kerjasama ; (6) percaya diri, kreatif dan pantang 

menyerah; (7) keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati dan (9) 

toleransi serta cinta damai.  

Berpijak dari teori tersebut di atas maka saat ini Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah merumuskan konsep sekolah pendidikan 

karakter. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) menjadikan pendidikan karakter sebagai platform pendidikan 

nasional untuk membekali peserta didik sebagai generasi emas tahun 2045 dengan 

jiwa Pancasila dan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di 

masa depan (Pasal 2). Perpres ini menjadi landasan awal untuk kembali 
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meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan 

pendidikan di Indonesia. 

Kurikulum 2013 sebagai rujukan proses pembelajaran pada satuan 

pendidikan, perlu mengintegrasikan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 

Integrasi tersebut bukan sebagai program tambahan atau sisipan, melainkan 

sebagai cara mendidik dan belajar bagi seluruh pelaku pendidikan di satuan 

pendidikan. Maka dari itu adapun penguatan pendidikan karakter (PPK) yang 

dimaksud dalam kurikulum 2013 revisi 2017 adalah program pendidikan di 

sekolah untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, 

olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan dukungan pelibatan publik dan kerja 

sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan 

kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter 

Bangsa Tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini butir 

8 Nawacita: Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan. Revolusi Mental dalam 

pendidikan yang hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk 

mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak, 

dalam mengelola sekolah. Untuk itu, Gerakan PPK menempatkan nilai karakter 

sebagai dimensi terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan 

para pelaku pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan 

membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan 

PPK (Kemdikbud Tingkat SMP, 2017:7-10). Kelima nilai utama karakter bangsa 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
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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 

meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, 

individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta (lingkungan). Nilai 

karakter religius ini ditunjukkan dalam perilaku mencintai dan menjaga 

keutuhan 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 
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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 

orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong royong antara lain 

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

musyawarah mufakat, tolongmenolong, 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). 
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Dari kelima nilai karakter tersebut tidak dapat berkembang sendirisendiri. 

Kelima nilai utama tersebut saling berinteraksi dan berkembang secara dinamis. 

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 antar manusia sebagai 

kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat 

dan bangsa nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-

nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian 

pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilainilai 

karakter, nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan 

ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya (Kemendikbud, 2016: 10).  

Nilai utama diatas dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan sekolah. 

Pemilihan ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Dengan 

penyesuaian ini tentunya nilai yang ditanamkan kepada peserta didik dapat 

memberikan dampak yang positif dalam perilaku sehari-hari. Dalam 

pelaksanaannya PPK harus dilaksanakan oleh seluruh jenjang pendidikan mulai 

dari sekolah dasar sampai SMA/K.  

 

 

 

 

 

 


