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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Penguatan Pendidikan  Karakter (PPK) 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pengertian pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk kegiatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan ahklak mulia dan keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.Istilah karakter berasal dari bahasa latin 

character yang mengandung arti watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi 

pekerti, kepribadian dan akhlak. Sedangkan definisi Karakter menurut Doni 

Koesoema A. (2017) adalah ciri, gaya, sifat atau pun katakeristik diri 

seseorang yang berasal dari bentukan atau pun tempaan yang didapatkan dari 

lingkungan sekitarnya.  

Nilai utama karakter seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong-

royong dan integritas yang perlu di tanamkan pada peserta didik dapat 

diterapkan melalui PPK. Kelima nilai karakter ini secara holistik saling 

terkait dan saling melengkapi dalam rangka pembentukan karakter dan 

perwujudan nilai-nilai luhur dalam diri seseorang (Kemdiknas, 2010: 9-

10).Perpres No.87 Pasal 1 ayat 1 Tahun 2017 mendefinisikan PPK sebagai 

“Gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi  olah hati, olah karsa, olah 

pikir, dan olah raga dengandukungan pelibatanpublik dan kerja sama antara 
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sekolah, keluarga dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan 

Nasional Revolusi Mental (GNRM)”.  

Dalam konsep dasar dan pedoman PPK (Kemendikbud, 2017), 

pemerintah mempergunakan tiga pendekatan atau strategi dalam 

mengembangkan dan mengimplementasikan pendidikan karakter, yaitu PPK 

berbasis kelas, budaya sekolah dan komunitas. PPK Berbasis Komunitas 

merupakan satuan pendidikan yang memungkin kan kolaborasi dengan 

lembaga, komunitas dan masyarakat lain diluar lingkungan sekolah. PPK 

berbasis komunitas pada awalnya di perkenal kan oleh Comon And Mc 

Clusky dengan menggunakan istilah Community Education For Development, 

yang diartikan sebagai sebuah proses dimana setiap anggota masyarakat hadir 

untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan, untuk mencari solusi 

antara mereka. 

Ada satu nilai utama yang perlu dikembang kan sebagai prioritas 

gerakan PPK khusus nya yang berbasis komunitas yaitu nilai gotong royong. 

Nilai gotong royong merupakan nilai yang mencerminkan tindakan 

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan masalah 

bersama dan memberi kan pertolongan pada orang yang membutuhkan. 

Subnilai yang terdapat dalam gotong royong adalah menghargai kerjasama, 

tolong menolong dan solidaritas. 

2. Berbasis Komunitas Peduli Lingkungan 

Komunitas terdiri dari dua kata latin, yaitu cum yang artinya bersama-

sama dan unire yang artinya bersatu. Komunitas menjadi konteks lembaga 

pendidikan yang memberikan aspirasi dan inspirasi. Aspirasi merupakan
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 harapan dan keinginan komunitas tentang cara lembaga pendidikan berfungsi 

dan mendidik siswa. Sedangkan inspirasi adalah mengacu pada cara 

komunitas memberikan pencerahan bagi lembaga pendidikan untuk mendidik 

dan membentuk karakter siswa sehingga mereka nanti akan menjadi siswa 

yang mampu berpartisipasi secara aktif sebagai bagian dari komunitas 

bangsa. Salah satu fungsi komunitas adalah sebagai tempat dialog dan 

kolaborasi. Komunitas pertama yang menjadi sasaran lembaga pendidikan 

untuk mengadakan dialog dan kolaborasi adalah komunitas orang tua. Oleh 

karena itu, fokus pertama pengembangan komunitas di lingkungan 

pendidikan adalah dengan cara melibatkan orang tua agar dapat berpartisipasi 

secara penuh dan utuh dalam rangka pembentuk kan karakter putra-putri 

mereka disekolah. Salah satu bentuk kolaborasi komunitas antara sekolah 

dengan orang tua siswa adalah melalui PPK berbasis komunitas peduli 

lingkungan. 

Ada banyak komunitas yang terlibat baik secara langsung maupun 

secara tidak langsung yang mempengaruhi keberhasilan desain pendidikan 

karakter. Komunitas ini antara lain, komunitas sekolah, komunitas keluarga 

(orang tua siswa dan wali siswa), komunitas masyarakat, serta komunitas 

politik yang tampil dalam pejabat birokrasi negara di bidang pendidikan 

melalui pejabat Dinas Pendidikan ditingkat Kabupaten sampai menteri 

pendidikan nasional.  

3. Perencanaan PPK Berbasis Komunitas Peduli Lingkungan 

Perencanaan atau yang biasa dikenal dengan istilah planning 

merupakan suatu fungsi management yang sangat penting.Perencanaan 
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mencakup kegiatan pengambilan keputusan dalam melakukan kegiatan. 

Perencanaan merupakan proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, 

metode, anggaran dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan 

(Nawawi, H. 2003: 29). Pengertian ini menunjukkan bahwa sebuah 

perencanaan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling 

berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang 

tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan juga sebagai proses dalam 

mempersiapkan kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan yang dilakukan dalam 

kegiatan PPK berbasis komunitas peduli lingkungan dapat dilakukan dengan 

cara menyusun jadwal harian atau mingguan, membentuk komunitas, 

menyusun peraturan komunitas dan menyusun kegiatan yang akan di lakukan 

oleh komunitas. 

4. Pelaksanaan PPK Melalui Komunitas Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan merupakan sikap atau tindakan yang selalu berusaha 

untuk mencegah kerusakan lingkungan alam disekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam dan 

lingkungan sekitar yang sudah terjadi. Bentuk pelaksanaan PPK berbasis 

komunitas dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada 

disekolah atau melalui program peduli lingkungan yang dilakukan oleh para 

staf sekolah, orang tua dan siswa seperti membersihkan lingkungan sekitar 

sekolah, mengadakan program jumat bersih dan melakukan program daur 

ulang dalam memanfaat barang-barang bekas menjadi barang yang bernilai 

dan bermanfaat. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama sekolah dan 
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orangtua dalam membangun nilai-nilai karakter siswa diantaranya yaitu 

gotong-royong. 

5. Pendekatan PPK Melalui Komunitas Peduli Lingkungan 

Bentuk pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan PPK berbasis 

komunitas peduli lingkungan adalah sebagai berikut :(1) memperkuat peranan 

orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite 

sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi 

prinsip gotong royong. (2) melibatkan dan memberdayakan potensi 

lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat 

seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha dan dunia industri. 

(3) mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada 

dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat 

dan lembaga informasi. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan penelitian pertama oleh Farida Kurniawan (2016) dengan 

judul “Analisis Penerapan Budaya Sekolah Dalam Pembentukan Karakter 

Disiplin Siswa di Kelas III SD 2 Blunyahan”. Dalam penelitian ini 

menjelaskan hasil 1) Pelaksanaan budaya sekolah hanya dapat di tegak kan 

dengan baik di lingkungan sekolah maupun ruang kelas. 2) Pendidikan 

karakter sudah mulai di biasakan dari kelas rendah dan diteladankan dalam 

situasi formal dan non formal. Penelitian yang kedua oleh Nur Aisya (2015) 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter di SDIT Nurul Ilmi Kota 

Jambi”. Dalam penelitian ini menjelaskan hasil 1) Pelaksanaan pendidikan 

karakter tertuang dalam perangkat pembelajaran, ada enam nilai karakter 
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utama yaitu religius, dan di dukung lima karakter lain nya. 2) Pelaksanaan 

pendidikan karakter terintegrasi dalam setiap mata pelajaran, serta 

pembiasaan yang ada disekolah, dan hambatan dalam pelaksanaan bisa dari 

faktor sekolah, keluarga dan masyarakat maupun diri siswa itu sendiri. 

Kedua penelitian diatas memiliki persamaan terkait penelitian yang di 

lakukan yaitu tentang pendidikan karakter di sekolah dasar. Berdasarkan 

penelitian yang relevan diatas juga terdapat perbedaan pada penelitian yang 

akan di lakukan, pertama pelaksanaan budaya sekolah dilingkungan sekolah 

dan ruang kelas, kedua cara pengimplemantasian pendidikan karakter 

disekolah.Sedangkan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu  

pendidikan karakter yang di integrasikan melalui PPK berbasis komunitas. 

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

pembahasan baru yaitu terkait “Analisis PPK Berbasis Komunitas Di SDN 

Lowokwaru 3 Malang”. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

(Sumber : Data diolah oleh penulis 2019:13) 

 

 

 

 

 

 

  

Orang tua dan sekolah saling 

bekerja sama dalam meningkatkan 

pendidikan karakter atau 

kepribadian yang berakhlak mulia 

pada siswa 

Terdapat permasalahan terkait 

keterlibatan orang tua dalam 

membentuk karakter siswa. Dan masih 

terdapat diskriminasi antar siswa. 

 

Analisis PPK Berbasis Komunitas di 

SDN Lowokwaru 3 Malang 

 

Metode Penelitian : Deskriptif 

Kualitatif 

 

1. Orang tua mampu berkerja sama dengan sekolah dalam 

meningkatkan pendidikan karakter pada siswa. 

2. Siswa mampu mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan 

persoalan bersama, menjalin komunikasi dan 

persahabatan, memberi bantuan pertolongan pada orang-

orang yang membutuhkan 


