
 

 

10 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter mempunyai beragam istilah antara lain budi pekerti, 

pendidikan akhlak, etika, nilai, moral, dan lain sebagainya. Istilah karakter 

sendiri lebih kuat karena berkaitan dengan seuatu yang ada pada diri masing-

masing individu. Fitri (2012:19) menyatakan bahwa “Pendidikan karakter 

tidak dapat berdiri dengan sendirinya, tetapi harus melibatkan semua 

komponen yang ada dalam membangunnya”. Keterlibatan kepala sekolah, 

guru, dan orang tua siswa sangat besar dalam menentukan keberhasilan 

pembangunan karakter pada diri seorang siswa dalam pendidikan formal. 

Pendidikan karakter telah dibahas tuntas oleh Ki Hadjar Dewantara dalam 

kedua karyanya, Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Ki Hadjar Dewantara 

(dalam Suyadi, 2013:3), pendidikan karakter sebenarnya hanya kata lain dari 

Pendidikan Budi Pekerti. Suyadi (2013:3) juga menyatakan bahwa pemikiran 

Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan karakter telah dikaji oleh 7 (tujuh) 

Doktor dari Malaysia. Ironisnya, Indonesia hanya terdapat satu Doktor yang 

telah mengkaji pemikiran dari Ki Hadjar Dewantara. Kemendiknas justru lebih 

berkiblat pada Thomas Lickona dalam mencanangkan model pendidikan 

karakter karena beranggapan bahwa Thomas Lickona merupakan tokoh 

pertama yang mengenalkan pendidikan karakter (Suyadi, 2013:3).
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a. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi beradab. Jadi, pendidikan 

adalah sarana strategis dalam pembentukan karakter. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Muslich (2013:75) yang mengemukakan bahwa sarana strategis 

untuk meningkatkan kualitas manusia adalah pendidikan. Istilah pendidikan 

karakter mulai dikenalkan sejak tahun 1900an. Lickona (dalam Suyadi, 2013:6) 

disebut-sebut sebagai pengusungnya, terutama ketika ia menulis buku berjudul 

The Return of Character Education, kemudian disusul buku berikutnya yang 

berjudul Educating for Character; How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility. 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan ihwal karakter, atau pendidikan 

yang mengajarkan hakikat karakter dalam ketiga ranah cipta, rasa, dan karsa 

(Barnawi, 2012:29). Megawangi (2004:95) juga mengemukakan “Pendidikan 

karakter juga diartikan sebagai usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada 

lingkungannya”. Ghafar (2010:1) mengemukakan, “Pendidikan karakter yaitu 

sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan 

dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan 

orang tersebut”. Selanjutnya, Anne Lockword (dalam Samani, 2011:45), 

mendefinisikan bahwa pendidikan karakter sebagai aktivitas berbasis sekolah 

yang mengungkap secara sistematis bentuk perilaku dari siswa. Kemudian 

Screnco (dalam Wiyani, 2013:27), menyatakan “Pendidikan karakter yaitu 
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sebagai upaya sungguh-sungguh dengan cara, ciri kepribadian positif 

dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui kajian, keteladanan, serta 

praktik emulasi”.  

Samani (2012:45) menyatakan, “Pendidikan karakter  adalah proses 

pemberian tuntutan kepada siswa agar menjadi manusia seutuhnya yang 

memiliki karakter dalam dimensi hati, rasa, pikir, serta raga dan karsa”. 

Pendidikan karakter dapat dimaknai dengan pendidikan budi pekerti, 

pendidikan nilai, pendidikan watak, pendidikan moral, yang bertujuan untuk 

memberikan keputusan baik ataupun buruk, memelihara apa yang baik, serta 

mewujudkan kebaikan dalam kehidupan sehari hari (Kemendiknas, 2015).  

Menurut Lickona (dalam Suyadi, 2013:6), pendidikan karakter mencakup tiga 

unsur pokok, antara lain mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai 

kebaikan (desiring the good), dan melakukan kebaikan (doing the good).  

Pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter pada dasaranya adalah usaha sadar dan terencana dalam membentuk 

karakter dan kepribadian siswa agar dapat mengetahui, menyukai, serta dapat 

melakukan kebaikan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Konsep Pendidikan Karakter 

Para ahli pendidikan di Indonesia bersepakat bahwa pendidikan karakter 

sebaiknya dimulai sejak usia anak-anak, karena terbukti bahwa usia anak-anak 

(goden age) sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan 

potensinya. Oleh karena itu, lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan 

awal bagi pertumbuhan anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

pendidikan karakter.  
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Implementasi pendidikan karakter pada umumnya diintegrasikan dalam 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan 

dengan nilai-nilai atau norma pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan 

dan dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari agar pembelajaran nilai-

nilai karakter tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja tetapi menyentuh 

pada internalisasi, dan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

Garis besar arah pendidikan karakter sebenarnya sudah termuat dalam draf 

Grand Design Pendidikan Karakter, yang memuat kerangka proses 

pembudayaan dan pemberdayaan karakter akan dilaksanakan dengan strategi 

pada konteks makro dan mikro. Konteks makro berskala nasional, sedangkan 

konteks mikro terkait pengembangan karakter pada suatu satuan pendidikan 

atau sekolah secara holistik. Secara makro, pengembangan karakter dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil 

(Samani, 2012:111).  

Pertama, tahap perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali 

dan dirumuskan dengan berbagai sumber perundangan yang terkait, ideologi 

bangsa, pertimbangan teoritis, serta pertimbangan empiris. Kedua, tahap 

pelaksanaan dikembangkan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang 

berlangsung dalam tiga pilar pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Terdapat dua jenis pengalaman belajar yang dibangun dalam 

setiap pilar pendidikan yaitu melalui intervensi dan habituasi. Ketiga, tahap 

evaluasi hasil dilakukan asesmen untuk perbaikan berkelanjutan yang 

dirancang dengan sengaja dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi 

karakter dalam diri siswa. 
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Secara mikro, pengembangan nilai karakter dibagi dalam empat pilar, yaitu 

kegiatan pembelajaran di kelas, kegiatan keseharian dalam bentuk budaya 

sekolah (school culture), kegiatan kokurikuler dan atau ekstrakurikuler, serta 

kegiatan keseharian di rumah, dan di masyarakat. Pengembangan karakter 

dalam pembelajaran di kelas dilaksanakan menggunakan pendekatan 

terintegrasi dalam semua mata pelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada 

dasarnya pendidikan karakter di Indonesia berlangsung pada tiga pilar yang 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan karakter siswa yaitu pada 

lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat melalui pembudayaan dan 

pemberdayaan. Sedangkan pada skala kecilnya, pengembangan pendidikan 

karakter dilakukan melalui empat pilar yang merupakan lingkungan belajar 

siswa.   

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan pendidikan nasional mengarah pada pengembangan berbagai 

karakter manusia Indonesia. Pendidikan nasional seharusnya juga mencakup 

pendidikan karakter bukan pendidikan akademik semata. Hal ini diperkuat oleh 

pendapat Kartadinata (2010: 3) menegaskan bahwa ukuran keberhasilan 

pendidikan yang terpacu pada nilai atau angka ujian, seperti halnya ujian 

nasional adalah sebuah kemunduran, karena pembelajaran akan menjadi 

sebuah proses menguasai keterampilan dan mengakumulasi pengetahuan yang 

secara garis besar paradigma ini tidak sesuai dengan esensi pendidikan yang 

digariskan dalam UU Sisdiknas.  
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Menurut Kemendiknas (2010: 7), tujuan pendidikan karakter antara lain: (1) 

Mengembangkan potensi nurani/ afektif/ kalbu siswa sebagai manusia dan 

warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. (2) 

Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan dengan 

nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. (3) Menanamkan 

jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus 

bangsa. (4) Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi manusia yang 

kreatif, mandiri, dan berwawasan kebangsaan. (5) Mengembangkan 

lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang jujur, aman, 

penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan ras kebanggaan yang tinggi 

dan penuh kekuatan. 

Menurut Kesuma, dkk (2012: 9), secara operasional, tujuan pendidikan 

karakter dalam setting sekolah yaitu: (1) Menguatkan dan mengembangkan 

nilai-nilai kehidupan yang dianggap perlu dan penting sehingga menjadi 

kepribadian kepemilikan siswa yang khas sebagaimana nilai-nilai yang 

dikembangkan. (2) Mengoreksi perilaku siswa yang tidak bersesuaian dengan 

nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. (3) Membangun koneksi yang 

harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab 

karakter bersama. 

Secara garis besar, proses dan tujuan pendidikan melalui pembelajaran yaitu 

adanya perubahan kualitas tiga aspek pendidikan, yaitu kognitif, afektif, dan 

psikomotor.  
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Gambar 2.1. Tujuan Pendidikan Karakter di Sekolah 

Sumber : (Barnawi, 2012: 28) 

Bagan di atas menunjukkan bahwa tujuan pembelajaran sebagai 

peningkatan wawasan, keterampilan, dan perilaku berlandaskan empat pilar 

pendidikan. Tujuan akhirnya yaitu dapat menciptakan insan yang berilmu dan 

berkarakter. Karakter yang diharapkan tidak lepas dari budaya asli Indonesia 

sebagai rasa nasionalisme dan sarat muatan agama. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan karakter pada 

dasarnya adalah untuk membangun dan mengembangkan nilai karakter dan 

sikap baik pada manusia yang menjadi pedoman dalam berfikir, berperilaku, 

dan bertindak apapun dalam kehidupan sehari-hari di manapun manusia berada 

yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, sehingga dapat menciptakan 

insan-insan yang berilmu dan berkarakter.  

d. Fungsi Pendidikan Karakter 

Menurut Zubaidi (2011: 18), fungsi pendidikan karakter diantaranya: (1) 

Pembentukan dan pengembangan potensi, (2) Perbaikan dan Penguatan. (3) 

Penyaring. Pertama, pembentukan dan pengembangan potensi yaitu 

pengembangan potensi atau kemampuan yang dimiliki siswa untuk dapat 

menjadi pribadi yang berperilaku baik, terutama perilaku atau sikap siswa yang 

KOGNITIF AFEKTIF PSIKOMOTOR 

KNOWING DOING BEEING 

BERILMU DAN BERKARAKTER LIVE TOGETHER 
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telah yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia.Kedua, perbaikan dan 

penguatan yaitu memperkuatkiprah pendidikan nasional agar dapat 

bertanggungjawab dalam mengembangkan potensi pesertadidik yang lebih 

baik dan bermartabat. Fungsi yang ketiga adalah penyaring, yaitu memilih dan 

memilah budaya yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia untuk 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa fungsi pendidikan karakter yaitu 

membentuk dan mengembangkan potensi untuk berperilaku baik, selanjutnya 

perilaku dan sikap baik tersebut tetap dipertahankan dan selalu menjadi prinsip 

seseorang dalam berfikir dan bertindak, sehingga seseorang dapat menyaring 

budaya yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Budaya yang sesuai 

untuk diterapkan, sedangkan budaya yang jauh dari karakter bangsa Indonesia 

ditinggalkan. 

e. Prinsip dan Pendekatan Pengembangan Pendidikan Karakter 

Menurut Permendikbud (2018: 10), gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) dikembangkan dandilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1) Nilai-nilai Moral Universal 

Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang 

dapat didukung oleh segenap individu dariberbagai macam latar belakang 

agama, kepercayaan, keyakinan, sosial,dan budaya. 

2) Holistik 

Gerakan PPK dilaksanakansecara holistik, dalam arti pengembangan fisik 

(olah raga), intelektual (olah pikir), estetika (olah rasa), etika dan spiritual 
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(olah hati) dilakukan secara utuh-menyeluruh dan serentak, baik melalui 

proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, 

berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi 

dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. 

3) Terintegrasi 

Gerakan PPK sebagai poros pelaksanaan pendidikan nasional terutama 

pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan dilaksanakan dengan 

memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen 

pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam 

proses pelaksanaan pendidikan. 

4) Partisipatif 

Gerakan PPK dilakukan dengan mengikutsertakan dan melibatkan publik 

seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai 

pelaksana Gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, 

komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat menyepakati 

prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang 

diperjuangkan dalam Gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi 

pelaksanaan Gerakan PPK, bahkan pembiayaan Gerakan PPK. 

5) Kearifan Lokal 

Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal nusantara yang 

demikian beragam dan majemuk agar kontekstual dan membumi.Gerakan 

PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara 

agar dapat berkembang dan berdaulat sehingga dapat memberi indentitas 

dan jati diri siswa sebagai bangsa Indonesia. 
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6) Kecakapan Abad XXI 

Gerakan PPK mengembangkan kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan oleh 

siswa untuk hidup pada abad XXI, antara lain kecakapan berpikir kritis 

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

berkomunikasi (communication skill), termasuk penguasaan bahasa 

internasional, dan kerja sama dalam pembelajaran (collaborative learning). 

7) Adil dan Inklusif 

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip 

keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebhinekaan dan 

perbedaan (inklusif), dan menjunjung harkat dan martabat manusia. 

8) Selaras dengan Perkembangan Siswa 

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan 

perkembangan siswa baik perkembangan biologis, psikologis, maupun 

sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. 

Dalam hubungan ini kebutuhan-kebutuhan perkembangan siswa perlu 

memperoleh perhatian intensif. 

9) Terukur 

Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip 

keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasilnyasecara 

objektif. Dalam hubungan ini komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-

nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam 

sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif; 

mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa 

yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah, dan mengerahkan 
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sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku 

kepentingan pendidikan. 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari pernyataan Permendikbud, bahwa 

prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam pengembangan pendidikan 

karakter pada dasarnya kegiatan pengembangan pendidikan karakter 

dilaksanakan kepada seluruh jenjang siswa tanpa membeda-bedakan dalam 

segi apapun atau seluruhnya disamaratakan yang melibatkan seluruh publik 

sebagai pelaksana kepentingan pendidikan. Pendidikan karakter 

dikembangkan melalui proses pembelajaran seperti kegiatan intrakurikuler, 

kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun kegiatan berbasis budaya sekolah dan 

mengintegrasikan seluruh nilai-nlai karakter pada kegiatan tersebut sehingga 

menjadi  satu kesatuan yang utuh tanpa terpisah. Hasil dari pengembangan 

pendidikan karakter ini, diharapkan mampu menciptakan pribadi-pribadi yang 

memiliki kecakapan berpikir kritis, kreatif, kecakapan komunikasi, kecakapan 

berbahasa internasional, kerjasama dalam pembelajaran, serta menjunjung 

tinggi kearifan local nusantara sebagai identitas dan jati diri. 

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

a. Definisi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan di 

sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati 

(etik), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi), dan olah raga (kinestetik) 

dengan dukungan pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, 

dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi 

Mental (GNRM) (Budiman, 2017). 
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Gerakan penguatan pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai 

gerakan pendidikan yang memasukkan nilai-nilai karakter secara 

terintegrasi dalam seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah dengan 

melibatkan seluruh elemen pemangku kepentingan pendidikan sehingga 

mampu menghasilkan siswa yang memiliki kecakapan abad 21 seperti 

harapan pemerintah Indonesia. 

b. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Tujuan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menurut 

(Permendikbud, 2017) yaitu sebagai berikut. 

1) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkanmakna 

dan nilai karakter sebagai jiwa atau generator utamapenyelenggaraan 

pendidikan. 

2) Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 

2045menghadapi dinamika perubahan di masa depan 

denganketerampilan abad 21. 

3) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan 

fondasipendidikan melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), 

olahrasa (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) untukmendukung 

perluasan implementasi pendidikan karakter. 

5) Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber-

sumberbelajar di dalam dan di luar sekolah. 



22 

 

6) Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia 

dalammendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan penguatan pendidikan 

karakter pada dasarnya yaitu membentuk generasi emas yang memiliki 

kecakapan abad 21 yang melibatkan seluruh komponen pendidikan dan 

menjadikan pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi dalam berperilaku, 

sehingga sikap dan perilaku siswa sesuai dengan jati diri dan karakter 

bangsa Indonesia. 

c. Pengembangan Nilai-Nilai Karakter 

Permendikbud (2017: 8) memaparkan lima nilai utama pendidikan 

karakter sebagai berikut. 

1) Religius 

Nilai karakter religius merupakan nilai karakter yang mencerminkan 

keberimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditunjukkan dalam 

perilaku melakukan ajaran kepercayaan dan agama yang dianut, selalu 

menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain walaupun berbeda keyakinan (Permendikbud, 2017: 8).  

Terdapat tiga dimensi relasi pada nilai karakter religius, yaitu hubungan 

individu dengan Tuhan, individu dengan individu (sesama), dan individu 

dengan alam semesta. Nilai religius ini diwujudkan dalam bentuk mencintai 

dan menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Nilai religius masih terbagi menjadi 

beberapa subnilai diantaranya, toleransi, cinta damai, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan, percaya diri, teguh pendirian, antibuli 

dan kekerasan, kerjasama antarpemeluk agama, ketulusan, persahabatan, , 
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melindungi yang kecil dan tersisih, mencintai lingkungan, dan tidak 

memaksakan kehendak. 

Nilai religius dapat diwujudkan dengan membiasakan siswa untuk aktif 

mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah, misalnya sholat dhuha, dhuhur, 

dan ashar berjamaah, membaca doa dan surat pendek sebelum memulai 

kegiatan pembelajaran, dan lain-lain. Selain itu juga harus menghargai 

teman yang memiliki perbedaan agama atau keyakinan. 

2) Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kepedulian, kesetiaan, dan penghargaan yang 

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

politik, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan 

kelompoknya. Subnilai nasionalis antara lain, menjaga kekayaan budaya 

bangsa, apresiasi budaya bangsa sendiri, rela berkorban, berprestasi, unggul, 

cinta tanah air, taat hukum, menjaga lingkungan, disiplin, serta 

menghormati keragaman suku, budaya, dan agama (Permendikbud, 2017: 

8). 

Nilai nasionalis dapat diwujudkan di sekolah dengan mengikuti upacar 

bendera hari senin dengan tertib dan khidmat, selalu datang ke sekolah tepat 

waktu, tidak pernah terlambat, mentaati tata tertib sekolah, dan lain 

sebagainya. 

3) Mandiri 

Nilai karakter mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak bergantung 

pada orang lain serta mempergunakan segala pikiran, tenaga, dan waktu 
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untuk merealisasikan mimpi, harapan dan cita-cita (Permendikbud, 2017: 

9). Terdapat beberapa subnilai dari karakter mandiri yaitu kerja keras, daya 

juang, tangguh, kreatif, professional, keberanian, dan tidak putus asa 

menjadi pembelajar. 

Nilai karakter mandiri dapat diwujudkan dalam bentuk berusaha 

mengerjakan soal dari guru sampai dapat menemukan jawaban tanpa 

bergantung kepada guru ataupun teman yang lain, mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler untuk mengasah bakat dan minat yang dimiliki siswa 

misalnya pramuka yang melatih kemandirian siswa, dan lain-lain. 

4) Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong merupakan sikap yang mencerminkan 

tindakan menghargai semangat kerja sama dalam menyelesaikan persoalan 

bersama, memberi pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan, serta 

menjalin komunikasi dan persahabatan dengan siapapun (Permendikbud, 

2017: 9). Adapun subnilai gotong royong diantaranya, kerja sama, 

menghargai, inklusif, musyawarah mufakat, komitmen atas keputusan 

bersama, solidaritas, tolong menolong, suka rela, empati, anti kekerasan, 

dan anti diskriminasi. 

Perilaku yang dapat mewujudkan nilai karakter gotong royong 

misalnya dengan bekerja sama dalam melakukan piket kelas, kerja bakti, 

melakukan pemilihan ketua kelas dengan voting, menghargai keputusan 

bersama. 
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5) Integritas 

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

berdasar pada upaya menjadikan diri sebagai orang yang dapat dipercaya 

dalam tindakan, perkataan, dan pekerjaan, serta memiliki komitmen pada 

nilai-nilai kemanusiaan dan moral (Permendikbud, 2017: 9). Subnilai dari 

nilai integritas yaitu cinta pada kebenaran, kejujuran, setia, anti korupsi, 

komitmen moral, tanggungjawab, keadilan, keteladanan, dan menghargai 

martabat individu. 

Nilai karakter integritas dapat diwujudkan dalam bentuk menjadi 

struktur anggota kelas yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, selalu 

mengerjakan ujian secara mandiri, tidak mencontek dan bergantung pada 

teman yang lain, dan mendapatkan nilai yang memuaskan dengan hasil 

usaha sendiri. 

3. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

a. Integrasi Pendidikan Karakter dalam Proses Pembelajaran 

Semakin derasnya arus informasi menyebabkan model pembelajaran 

tidak cukup diandalkan untuk diterapkan pada salah satu keilmuan saja. 

Mengacu pada model pembelajaran tematik, agar dalam menanamkan nilai-

nilai karakter berlangsung secara maksimal, guru harus memperhatikan hal-

hal berikut. Pertama, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar 

lintas semester. Penggabungan tersebut dilakukan guna mengefektifkan 

waktu dan memberi peluang waktu yang lebih luas untuk siswa memahami 

kompetensi dasar yang memiliki kesamaan. Kedua, kegiatan inti ditekankan 

pada kompetensi kognisi dan mempraktikkan nilai-nilai sikap pendidikan 
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karakter. Pembelajaran yang menitikberatkan pada kognisi memiliki tujuan 

agar siswa lebih kritis dan tajam dalam memecahkan setiap permasalahan 

yang diberikan, sedangkan pembelajaran yang menitikberatkan pada nilai-

nilai sikap bertujuan agar siswa memiliki kepekaan dan pembiasaan 

terhadap agama, norma, dan budaya sehingga menjadi kepribadian sehari-

harinya. Ketiga, tema yang dipilih disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

dan daerah setempat, minat, serta karakteristik siswa. Hal ini agar 

pembelajaran berlangsung secara menyenangkan dan interaksi antara siswa, 

guru, dan lingkungannya menjadi lebih leluasa. Keempat, tidak semua aspek 

pembelajaran dapat dipadukan. Hal ini agar sasaran penguasaan kompetensi 

dan karakter siswa benar-benar dapat tercapai (Sahlan, 2012: 136). 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengintegrasian pendidikan 

karakter pada pembelajaran dapat dilakukan dengan maksimal apabila guru 

memperhatikan hal-hal yang harus dilakukan pada saat proses 

pembelajaran. Hal ini dikarenakan, keberhasilan pencapaian karakter yang 

diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bukan hanya terpusat 

pada siswa, guru juga sangat berperan penting dalam proses integrasi 

pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran.  

b. Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran 

Karakter merupakan tabiat, watak, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang digunakan 

dan diyakini sebagai landasan untuk berfikir, bersikap, dan bertindak 

(Puskur Kemdiknas, 2010: 3). Hal ini mengandung pengertian bahwa 

karakter adalah kebajikan yang ditanamkan pendidik melalui internalisasi 



27 

 

atau memasukkan materi dan nilai yang mempunyai keterkaitan dalam 

membangun sistem berpikir dan berperilaku siswa. 

Keluhuran sebuah ajaran, nilai, norma, dan pertauran tidak akan 

berdampak kepada kebaikan apabila tidak diikuti dengan internalisasi dari 

hal tersebut. Kata internalisasi dalam KBBI, memiliki makna penghayatan, 

pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui 

binaan, bimbingan, dan sebagainya. Sedangkan Chaplin (dalam Sahlan, 

2012: 32), tokoh psikologi modern mengatakan internalisasi diartikan 

sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah laku, 

pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian. Freud (dalam Sahlan, 2012: 

32) meyakini bahwa aspek moral kepribadian atau superego berasal dari 

internalisasi sikap-sikap orangtua (parental). 

Tahapan internalisasi pendidikan karakter yaitu mengembangkan 

pembudayaan nilai-nilai pendidikan karakter melalui berbagai inovasi 

kegiatan pembelajaran. Titik fokus pembudayaan pendidikan karakter 

ditekankan pada konsep siswa menyenangi pembelajarannya dan mampu 

memahaminya. Maka, diupayakan pengalaman belajar yang diberikan oleh 

guru mengandung berbagai muatan positif bagi siswa. 

Tahapan proses internalisasi pendidikan karakter kepada siswa menurut 

Muhaimin (dalam Sahlan, 2012: 32) melewati tiga tahapan, sebagai berikut. 

1) Tahap Transformasi Nilai. Tahap ini merupakan suatu proses yang 

dilakukan oleh guru dalam menginformasikan nilai-nilai yang baik dan 

kurang baik. Pada tahap ini hanya terjadi komunikasi secara verbal 

antara guru dan siswa. 
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2) Tahap Transaksi Nilai. Tahap pendidikan nilai dengan melakukan 

komunikasi dua arah, atau interaksi yang bersifat timbal balik antara 

guru dan siswa. 

3) Tahap Transinternalisasi. Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap 

transaksi. Pada tahap ini tidak hanya dilakukan komunikasi secara 

verbal, tetapi juga sikap mental dan kepribadian. Jadi pada tahap ini, 

komunikasi kepribadianlah yang berperan secara aktif. 

Mengajarkan pendidikan karakter pada siswa yaitu berdasarkan 

paradigma yang dianut oleh guru. Al Khauly (dalam Muhaimin, 2005:1-2), 

menyatakan bila pembelajaran dan pendidikan dimaknai sebagai al-manhaj, 

pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai seperangkat rencana 

mewujudkan tujuan pendidikan karakter yang diinginkan.  

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter di satu pihak ada yang menekankan pada mata pelajaran atau isi 

pelajaran, dan pihak lain lebih menekankan pada proses atau pengalaman 

belajar. Hal ini berarti bahwa pendidikan karakter dan pembelajaran baik 

sebagai pengalaman belajar maupun proses pembelajaran memiliki arti 

penting dan melengkapi satu sama lain. 

c. Perencanaan Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter 

Perencanaan pembelajaran berbasis pendidikan karakter melibatkan 

berbagai aspek yang terkait dengan sistem pendidikan yang dijalankan di 

sekolah (Sahlan, 2012: 43). Maka dari itu, perencanaan pembelajaran 

pendidikan karakter dikembangkan dalam semua mata pelajaran. Proses 
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penyampaian nilai-nilai pendidikan karakter memiliki keterkaitan antara 

mata pelajaran satu dengan yang lain.  

Perencanaan pembelajaran tidak hanya mempertimbangkan hal-hal 

seperti metode, media, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Dalam 

mempersiapkan pembelajaran juga harus memperhatikan keadaan internal 

yang berhubungan dalam kegiatan pembelajaran, seperti kondisi sosial 

siswa dan orangtuanya, serta kesadaran untuk terus belajar (Sahlan, 2012: 

45). Hal ini dilakukan agar perencanaan pembelajaran yang disusun tidak 

hanya dicerna siswa saat berada di dalam kelas tetapi ketika siswa sudah 

pulang ke rumah, siswa sudah memiliki persiapan untuk dipraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Menurut Sahlan (2012: 49) menyatakan bahwa “Perencanaan 

pembelajaran memiliki manfaat untuk menetapkan kecermatan dan 

kesesuaian strategi maupun materi pembelajaran pendidikan karakter”. Hal 

ini dilakukan agar prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan karakter yang 

tersusun dalam lembar kerja guru dapat disajikan secara menyeluruh, tanpa 

melewatkan tahapan pembelajaran yang ada.  

Perencanaan pembelajaran pendidikan karakter tersusun atas, apa yang 

akan diajarkan kepada siswa (what), mengapa pembelajaran tersebut perlu 

ditanamkan (why), bagaimana cara pembelajaran yang dilakukan (how), di 

mana tempat yang paling sesuai dengan pembelajaran tersebut (where), 

kapan seharusnya pembelajaran tersebut dilaksanakan (when), dan media 

apa yang paling tepat digunakan untuk pembelajaran tersebut (which) 

(Sahlan, 2012: 49-50). Melalui kegiatan menyusun perencanaan 
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pembelajaran, guru akan memiliki keunggulan dengan persiapan yang 

matang dalam membangun kegiatan pembelajaran yang lebih efektif. 

Perencanaan pembelajaran yang baik merupakan awal dari menciptakan 

pendidikan yang berkualitas. 

Menurut PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 

isi sebuah perencanaan proses pembelajaran yaitu meliputi silabus dan RPP 

yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Proses pembelajaran 

pendidikan karakter diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, 

serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan 

kemandirian sesuai dengan minat, bakat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis siswa. 

Keefektifan dan ketuntasan pembelajaran tidak hanya ditentukan dari 

materi dan strategi yang diterapkan, guru juga merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh. Menurut Fadjar (dalam Sahlan. 2012: 64), terdapat kaidah 

pembelajaran dari Arab yang memiliki arti bahwa metode pembelajaran 

lebih penting dari materi belajar, tetapi eksistensi guru dalam proses belajar 

mengajar jauh lebih penting dari metode itu sendiri. Maka dari itu, 

mengampu pembelajaran dan pendidikan karakter tidak boleh diajarkan 

kepada guru yang amatir. Bahasan Berkson dan Wettersen (dalam Sahlan. 

2012: 64) mengatakan, “Proses penanaman pendidikan karakter tidak hanya 

bertumpu pada pemindahan materi-materi, tetapi transformasi, baik itu 

pengetahuan, keterampilan, maupun nilai”. Menanamkan nilai-nilai 
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pendidikan karakter membutuhkan sosok guru dengan kecakapan keilmuan 

yang kompleks. 

Menurut Kemdiknas (2010), terdapat lima cara untuk menyusun RPP 

yang berbasis pendidikan karakter. Pertama, merumuskan tujuan 

pembelajaran direvisi dengan dua cara: (1) rumusan tujuan pembelajaran 

ditambah dengan frase yang merupakan karakter atau indikator nilai 

karakter yang menjadi fokus atau (2) merumuskan tujuan pembelajaran 

yang khusus memuat nilai karakter yang ingin dibiasakan pada siswa.  

Kedua, pendekatan atau metode pembelajaran bila diperlukan diubah 

agar pendekatan/ metode yang dipilih selain memfasilitasi siswa mencapai 

kompetensi mata pelajaran, juga membiasakan pengembangan karakter. 

Ketiga, langkah-langkah pembelajaran direvisi. Kegiatan-kegiatan 

pembelajaran dalam setiap langkah pembelajaran (pendahuluan, inti, dan 

penutup), direvisi dan/ atau ditambah agar kegiatan pembelajaran pada 

setiap tahapan memfasilitasi siswa mendapat kompetensi mata pelajaran 

sekaligus membiasakan pengembangan karakter. Keempat, bagian penilaian 

direvisi dengan cara mengubah dan/ atau menambah teknik-teknik penilaian 

yang telah dirumuskan. Nilai dinyatakan secara kualitatif, seperti BT 

(Belum Terlihat), MT (Mulai Terlihat), MB (Mulai Berkembang, MK 

(Membudaya). Kelima, menyusun bahan ajar yang merupakan komponen 

pembelajaran yang paling berpengaruh terhadap apa yang sesungguhnya 

terjadi pada proses pembalajaran. 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan perencanaan dalam 

pembelajaran sangat perlu dilakukan untuk mencapai pembelajaran seperti 
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yang diharapkan. Terlebih pembelajaran yang berbasis pendidikan karakter 

yang melibatkan seluruh komponen pendidikan dalam pelaksanaannya. Hal 

ini dikarenakan, keberhasilan pembelajaran tidak akan dapat dicapai apabila 

tanpa adanya persiapan dan perencanaan yang matang dari berbagai pihak 

terutama guru selaku pelaksana pendidikan karakter dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

d. Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter 

Menurut Dirjen PMPTK Depdiknas (dalam Sahlan, 2012: 125-126), 

asas utama pembelajaran berbasis pendidikan karakter Tut wuri handayani 

yang diresapi oleh guru, yaitu asas pelayanan pendidikan yang dilakukan 

guru dalam mendidik secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang 

mengayomi (memberikan rasa nyaman), memberikan rangsangan dan 

dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk maju, 

dan mengembangkan keteladanan. Asas tersebut dalam konteks 

pelaksanaan pembelajaran merupakan salah satu upaya efektif memperkaya 

wawasan siswa karena sebenarnya dalam memberikan materi pendidikan 

karakter, hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap guru adalah sikap 

keteladanan untuk memberi contoh dan pengayoman yang baik. 

Gordon (dalam Sahlan, 2012: 128-129) menyatakan “proses 

pembelajaran yang efektif dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara guru 

dan siswa”. Interaksi pembelajaran yang berkualitas ditandai dengan 

beberapa sifat berikut. Pertama, keterbukaan sehingga baik guru maupun 

siswa saling membuka diri satu sama lain. Jika guru yang mengajar bersikap 

tertutup, minim senyum, dan cenderung tidak suka humor, hal ini akan 



33 

 

berdampak pada kondisi kelas yang sepi dan siswa yang ketakutan. Kedua, 

tanggap apabila siswa mengetahui bahwa dia dinilai oleh gurunya. Ketika 

siswa mengetahui bahwa dirinya diawasi oleh guru, pembelajaran akan 

berlangsung dengan tertib dan kondusif. 

Ketiga, adanya saling ketergantungan antara guru dan siswa. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan mengintensifkan interaksi pembelajaran di 

antara guru dan siswa. Keempat, kebebasan. Hal ini berarti guru mendidik 

sesuai dengan karakteristik yang dimiliki siswa untuk tumbuh dan 

mengembangkan kreativitas, keunikan, dan kepribadiannya. Kelima, saling 

memenuhi kebutuhan dalam hal materi dan nilai pendidikan, sehingga tidak 

ada kebutuhan belajar siswa yang tidak terpenuhi. 

Pembelajaran dan pendidikan karakter tidak dapat disuguhkan hanya 

dengan satu model pembelajaran saja. Hal ini disebabkan yang menjadi 

objek dan subjek pembelajaran adalah manusia yang sedemikian kompleks.  

Pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga kategori (Sahlan, 2012: 130). 

Pertama, belajar tentang bagaimana untuk mengetahui sesuatu.   

Pemahaman kegiatan belajar mengajar disajikan dalam bentuk materi 

pembelajaran yang dikenalkan kepada siswa melalui membacakan buku-

buku, menonton video dan film yang berkaitan dengan pendidikan karakter. 

Kedua, belajar bagaimana melakukan sesuatu. Jika siswa belajar 

mengenai sifat jujur, siswa akan menceritakan sesuatu sesuai dengan 

kenyataannya. Ketiga, belajar menjadi, yaitu belajar memanusiakan 

manusia. Siswa tidak hanya dikenalkan apa itu sifat kejujuran, bagaimana 
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melakukannya, tetapi juga siswa dididik untuk mengambil hikmah dan 

mampu merefleksikan sifat jujur dalam kehidupannya.  

Menurut Suyanto (dalam Sahlan, 2012: 133), pendidikan karakter 

membangun kepribadian dan jiwa manusia. Setidaknya ada tiga unsur dalam 

diri manusia apabila dikembangkan akan menjadikan dirinya sebagai 

makhluk paripurna. Pertama, body (kepentingan, perilaku yang mempola, 

dan kondisi materiil). Kedua, mind (kesadaran, ide, budaya, dan keyakinan). 

Ketiga, soul (jiwa). Makna pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak 

hanya berkutat kepada ketuntasan materi. Materi pembelajaran yang 

diberikan harus mampu menjadi sesuatu hal yang penting bagi kehidupan 

siswa. 

Menurut Sahlan (2012: 134), pelaksanaan pembelajaran berbasis 

pendidikan karakter diorientasikan kepada bagaimana: pertama, siswa 

memahami materi dan nilainya (knowledge). Kedua, melihat apa yang dapat 

dikerjakan setelah mendapat materi dan nilai-nilai pendidikan karakter 

(skills). Ketiga, dilanjutkan dengan apa yang dirasakan oleh siswa setelah 

mempelajari nilai-nilai dan materi pendidikan karakter (attitudes). 

Keempat, apa yang siswa lakukan setelah mendapat materi dan nilai-nilai 

pendidikan karakter (action). Namun, pada pelaksanaannya tidak sedikit 

guru yang hanya mengajarkan materi dan nilai-nilai pendidikan karakter 

hanya terfokus pada knowledge saja. Tetapi ada pula yang melaksanakan 

hingga tahap attitude.  

Mengetahui hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlu dipikirkan 

sebuah sistem pembelajaran yang mampu menangkap keseluruhan proses 
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internalisasi pendidikan karakter, dari tahapan pembelajaran hingga 

implementasinya di tengah masyarakat. 

e. Evaluasi Pembelajaran Berbasis Pendidikan Karakter 

Penilaian pembelajaran merupakan salah satu hal yang terpenting 

dalam pendidikan. Karena, melalui kegiatan penilaian akan diketahui 

seberapa jauh kemampuan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Menurut Mulyana (dalam Sahlan, 2012: 152), ketika hasil belajar 

diketahui, akan memberikan dua bentuk pengaruh. Pertama, siswa 

mempunyai pandangan mengenai kekuatan dan kelemahannya dalam 

pembelajaran. Kedua, siswa mengetahui perkembangan kompetensi apakah 

meningkat dengan baik, setahap atau dua tahap.  

Terdapat berbagai macam penilaian yang digunakan untuk melihat 

perkembangan siswa dalam menyerap pembelajaran. Misalnya, dalam 

penilaian kognitif dapat diperoleh guru melalui tes, dapat berupa UTS, UAS, 

maupun dengan pemberian soal-soal dalam bentuk tulis maupun nontulis. 

Sedangkan penilaian afektif, dapat diperoleh guru melalui sikap yang selalu 

diperlihatkan siswa ketika beraktivitas di dalam maupun di luar kelas. 

Penilaian psikomotorik dapat dinilai dari gerakan fisik siswa ketika 

mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kesuma (2012: 138) mengemukakan, 

adapun tujuan dari evaluasi pendidikan karakter antara lain: (1) Mengetahui 

kekurangan dan kelebihan desain pembelajaran yang dibuat oleh guru. (2) 

Mengetahui kemajuan hasil belajar sesuai dengan kepemilikan sejumlah 

indikator karakter tertentu pada anak dalam kurun waktu tertentu. (3) 
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Mengetahui tingkat efektivitas proses pembelajaran yang dialami oleh anak, 

baik ketika di kelas, sekolah, maupun di rumah. 

Hasil evaluasi juga tidak akan memiliki dampak yang baik jika tidak 

dipergunakan semestinya. Kesuma (2012: 139) juga menyatakan, terdapat 

tiga fungsi dari evaluasi pendidikan karakter antara lain: (1) Sebagai alat 

kendali dalam konteks manajemen sekolah. (2) Sebagai alat untuk 

mengidentifikasidan mengembangkan system pengajaran yang didesain 

oleh guru. (3) Sebagai bahan pembinaan lebih lanjut (remedial, perluasan, 

atau pendalaman) bagi guru kepada siswa. 

Indikator-indikator sangat diperlukan untuk mengetahui apakah siswa 

sudah menguasai pendidikan karakter yang menjadi sasaran dalam 

pembelajaran. Gunanya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

siswa dalam menyerap materi pendidikan karakter yang diberikan.  
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Langkah-langkah dalam menjabarkan indikator tertera pada tabel 

berikut. 

Tabel 2.1. Langkah Penjabaran Indikator Suatu Karakter 

Langkah penjabaran karakter menjadi 

indikator 
Contoh 

Langkah pertama, 

mendefinisikan atau memberi  makna 

secara khusus terhadap karakter yang akan 

diwujudkan menjadi perilaku siswa 

Sekolah menentukan “Pribadi Unggul” 

sebgai karakter bagi setiap siswa di 

sekolah yang bersangkutan. 

Langkah kedua, 

Melakukan elaborasi terhadap substansi 

makna yang terkandung dalam karakter 

tersebut melalui suatu hirarki perilaku 

Pribadi unggul mempunyai arti seseorang 

yang memiliki keunggulan/ kualitas dari 

sisi pribadi, agama, dan sosial. 

Langkah ketiga, 

Menyusun indikator dari karakter tersebut 

ke dalam bentuk rincian khusus suatu 

kompetensi yang harus dikuasai oleh anak 

sesuai tahap perkembangannya. 

Berdasar langkah kedua, kemudian dibuat 

rincian sebagai berikut: 

a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

b. Mampu berperilaku jujur 

c. Memiliki sifat-sifat kepemimpinan 

d. Memiliki citra diri positif 

Langkah keempat, 

Menjabarkan indikator menjadi indikator 

penilaian 

Contoh indikator penilaian: 

Beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa 

1. Beriman kepada Allah 

2. Beriman kepada Malaikat 

3. Beriman kepada Rasul 

4. Beriman kepada Kitab Suci 

5. Beriman kepada hari Kiamat 

6. Beriman kepada qada dan qadar 

7. Memiliki pola kehidupan yang sama 

dnegan rukun islam (membaca 2 

kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, 

haji) 

Sumber : (Kesuma, dkk, 2012:40-41) 

Evaluasi karakter merupakan upaya untuk mengidentifikasi 

perkembangan perilaku berkarakter dari waktu ke waktu melalui suatu 

identifikasi dan pengamatan terhadap perilaku yang muncul dalam 

keseharian siswa (Kesuma, 2012: 141).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa suatu 

karakter tidak dapat dinilai dalam satu waktu, tetapi harus diamati dan 

diidentifikasi secara terus menerus dalam keseharian anak, baik di kelas, 

sekolah, maupun di rumah. 



38 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, 

diantaraya: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, E. D. (2018), yang berjudul 

"Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMK Negeri 2 

Pengasih”, mendeskripsikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh 

kegiatan pembelajaran yang mencakup proses KBM, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan pembiasaan melalui budaya sekolah. Persamaan 

dengan penelitian ini yaitu peneliti sama-sama menjabarkan proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penguatan pendidikan karakter. 

Keunggulan pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar 

saja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Shandy, R. R (2018),yang berjudul 

“Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter di SDN Lowokwaru 2 Kota 

Malang”, mendeskripsikan implementasi penguatan pendidikan karakter 

yang difokuskan pada kegiatan intrakurikuler kepada siswa yang dapat 

dilakukan melaluikegiatan pembiasaan, keteladanan guru, dan program 

sekolah. Perbedaan dengan penelitian ini, yaitu peneliti mendeskripsikan 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang difokuskan pada kegiatan 

belajar mengajar di kelas. Sedangkan, persamaan dengan penelitian ini, 

yaitu sama-sama mengamati karakter siswa yang nampak sesuai dengan 
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lima nilai karater pada PPK yang  meliputi nilai religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong, dan integritas.  
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang diharapkan pada penelitian ini yaitu deskripsi dari 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran 

kelas rendah di SDN Mojolangu 5 Malang. 

Kondisi Ideal 

1. Manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

demokatis, bertanggung jawab, 

memiliki kemampuan, watak, dan 

peradaban bangsa yang bermartabat.  

2. Individu yang memiliki kecerdasan 

berpikir, kecerdasan budi, dan 

kecerdasan batin. 

 

Kondisi Faktual 

Fenomena tindak kriminal dan 

permasalahan dekadensi moral masih 

kerap terjadi yang dilakukan oleh 

kalangan pelajar Indonesia sebagai 

generasi penerus bangsa seperti 

kekerasan, tawuran,  tindak anarki, tindak 

pencurian, tindakan curang, pengabaian 

terhadap aturan yang berlaku, pergaulan 

bebas, narkoba, pelanggaran adat, nilai, 

norma agaman, dan etika kemanusiaan. 

Peneliti melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran melalui nilai-nilai 

karakter yang difokuskan pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran. 
Penelitian ini dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan 

dokumentasi terhadap kegiatan pembelajaran yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada kelas rendah di SDN 

Mojolangu 5 Malang. 


