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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

a. Pendidikan Karakter 

Pendidikan / education berasal dari kata educareyang memiliki arti 

subur dan menyuburkan. Dapat diartikan bahwa pendidikan adalah proses 

yang bisa membantu untuk menumbuhkan, mengembangkan, menata, 

mendewasakan, dan mengarahkan. Pendidikan juga berarti usaha 

membentuk dan juga mengembangkan berbagai macam kompetensi, skill, 

minat,bakat dan potensi dalam diri manusia agar tumbuh dan berkembang, 

sehingga dapat bermanfaat dalam rangka pengembangan berbagai macam 

potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan baik 

dan bermanfaat bagi dirinya dan juga lingkungannya (Haryati, 2012: 172). 

Ditinjau dari konteks pemikiran pendidikan Islam seperti yang 

disampaikan oleh Raghib al-Isfahani, terdapat beberapa istilah mengenai 

pendidikan, yaitu: tarbiyah, ta;dib, dan ta’lim. 

a. Tarbiyah berhubungan erat dengan aktivitas manusia dalam 

menumbuhkembangkan sesuatu secara berkelanjutan dan 

berprogres. 

b. Ta’dib merupakan proses pembinaan mental berhubungan erat 

dengan masalah moral, akhlak, atau karakter. 
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c. Sedangkan Ta’lim berkaitan dengan proses transfer of knowledge 

bisa dikatakan bahwa ta;limlebih condongpada pemberian ilmu 

pengetahuan/ pendidikan berbasis kognitif (al-Isfahani, 189). 

Pendidikan merupakan usaha mendidik, membina, dan 

mengembangkan diri manusia mulai dari aspek psikis dan fisik yang 

berlangsung secara bertahap. Karena kematangan melalui pendidikan 

bertitik akhir pada optimalisasi pertumbuhan atau perkembangan baru bisa 

tercapai apabila berlangsung melalui tahap demi tahap kearah tujuan akhir 

dari pertumbuhan atau perkembangan. Lebih utamanya, pendidikan 

dijadikan sebagai poros utama latihan, usaha dan sebagainya dalam rangka 

menumbuhkembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia untuk 

menghasilakan manusia yang siap dalam segi psikis dan fisiknya agar 

menjadi dewasa dan bertanggung jawab sebagai makhluk yang berbudi 

luhur (Isnaini, 2016: 38). 

Secara psikologis, istilah karakter dan kepribadian sering 

dipergunakan secara bergantian, namun Allport dalam Suryabrata 

menunjukkan, bahwa biasanya kata kepribadian menunjukkan arti 

normative. Dia menyatakan “character is personality evaluated and 

personality is character devaluated” (Anshori, 2017: 64). 
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Al-Ghazali mendefinisikan karakter sebagai spontanitas manusiadalam 

bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusiasehingga 

ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. 

الُخلُُق ِعبَاَرةٌ َعْن َهْيئٍَة فِْي النَّْفِس َراِسَخٍة َعْنَها تَْصدُُر األَْفعَاِل 

 بُِسُهولٍُة َويُْسٍر ِمن َغْيِر َحاَجٍة اِلَى فِْكٍر َوِرَوايَةٍ 

“Akhlak adalah ungkapan tentang sikap jiwa yang menimbulkan 

perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan 

pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu.”(Al-Ghazali, 1991: 56). 

Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer bernama 

Michael Novak, merupakan “campuran kompatibel dari seluruh kebaikan 

yang diidentifikasi oleh tradisi religious, cerita sastra, kaum bijaksana, dan 

kumpulan orang berakal sehat yang ada dalam sejarah.”Berdasarkan pada 

pemahaman klasik ini, adalah untuk memberikan suatu cara berpikir tentang 

karakter yang tepat bagi pendidikan nilai, antara lain: nilai operatif, dan 

nilai dalam tindakan. Karakter yang baik memiliki 3 bagian yang saling 

berhubungan: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral 

(Lickona, 2012: 81-82). 

Terkait dengan penanaman nilai karakter dimasukkan ke dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan maksud agar 

mendapatkan sebuah karakter yang memang berguna dalam membuat 

individu menjadi lebih baik dan juga akan nantinya akan berguna di 

lingkungan luas. Setiap mata pelajaran memiliki muatan karakter yang 
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berbeda dengan yang lain. Karena fokus pencapaian karakteristik dari setiap 

matpel juga berbeda (Dalyono, 2017: 38). 

Di dalam pendidikan karakter diajarkan pembiasaan tentang cara 

berpikir dan berperilaku. Artinya, individu dilatih, dan dibentuk untuk 

menjadi individu yang siap untuk hidup, bekerja sama, dan mempertanggung 

jawabkan keputusan serta tentang pemecahan masalah yang dihadapinya. 

Sehingga akan lahir SDM yang berkualitas dan kompeten serta empatic 

moral (Octavia, 2017: 114). 

Menurut Kirschenbaum dan Golemen, menegaskan bahwa 

pendidikan karakter pada hakikatnya adalah pendidikan nilai selalu berkaitan 

dengan 3 ranah, yakni ranah pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Lickona 

berpendapat bahwa karakter pendidikan nilai yang menghasilkan karakter, di 

dalamnya terkandung 3 komponen karakter yang baik, yakni: pengetahuan 

tentang moral, perasaan tentang moral, dan perbuatan moral (Setiawan, 2013: 

55). 

Penanaman nilai/ karakter mengajarkan anak untuk berpikir cerdas 

mengaktifkan otak tengah secara alami. Pendidikan karakter lebih 

mengutamakan tumbuh dan terbentuknya moral dari seorang anak yang ada 

dalam lingkungan sekolah. Pendidikan karakter selalu terkait erat dengan 

penanaman nilai dan pembaharuan tata kehidupan bersama yang lebih 

menghargai kebebasan individu. Menurut Khan(dalam Haryati, 2012: 
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173)terdapat 4 jenis pendidikan karakter yang dilaksanakan dalm proses 

pendidikan, yait: 

a. Pendidikan karakter berbasis nilai religius. 

b. Pendidikan karakter yang berbasis nilai budaya. 

c. Pendidikn karakter berbasis lingkungan. 

d. Pendidikan karakter berbasis potensi diri, yang merupakan sikap, hasil 

proses kesadaran pemberdayaan potensi diri untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Jadi pendidikann karakter adalh usaha untuk mendidk seseorang agar 

dapat berpikir sebelum bertindak, mengutamakan olah hati, olah rasa, dan 

olah pikir, sehingga mampu berguna di dalam lingkungan masyarakat luas. 

Itulah anggapan terkait pendidikan karakter menurut ratna 

Megawangi, karenanya, pendidikani karakter dirancang dan 

dilaksanakansecara sistematis dan struktur untuk membantu individu 

memahami nilai-nilaiperilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan dan bangsa (Megawangi, 2004: 95). 

b. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat dengan 

PPK dicetuskan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atas dasar 

beberapa faktor, yakni:  

1) Degradasi moral/ karakter yang saat ini dialami hampir sebagian besar 

pelajar di Indonesia.  
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2) Bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi 

akhlak mulia, nilai-nilai luhur, kearifan dan budi pekerti. 

Dari 2 faktor itulah kemudian Kemdikbud Indonesia meresmikan 

program teranyar dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia 

dan juga meningkatkan kualitas SDM bangsa Indonesia. 

a) Pengertian PPK 

Penguatan Pendidikan Karakter(PPK) adalah terobosan baru yang 

dicetuska oleh Kemdikbud, bapak Muhajir Efendy bahwa PPK adalah 

sebuah gerakan dalam rangka memperkuat karakter yang sudah diterapkan 

di lingkungan sekolah yang dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler, yang melalui 

perpaduan antara manajemen hati, rasa, pikir, dan raga. Dalam 

mewujudkan hal tersebut orang tua bekerja sama dengan lembaga 

pendidikan, keluarga, dan masyarakat luas sebagai gerakan dari GNRM. 

Program PPK dapat diterapkan pada Tripusat pendidikan (pendidikan 

formal, informal, dan non formal). Selain bisa diterapkan pada Trisakti 

Pendidikan, Program PPK juga dapat diintegrasikan pada kegiatan 

Intrakurikuler, Ekstrakurikuler, dan Kokurikuler (Perpres No. 87: 1-2).  

b) Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Pasal 2, 

bahwa program Penguatan Pendidikan Karakter memiliki beberapa tujuan 
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utama dalam merealisasikan misi-nya tentang mewujudkan SDM yang 

berkualitas, diantaranya (Perpres, 2017: 4): 

1) Membekali dalam membangun anak sebagai agent of change atau 

sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa nasionalis 

(Pancasila) dan pendidikan karakter yang baik dalam rangka 

menyiapkan diri dalam menghadapi dinamika perubahan zaman. 

2) Mempertahankan dan mengembangkan platform/ program pendidikan 

nasional yang memposisikan program pendidikan karakter sebagai 

poros/ jiwa utama dalam pengamalan pendidikan karakter bagi anak 

dengan dukungan masyarakat luas yang dilakukan melalui Tripusat 

pendidikan (formal, informal, dan nonformal) dengan memperhatikan 

keberagaman kebudayaan Indonesia. 

3) Memperkuat kompetensi pengajar, tenaga pengajar, siswa, masyarakat 

dan lingkungan keluarga dalam mengamalkan program PPK. 

c) Pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

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

disiplin, bekerja keras, kreatit mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

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

cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

bertanggungjawab. 
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Penguatan pendidikan karakter (PPK) dapat dilakukan dengan cara 

menghayati nilai-nilai dan keyakinanmasyarakat sebagai kekuatan moral 

dalam hidupnya melalui kejujuran,kepercayaan, kedisiplinan, dan 

kerjasama yang menekankan ranah afektif(perasaan/sikap) tanpa 

meninggalkan ranah kognitif (berfikir rasional),dan ranah skill 

(keterampilan, terampil mengolah data, mengemukakan pendapat dan 

dapat melakukan kolaboration / kerjasama) (Perpres, 2017: 5). 

Dalam pelaksanaannya, kemdikbud memiliki fokus nilai karakter 

yang akani dikembangkan melalui program kegiatan PPK. Kemdikbud 

Nasional telah merumuskan18 karakter yang akanoditanamkan dalam diri 

siswa sebagai upaya membangun karakter bangsa. Dibawah ini paparan 

dari 18 Nilai dalamPendidikan Karakter versi Kemdiknas, yaitu: 

1. Religiusi 

Sikap dan perilaku yang mencerminkan ketaatan dalam 

melaksanakan kewajibannya sebagai manusia beragama, toleran 

terhadap pelaksanaan peribadatan agama lain dan hidup rukun dengan 

pemeluk agama lain. 

2. Jujuro 

Perilaku yang diwujudkan dalam rangka mewujudkan rasa percaya 

orang lain kepada seorang individu baik dari perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 
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3. Toleransia 

Tindakan atau sikap saling menghargai terhadap suatu perbedaan, 

seperti: SARA (suku, adat, ras, dan agama) dan juga terkait dengan 

perbedaan pendapat. 

4. Disiplini 

Perilaku atau tindakan yang mencerminkan taat dan patuh terhadap 

aturan yang berlaku. 

5. Kerja KerasI 

Tindakan terhadap suatu tugas atau kewajiban yang dikerjakan 

dengan sungguh-sungguh. 

6. Kreatifi 

Berpikir dan bertindak untuk menghasilkan sistem, cara atau hasil 

yang baru dari sesuati yang dimiliki. 

7. Mandiris 

Sikap dan perilaku yang percaya pada diri sendiri dalam menunaikan 

dan menyelesaikan tugass-tugas, tidak bergantung dan mengandalkan 

orang lain. 

8. Demokratise 

Cara berpikir, bertindak dan bersikap yang didasarkan pada statement 

bahwa semua orang memiliki hak dan kewajiban yang sama. 
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9. Rasa Ingin Tahus 

Sikap atau tindakan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui 

sesuatu yang baru ataupun memperdalam pengetahuan yang sudah 

dipelajarinya, baik melalui indra penglihatan, pendengaran, ataupun 

perasa. 

10. Semangat Kebangsaan 

Etos berpikir, bersikap, dan bertindak yang menempatkan hak dan 

kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan primer di atas 

kependitngan diri dan kelompok luas. 

11. Cinta Tanah Air  

Etos berpikir, bersikap, dan bertindak yang menempatkan hak dan 

kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan primer di atas 

kependitngan diri dan kelompok luas. 

12. Menghargai Prestasii 

Sikap dan tindakan yang diwujudkan dalam rangka menjadi manusia 

yang bermanfaat bagi orang lain dan menumbuhkan sikap pengakuan 

dan menghormati karya ataupun keberhasilan orang lain. 

13. Komunikatif/ Bersahabat 

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 



 

24 
 

14. Cinta Damaii 

Sikap, tindakan, ataupun kebiasaan yang mendorong dirinya agar 

selalu berbuat dengan mencerminkan kedamaian di setiap tingkah 

lakunya, tidak mengedepankan emosi sebagai solusinya. 

15. Genar Membacai 

Kebiasaan menyediakan waktu dan memanfaatkan waktu untuk 

selalu menambah wawasan ilmu pengetahuan agar menjadi ndivisu 

yang berkualitas. 

16. Peduli Lingkungani 

Tindakan dan sikap yang mencerminkan cinta alam, berupaya 

mencegah kerusakan alam serta juga berusaha menjaga dan 

melestarikan alam sekitar. 

17. Peduli Sosial/ Empatic 

Sikap dan tindakan seseorang dalam ikut merasakan atau menghayati 

perasaan dan pengalaman orang lain. 

18. Tanggung Jawabb 

Perilaku untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia laksanakan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, 

lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa (Kemdiknas, dalam 

Suyadi 2013: 8-9). 
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d) Program Kegiatan Kokurikuler 

1) Pengertian Kokurikuler 

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk 

lebih mendalami dan menghayati materi pengajaran yang telah dipelajari 

pada kegiatan intrakurikuler di dalam kelas, baik yang tergolong mata 

pelajaran inti maupun program khusus (Nurgiantoro, 1988: 5). 

Dari pengertian kokurikuler diatas maka dapat diartikan terkait 

kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam 

pembelajaran intrakurikuler yang tujuannya sebagai penunjang dari 

kegiatan intrakurikuler agar siswa dapat mengerti, faham dengan 

penghayatan dan juga melatih sisa untuk melaksanakan tugas secara 

bertanggung jawab. 

2) Asas-asas Kegiatan Kokurikuler 

Kegiatan kokurikuler bertujuan untuk menunjang kegiatan 

intrakurikuler siswa di dalam kelas, agar siswa lebih memahami dan 

menghayati pembelajaran yang sudah didapatnya. Maka dalam praktiknya 

harus memperhartikan asas-asasnya, sesuai dengan Depdiknas RI, antara 

lain: 

a) Menunjang secara langsung kegiatan intrakurikuler dan kepentingan 

pembelajaran dari siswa 
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b) Kegiatan kokurikuler bukanlah beban pelajaran yang harus dijalani 

dan dikuasai siswa. 

c) Tidak menyebabkan penambahan pembiayaan yang memberatkan wali 

siswa. 

d) Harus memiliki administrasi yang jelas dan transparan, pemantauan 

berproses, dan penilaian proses dan hasil. 

Pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus mementingkan kebutuhan 

dari siswa, karena sasaran utama yang akan dicapai dalam kegiatan ini 

adalah agar siswa menjadi mengerti dan faham tentang pembelajaran yang 

sudah diperolehnya di dalam pembelajaran. Berdasarkan itulah, kegiatan 

kokurikuler harus memperhitungkan beban yang nantinya akan  

ditanggung oleh siswa dan wali siswa, baik berkaitan dengan materiil 

maupun immaterial. Kegiatan kokurikuler harus bersifat menyenangkan 

dan bermanfaat bagi siswa (Seno, 1990:5). 

Sedangkan pelaksanaan kegiatan kokurikuler dari guru adalah 

harus disertai administrasi yang jelas, dan tertulis serta dilakukan dalam 

bentuk penugasan yang jelas, pencatatan yang teratur, pengamatan 

berproses dan bimbingan yang baik seerta penilaian yang tertib dan 

berjenjang. 
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3) Tujuan Kegiatan Kokurikuler 

Burhan Nurgiantoro berpendapat bahwa tujuan kegiatan 

kokurikuler adalah sebagai penunjang dari kegiatan intrakurikulerdan 

menghayati materi pembelajaran yang teah dipelajari pada kegiatan 

intrakurikuler. Sedangkan Hamiseno berpendapat bahwa kegiatan 

kokurikuler memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 

intrakurikuler agar siswa dapat lebih menghayati pembelajaran yang telah 

didapatnya serta melatih siswa dalam melaksanakan tugas dengan 

tanggung jawab(Seno, 1990:28). 

Dari 2 pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

kokurikuler antara lain: 

a) Penunjang dari kegiatan intrakurikuler; 

b) Untuk mendalami dan menghayati pembelajaran yang telah 

didapatnya; 

c) Melatih sifat tanggung jawab siswa dalam menunaikan tugasnya. 

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan kokurikuler adalah berupa 

pemberian tugas individu atau kelompok, pemberian tugas yang mengasah 

karakter siswa ketika di lingkungan rumah.  
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Untuk lebih jelasnya dipaparkan sebagai berikut: 

a) Tugas secara berkelompok 

Pemberian tugas kelompok mengarahkan siswa agar secara 

tersirat menumbuhkan karakter baik dalam dirinya dan belajar 

sekaligus mengembangkan sikap kerjasama, toleransi, tenggang rasa, 

gotong royong. Dengan penanaman karakter semacam ini diharapkan 

dapat menjadi manusia yang baik. 

b) Tugas individu mengarahkan siswa agar menumbuhkan nilai karakter 

mandiri, dan mengembangkan intelektual, minat dan bakatnya. 

Sesuai dengan peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2017 pasal 7 

menjelaskan bahwa pelaksanaan penguatan pendidikan karakter yang 

diintegrasikan ke dalam kegiatan kokurikuler merupakan penguatan nilai-

nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan pengayaan 

Intrakurikuler (pembelajaran di dalam kelas) sesuai dengan muatan 

kurikulum dan beban pembelajaran (Perpres No.87, 2017: 6). 

 


