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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab II ini, menjelaskan tentang kajian teori tentang beberapa hal sebagai berikut: 

Kajian teori, Hasil penelitian yang terdahulu, Kerangka berfikir.  

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan manusia lain untuk 

mempermudah pemenuhan kebutuhan tersebut seperti yang dikatakan Veithzal dan 

Deddy (2013:169) bahwa Organisasi adalah wadah yang memungkinkan 

masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu 

secara sendiri-sendiri, karena oraganisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang 

terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu unit sasaran tertentu. 

Organisasi secara sistemik adalah sistem yang bersifat terbuka, seperti halnya 

sistem sosial. Sebab organisasi mencakup orang dan tujuan-tujuan yang bergantung 

atas usaha orang untuk mencapai kinerja, hasil, yang menjadi arah yang benar 

sebagai sistem sosial. Bahkan melalui perpaduan usaha orang maka organisasi lebih 

dari sekedar perkumpulan orang belaka. Syafaruddin (2015: 26) mengatakan 

Organisasi juga merupakan usaha orang yang dinamis dengan memanfaatkan 

berbagai macam bahan, peralatan dan uang yang memungkinkan orang-orang 

menghasilkan sejumlah barang dan pelayanan. 

Pengertian organisasi di atas menurut penulis menyimpulkan bahwa organisasi 

itu sebagai alat manusia dalam memenuhi kebutuhan. Dalam usaha memenuhi 

pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan hubungan kerja sama dan membentuk 
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kelompok- kelompok karena dengan demikian akan lebih mudah di peroleh dan 

meningkatkan tanggung jawab pada diri mereka. 

Sekolah sebagai satuan pendidikan sudah selakyaknya memberikan wadah 

yang relevan bagi peserta didik seperti halnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah 

sebagai wadah menyalurkan potensi mereka. IPM adalah Organisasi Otonom 

Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) berdiri 18 Juli 1961, hampir 

setengah abad setelah Muhammadiyah berdiri. Namun demikian, latar belakang 

berdirinya IPM tidak terlepas kaitannya dengan latar belakang berdirinya 

Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang 

ingin metakukan pemurnian terhadap pengamalan ajaran Islam, sekaligus sebagai 

salah satu konsekuensi dari banyaknya sekolah yang merupakan amal usaha 

Muhammadiyah untuk membina dan mendidik kader. Oleh karena itulah dirasakan 

perlu hadirnya Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi para pelajar yang 

terpanggit kepada misi Muhammadiyah dan ingin tampil sebagai pelopor, 

pelangsung penyempurna perjuangan Muhammadiyah. dengan demikian kelahiran 

IPM mempunyai dua nilai strategis, pertama IPM sebagai aksentuator gerakan 

dakwah amar ma’ruf nahi munkar dikalangan pelajar, kedua IPM sebagai lembga 

kaderisasi muhammadiyah yang dapat membawa misi Muhammadiyah pada masa 

mendatang (Suroyo dalam Pajar. 2017:7) 

Beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Ikatan Pelajar 

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi otonom yang berada di dalam 

lingkup sekolah menegah yang berfungsi sebagai wadah bagi siswa yang ingin 

belajar berorganisasi untuk mengambangkan potensi, minat dan bakatnya dengan 

didampingi oleh Guru Pembina. 
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2. Tujuan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 

Pendidikan karakter pada dasarnya bertujuan untuk membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, 

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa berdarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pusat Kajian Kurikulum, (2011: 2).  

Menurut Mulyasa (2011:9) Tujuan pendidikan karakter adalah untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai 

dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui 

pendidikan karakter peserta didik diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan 

dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasikan serta 

mempersonalisasikan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah sebagai organisasi bertujuan “Terwujudnya 

pelajar muslim yang berilmu, berakhlaq mulia, dan terampil dalam rangka 

menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai islam sehingga terwujudnya 

masyarakat islam yang sebenar-benarnya dan yang diridhoi Allah SWT”.(pasal 6 

D/ART). Menurut pajar pamungkas (2017:8) Tujuan Tersebut dilakukan dengan 

upaya-upaya sebagai berikut: 

1. Menanamkan kesadaran beragama islam, memperteguh iman, menertiban 

peribadatan, dan mempertinggi akhlaq 

2. Mempergiat dan memperdalam pemahaman agama islam untuk mendapatkan 

pemurnian dan kebenarannya 
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3. Memperdalam, memajukan dan meningkatkan ilmu pengetahuan teknologi dan 

budaya 

4. Membimbing, membina, dan menggerakkan anggota guna meningkatkan 

fungsi dan peran Ikatan pelajar muhammadiyah sebagai kader peserikatan, 

umat dan bangsa dalam menunjang pembangunan manusia seutuhnya menuju 

terbentuknya masyarakat utama adil dan makmur yang di ridhoi Allah SWT. 

5. Meningkatkan amal shaleh dan kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan 

6. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran islam dengan mengindahkan hukum 

dan falsafah yang berlaku.  

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk karakter peserta 

didik yang disimplin, kerja keras dan kreatif, serta mampu mengemukakan 

pengetahuan yang ia miliki yaitu dengan menjalankannya di kehidupan sehari-

harinya. Karena pendidikan karakter bukan hanya sebatas sebagai ilmu 

pengetahuan saja namun lebih kepada bagaimana peserta didik menanamkan 

kebiasaan tentang hal-hal yang baik dalam kehidupannya, serta menjadikan siswa 

berakhlaq, peduli serta berani dalam mengutaran pendapat baik di sekolah maupun 

di luar sekolah dan berguna bagi masyarakat yang ada disekitarnya.  

3. Peranan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) 

Organisasi ikatan pelajar Muhammadiyah sebagai tempat atau wadah dalam 

berkelompok untuk mencapai tujuan yang sama memiliki peran penting dalam 

melaksanakan suatu kegiatan baik kegiatan pengkaderan, keilmuan maupun bidang 

yang lainnya. Mamat Supriatna, (2010: 18). Mengatakan Sebagai salah satu upaya 

pembinaan kesiswaan, Ikatan Pelajar Muhammdiyah (IPM) berperan sebagai 

wadah, penggerak/motivator dan bersifat preventif yakni: 
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a) Sebagai wadah 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan satu-satunya wadah kegiatan 

siswa di sekolah Muhammadiyah. Oleh sebab itu, IPM dalam mewujudkan 

fungsinya sebagai wadah harus melakukan upaya-upaya bersama-sama dengan 

jalur yang lain, misalnya latihan kepemimpinan siswa yang bersifat 

ekstrakurikuler, Pengkaderisasi, dan Saling bekerja sama dalam melaksanakan 

suatu kegiatan, peranan IPM sebagai wadah kegiatan-kegiatan siswa tidak akan 

berlangsung apabila tidak adanya kesimbangan antar guru dan siswa. 

b) Sebagai motivator 

Motivator adalah perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan, 

semangat partisipasi untuk berbuat, dan pendorong kegiatan bersama dalam 

mencapai tujuan. Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) akan tampil sebagai 

penggerak apabila para pembina dan pengurus mampu membawa IPM selalu 

memenuhi kebutuhan yang diharapkan, yaitu menghadapi perubahan, memiliki 

daya terhadap ancaman, memanfaatkan peluang dan perbuatan, dan yang 

terpenting adalah memberikan kepuasan kepada anggota. Dengan kata lain 

manajemen Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mampu memainkan fungsi 

inteleknya, yaitu kemampuan para pembina dan pengurus dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberadaan IPM di sekolah  baik secara 

internal maupun eksternal. Apabila organisasi IPM dapat berfungsi sesuai 

dengan visi dan misi mereka maka mereka berhasil menampilkan peranan 

mereka sebagai motivator dan apabila mereka tidak menjalankan Organisasi 

Ikatan pelajar Muhammadiyah itu dengan baik maka mereka masih belum 

sepenuhnya menjalankan organisasi itu dengan baik. 
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c) Peran yang bersifat prefentif 

Peran ini apabila yang bersifat intelektual dalam artian secara internal IPM 

dapat menggerakkan sumber daya yang ada dan secara eksternal mampu 

beradaptasi dengan lingkungan seperti menyelesaikan persoalan perilaku 

menyimpang siswa dan sebagainya. Dengan demikian secara preventif IPM 

berhasil mengamankan sekolah dari segala ancaman yang datang dari dalam 

maupun dari luar. Peranan preventif IPM akan terwujud apabila peranan IPM 

sebagai pendorong lebih dahulu harus dapat diwujudkan. 

4. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan di era yang terus berkembang ini sangat dibutuhkan baik dalam 

ranah keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat, karena mencari ilmu 

adalah kewajiban bagi seluruh umat manusia, Yahya Khan (2010:1) Mengatakan,  

kata pendidikan dalam bahasa Inggrisnya adalah education, kata education 

dalam bahasa latinnya adalah educare. Secara etimologi kata educare memiliki 

konotasi melatih. Dalam dunia pertanian kata educere juga bisa diartikan 

sebagai menyuburkan (mengolah tanah agar menjadi subur dan menumbuhkan 

tanaman yang baik). Pendidikan juga bermakna sebuah proses yang membantu 

mendewasakan, menumbuhkan, mengembangkan, mengerahkan berbagai 

macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang dengan 

baik dan bermanfaat bagi dirinya juga lingkungan sekitarnya. 

 

Pengertian Pendidikan juga di sebutkan pada UU No.20 Tahun 2003 Tentang 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan pada dirinya. 

Kesimpulan dari pemaparan yang disampaikank bahwasannya pendidikan 

sangat penting dari usia dini sampai dewasa, karena pendidikan sebagai alat untuk 

membantu mengembangkan atau menumbuhkan jati diri yang ada pada manusia 
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tersebut agar mempunyai karakter dan keterampilan pada diri mereka. seperti 

halnya sudah dijelaskan pada tujuan pendidikan agar peserta didik mampu 

berkembang dan kritis dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

menghadapi era globalisasi. 

5. Penguatan Pendidikan Karakter 

Menurut Gaffar dalam Hasyim (2010:4) mengatakan pendidikan karakter 

merupakan serangkaian proses memasukkan nilai-nilai kehidupan guna 

ditumbuhkembangkan di dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu 

kesatuan dalam perilaku kehidupan orang itu. Dalam pengertian tersebut terdapat 

tiga ide pikiran penting, yaitu: a) proses memasukkan nilai-nilai, b) menjadi satu 

dalam perilaku, dan c) ditumbuh kembangkan dalam kepribadian. 

Kementrian pendidikan saat ini mengusung tentang membangun pendidikan 

karakter yang baik bagi bangsa, yang dimana melibatkan semua pelaksana 

kepentingan pendidikan untuk membekali para guru dengan materi dan 

pengalaman, pendidikan karakter juga merupakan poros pendidikan di indonesia, 

oleh karena itu pendidikan karakter dapat dilakukan baik di sekolah maupun diluar 

jam sekolah, sehingga dalam penguatan pendidikan karakter bisa menyeluruh tidak 

hanya di sekolah saja melainkan bisa dilaksanakan baik  di keluarga, masyarakat, 

dan bisa berguna bagi bangsa dan negara. 

Pendidikan karakter di indonesia, kita mengenal 18 nilai-nilai karakter  yang 

bersumber dari pancasila, agama, budaya dan tujuan pendidikan nasional 

(Puskurbuk, 2011) dalam Zuriah (2017:163) yang meliputi: Religius, Jujur, 

Disiplin, Toleransi, Kreatif, Kerja Keras, Demokratis, Mandiri, Rasa Ingin Tahu, 

Cinta Tanah Air, Semangat Kebangsaan, Menghargai Prestasi, Cinta Damai, 
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Bersahabat/Komunikatif, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, Gemar Membaca, 

Tanggung Jawab.  

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) saat ini diharapkan 

membentuk pembelajar sepanjang hayat. Gerakan PPK ini diterapkan melalui 

penumbuhan budi pekerti peserta didik melalui pembudayaan ekosistem sekolah. 

PPK dirasa sangat penting untuk dilaksanakan karena a) perkembangan teknologi 

yang semakin pesat yang membawa pengaruh terhadap sendisendi kehidupan, 

kebudayaan, dan perdaban termasuk dunia pendidikan, b) pengaruh globalisasi, 

hubungan multilateral antarnegara, teknologi komunikasi dan transportasi yang 

teintegrasi dengan masyarakat dunia, c) semakin sempitnya dunia karena Negara, 

korporasi dan individu semakin mengglobal, d) perubahan dunia yang sangat cepat, 

e) tumbuhnya masyarakat padat pengetahuan, informasi, dan jaringan yang menjadi 

modal penting kehidupan, dan f) kebutuhan akan kreativitas dan inovasi sebagai 

modal penting kehidupan. (Pudji. 2017:346) 

Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) ini kementrian pendidikan 

(2017) mengkhususkan 18 nilai karakter tersebut menjadi lima nilai karakter utama 

yang saling berkaitan. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud yaitu:  

a)  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. Implementasi nilai karakter 

religius ini ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai 
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perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama 

antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan dan kekerasan, 

persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan, dan mencintai lingkungan. 

b) Nasionalisme  

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. Sikap nasionalis ditunjukkan melalui sikap 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. 

c) Integritas 

Integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang pada dasarnya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan, sehingga memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-

nilai kemanusiaan dan moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab 

sebagai warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi 

tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. Seseorang yang 

berintegritas juga menghargai martabat individu (terutama penyandang 

disabilitas), serta mampu menunjukkan keteladanan yang ada pada diri mereka. 

d) Gotong royong 

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat 

kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin 
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menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada 

orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap 

menghargai sesama, dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas 

keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati 

dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap kerelawanan.  

e) Kemandirian 

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. Siswa yang mandiri memiliki etos 

kerja yang baik, tangguh, berdaya juang, profesional, kreatif, keberanian, dan 

menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lima karakter tersebut 

merupakan nilai-nilai yang sering kita jalani dalam kehidupan bermasyarakat, 

dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kita sudah dapat melaksanakan penguatan 

pendidikan karakter peserta didik disekolah misalkan, Nilai religius pada saat para 

siswa baru memulai dan mengakhiri aktivitas. Mereka dipersilakan berdoa menurut 

agama dan kepercayaan masing-masing, dan saling menghormati sesama pemeluk 

agama. Nasionalisme ditanamkan melalui menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia 

Raya, lagu-lagu daerah, menggunakan pakaian adat, menceritakan tentang budaya 

masing-masing daerah, pentas seni dan budaya daerah, diskusi kebangsaan untuk 

meningkatkan rasa cinta tanah air. Integritas pada saat siswa tidak mengerjakan 

sebuah tugas, harus jujur mengakuinya. Terus disiplin dicerminkan dengan hadir 

tepat waktu, taat pada tata tertib, dan tangung jawab dicerminkan dengan 

mengerjakan berbagai tugas yang diberikan secara tepat waktu. Mandiri 
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ditanamkan dengan mengerjakan menyiapkan perlengkapan sekolah oleh sendiri, 

tidak mengandalkan orang tua, dan mengerjakan tugas (kalau ada) secara mandiri 

walau hasilnya misalnya kurang memuaskan. Hal yang ditekankan bukan produk 

semata, tetapi proses. Sikap gotong royong ditanamkan dalam kegiatan kelompok. 

Dengan aktivitas kelompok yang disamping sarana untuk saling mengenal juga 

melatih kerjasama, kemampuan berkomunikasi, mengendalikan emosi, dan 

membangun solidaritas. 

Berikut adalah pendidikan karakter sebagi poros pendidikan nasional. 

 

Gambar 2.5 : karakter sebagai poros pendidikan. Kemendikbud (2017) 

6. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter ini tidak lepas dari tujuan yang akan dicapai, agar menjadi 

lebih baik lagi dan mengembangkan segala kemampuannya, Albab (2013) 

mengatakan Tujuan pendidikan karakter adalah penanaman dan pembaruan nilai 

dalam diri siswa dan tata kehidupan bersama yang lebih menghargai kebebasan 

individu, Tujuan jangka panjang dari pendidikan karakter yaitu mendasarkan diri 

pada tanggapan aktif kontekstual individu atas impuls natural social yang diterima 

akan di raih lewat proses pembentukan diri secara terus menerus pada gilirannya 
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akan mempertajam visi hidup, tujuan jangka panjang ini merupakan pendekatan 

dialektis yang semakin mendekatkan dengan kenyataan yang idealnya melalui 

proses refleksi yang terus menerus dilakukan dan hasil yang diperoleh secara 

langsung dapat di evaluasi secara objektif. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang secara keseluruhan mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia dari peserta didik secara utuh 

terpadu dan seimbang (Muslih. 2011:81). 

Adisusilo (2012: 129) Mengatakan Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik mempunyai kemampuan sebagai 

berikut: 

a) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu 

kewarganegaraan 

b) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara 

cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti 

korupsi. 

c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat indonesia agar dapat hidup 

bersama dengan bangsa-bangsa lain. 

d) Berinteraksi dengan negara lain dalam percaturan dunia secara langsung, 

atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi. 

Menurut Sudrajad dalam Lickona (2011:49) ada tujuh alasan mengapa 

pendidikan karakter itu harus dilakukan atau disampaikan. Ketujuh alasan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 
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a) Cara terbaik untuk menjamin anak-anak (siswa) memiliki kepribadian yang  

baik dalam kehidupannya. 

b) Cara untuk meningkatkan prestasi akademik. 

c) Sebagian siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya. 

d) Persiapan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup 

dalam masyarakat yang beragam 

e) Berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral-sosial, 

seksual, dan etos kerja (belajar) yang rendah. 

f) Persiapan terbaik untuk menyongsong perilaku di tempat kerja. 

g) Pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja seperti 

ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, dan tidak melanggar hukum. 

Pengertian yang dimaksut memiliki tujuan pendidikan karakter yang dimana 

mempersiapkan peserta didik supaya mempunyai karakter yang baik dan apabila 

penguatan tersebut dilakukan, maka peserta didik akan berkembang serta peserta 

didik akan lebih tangguh, mandiri, kreatif, bertanggung jawab dan memiliki 

kepribadian di mana ketika sudah dewasa akan menjadi kebiasaan dalam keseharian 

sebagaimana potensi yang telah di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 

7. Pengertian Karakter Mandiri 

a. Pengertian Karakter Mandiri 

Kemandirian (Self reliance) merupakan kemampuan untuk mengelola semua 

yang dimilikinya yaitu dengan mengetahui bagaimana mengelola waktu, 

berjalan dan berpikir secara mandiri disertai dengan kemampuan dalam 

mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Dengan kemandirian tidak ada 

kebutuhan untuk mendapat persetujuan orang lain, apabila hendak melangkah 
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menentukan sesuatu. Kemandirian sangat berhubungan dengan pribadi yang 

mandiri, kreatif dan mampu berdiri sendiri dengan memiliki kepercayaan diri 

yang mampu membuat seseorang sebagai individu mampu melakukan segala hal 

dengan sendiri. (Parker dalam Nasution. 2018:3) 

Menurut Ericson dalam Alawiyah (2018:12) menyatakan kemandirian adalah 

usaha untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego yaitu 

merupakan perkembangan kearah individualitas yang mantap dan berdiri 

sendiri. Dengan demikian peserta didik mampu untuk mengendalikan dan 

mengatur pikiran, perasaan dan tindakan sendiri secara bebas serta berusaha 

sendiri untuk mengatasi perasaan-perasaan malu dan keraguraguan. 

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa karakter kemandirian membuat 

peserta didik lebih kreatif, disimplin dan bekerja keras dalam melaksanakan 

suatu kegiatan baik di jam sekolah maupun di luar jam sekolah, karena proses 

karakter tersebut, peserta didik dituntut untuk selalu berkembang tanpa adanya 

campur tangan orang lain, sehingga guru hanya membimbing dan menasehati 

bagaimana tindakan yang harus dilakukan dengan baik. 

b. Nilai-nilai karakter mandiri 

Peserta didik yang mandiri adalah peserta didik yang mampu berfikir kritis, 

bertanggung jawab atas tindakannya, tidak mudah terpengaruh, bekerja keras 

dan tidak bergantung pada orang lain. Nilai-nilai kemandirian tidak hanya 

dapat dilakukan melalui proses pembelajaran saja tetapi juga bisa dilakukan 

dalam suatu kegiatan seperti halnya kegiatan IPM, untuk memberikan 

pengalaman peserta didik dalam melaksankan proses kemandirian, maka di 

perlukan suatu kegiatan yang sesuai untuk meningkatkan kemandirian peserta 
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didik. Wuryandani, dll (2016:210) mengatakan Nilai karakter kemandirian 

merupakan salah satu hal penting yang harus dikembangkan sekolah guna 

membentuk generasi muda yang mandiri. Peserta didik yang mandiri 

diharapkan mampu:  

1) Lebih percaya diri dalam bertindak, 

2) Mempertimbangkan pendapat dan nasihat dari orang lain,  

3) memiliki kemampuan mengambil keputusan, dan  

4) Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. 

 Kesimpulan pernyataan di atas bahwa nilai karater mandiri tidak hanya 

dilakukan di waktu pembelajaran saja tetapi harus dilakukan juga pada kegiatan-

kegiatan yang ada di sekolah baik itu intrakulekuler maupun ekstrakulikuler 

sehingga dalam proses pembelajaran pada peserta didik bisa maksimal dan 

berguna bagi bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, pendidikan karakter mandiri 

harus dilakukan sejak dini agar tidak bergantung pada orang lain. 

8. Pembentukan karakter peserta didik 

Pembentukan karakter tidak bisa langsung dilaksanakan dengan hanya 

memberikan nasihat, perintah atau instruksi melainkan lebih dari hal tersebut, telah 

dijelaskan sebelumnya bahwa komponen karakter yang baik untuk dimiliki dan 

harus dikembangkan, setiap manusia harus memiliki 3 komponen sebagai berikut 

yaitu pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral feeling) dan 

tindakan moral (moral action) tidak terpisahkan satu sama lain namun saling 

mempengaruhi dengan beragam cara. Penilaian moral dan perasaan moral 

berpengaruh terhadap perilaku moral, misalnya ketika kita memaafkan dan berbuat 

baik kepada seseorang yang tadinya membuat kita sangat marah, biasanya kita akan 
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mendapati bahwa pikiran dan perasaan kita terhadap orang tersebut menjadi lebih 

positif (Masnur dalam Citra, 2012:238). 

Pembentukan karakter salah satu nilai karakter yang terdapat pada penguatan 

pendidikan karakter yaitu karakter mandiri, artinya siswa dalam membentuk 

karakter mandiri mempunyai sikap kreatif, kerja keras, disimplin dan lain-lain. 

Sehingga pengetahuan siswa mengenai karakter diperoleh melalui proses 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Untuk pengembangan 

pendidikan karakter di persekolahan mata pelajaran Pendidikan agama dan mata 

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menjadi salah satu ujung 

tombaknya walaupun sebenarnya semua mata pelajaran memiliki andil yang sama 

dalam membentuk karakter. Dalam Pasal 6 ayat (1) PP nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan juga disebutkan ketentuan bahwa:  

“ Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dimaksudkan 

untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan 

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 

serta peningkatan kualitas dirinya sebagai manusia. Kesadaran dan wawasan 

termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan patriotisme bela negara, 

penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, 

pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab 

sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta 

perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme”. 

 

Peserta didik sudah memperoleh pengetahuan mengenai moral dan karakter di 

dalam kelas khususnya dalam mata pelajaran PPKn maka siswa akan mencoba 

belajar mengimplementasikannya dalam kehidupan budaya sekolah dalam kegiatan 

atau kehidupan keseharian di sekolah. Selanjutnya akan mulai diintegrasikan dalam 

kegiatan intrakulikuler maupun ektrakurikuler yang ada di sekolahan yang 

bersangkutan. Tahapan yang terakhir maka karakter tersebut akan mulai terintegrasi 

dalam kegiatan keseharian di rumah. 
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9. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakter mandiri 

Kemandirian tidak bisa terbentuk sendiri begitu saja melainkan dengan adanya 

proses dan perkembangan karena adanya pengaruh dari beberapa faktor. 

Menurut Nasution dalam Hurlock (2018:7) faktor-faktor yang mempengaruhi 

kemandirian adalah: 

a) Pola asuh orang tua 

Orang tua dengan pola asuh demokratis sangat merangsang kemandirian anak, 

dimana orang tua merupakan madrasah pertamanya anak2 dan ayah sebagai 

kepala madrasah pertama bagi anak-anak. Untuk itu orang tua memiliki peran 

sebagai pembimbing yang memperhatikan setiap aktivitas dan kebutuhan anak, 

terutama yang berhubungan dengan studi dan pergaulannya baik dilingkungan 

keluarga dan sekolah  

b) Jenis kelamin 

Anak yang berkembang dengan tingkah laku maskulin lebih mandiri 

dibandingkan anak yang mengembangkan pola tingkah laku yang feminimism. 

Karena hal tersebut laki-laki memiliki sifat yang agresif dari pada anak 

perempuan yang sifatnya lemah lembut dan pasif. 

c) Urutan posisi anak 

Anak pertama sangat diharapkan untuk menjadi contoh dan menjaga adiknya 

lebih berpeluang mandiri dibandingkan anak bungsu yang 

mendapatkan perhatian berlebihan dari orang tua dan saudara-saudaranya 

berpeluang kecil untuk mandiri. Selanjutnya menurut Nayla dalam Nasution 

(2018:9) mengatakan bahwa ada beberapa yang mempengaruhi 

kemandirian anak antara lain: 
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1) Rasa percaya diri anak 

Rasa percaya diri anak dibentuk ketika anak diberikan kepercayaan untuk 

melakukan suatu hal yang mampu ia mampu kerjakan sendiri. Rasa 

percaya diri dapat dibentuk sejak anak masih bayi. 

2) Kebiasaan 

Salah satu peranan orang tua dalam kehidupan sehari-hari adalah 

membentuk kebiasaan. Jika anak terlalu dibiasakan dengan kemanjaan dan 

selalu dilayani maka anak tersebut akan selalu bergantung keapda orang 

tuanya dan tidak bisa mandiri. 

3) Disiplin 

Kemandirian berkaitan erat dengan sekali dengan yang namanya disiplin, 

sebelum anaknya dapat mendisiplinkan dirinya sendiri ia terlebih dahulu 

harus di disiplinkan oleh orang tuanya. 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Judul  Hasil penelitian  Perbedaan  

1. Penguatan pendidikan 

karakter gotong 

royong melalui 

ekstrakulikuler 

pramuka tingkat siaga 

di SDN Ketawanggede 

Malang  (2018) 

Hasil penelitian terdahulu 

tersebut yakni: 

a. Penguatan pendidikan 

karakter gotong royong 

melalui ekstrakulikuler 

yaitu sikap saling 

menghargai, kerja sama, 

bermusyawarah, 

solidaritas, inklusif, tolong 

menolong serta sikap 

empati 

Perbedaan pada 

penelitian ini dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

dimana penelitian itu 

lebih menekankan pada 

kerja sama dalam 

melaksanaakan suatu 

kegiatan dan lebih 

menekankan pada 

karakter gotong royong 
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b. Meningkatkan minat guru 

dalam mengembangkan 

karakter melalui kegiatan 

ekstrakulikuler pramuka 

tingkat siaga dan 

meningkatkan pengajaran 

sesering mungkin dalam 

kegiatan pramuka 

c. Meningkatkan sikap anti  

deskriminasi dan anti 

kekerasan yang terjadi 

dalam kegiatan 

ekstrakulikuler, sehingga 

memperoleh sikap 

soidaritas. 

dan minat guru dalam 

memberikan pengajaran 

pada kegiatan 

kepramukaan tingkat 

siaga. Sedangkan 

penelitian yang akan 

dilaksanakan yaitu 

penguatan nilai-nilai 

pendidikan karater 

dalam membentuk 

karakter mandiri 

melalui kegiatan IPM 

yang ada sekolah.  

2. Penguatan nilai-nilai 

karakter siswa melalui 

program 

ekstrakulikuler Hadroh 

di smk batur jaya 2 

ceper klaten (2017) 

hasil yang di peroleh dari 

penelitian tersebut yakni 

penguatan pendidikan 

karakter dilaksanakan dengan 

program-program 

ekstrakulikuler seperti hadroh 

siswa lebih aktif, memiliki 

rasa percaya diri yang lebih 

tinggi karena mereka sudah 

terbiasa berada di depan orang 

banyak yaitu berupa 

pertunjukan pementasan, 

siswa lebih berani dalam arti 

berani yang positif, 

bertanggung jawab, mandiri, 

dan kreatif, 

Perbedaan penelitian 

yang akan dilakukan 

dengan penelitian 

terdahulu yakni 

penelitian dilakukan 

melalui kegiataan Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah 

(IPM) bagaimana peran 

IPM dalam 

melaksanakan kegiatan 

tersebut serta hambatan 

apa saja dalam 

melaksanakan 

penguatan pendidikan 

dan solusi yang akan 

diberikan. 
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3. Peranan Organisasi 

intra sekolah (OSIS) 

dalam pembinaan 

akhlaq siswa madrasah 

Aliyah negeri 1 

pekanbaru. (2011) 

 

a) Menanamkan nilai-nilai 

agama  

b) Meneliti tentang bagaimana 

peranan osis dalam 

memperingati hari-hari besar 

yang ada di Indonesia.  

c) menganalisis tentang   

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi peranan OSIS 

dalam pembinaan akhlak 

siswa MAN I Pekanaru. 

Perbedaan utama antara 

penelitian ini dengan 

penelitian yang akan 

dilakukan adalah 

terletak pada judul di 

mana penelitian ini 

tetang peranan OSIS 

terhadap akhlaq siswa 

(religius) sedangkan 

peneliti berkaitan 

dengan Peran IPM dan 

nilai-nilai karakter 

mandiri. 

Sumber: Analisis pribadi 

C. Kerangka Berfikir 

Pendidikan karakter saat ini sangat penting dilakukan bagi anak-anak muda di 

tengah derasnya gempuran pengaruh  dari media massa dan lingkungan. Menyadari 

kondisi itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan 

telah melakukan langkah yang mendorong dunia pendidikan untuk mulai 

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam proses pendidikan. Terkait dengan hal 

itu, posisi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengajarkan 

pendidikan karakter sangat strategis dalam membangun kepribadian siswa menjadi 

generasi muda yang tidak hanya memiliki kecerdasan secara intelektual saja, namun 

juga kebaikan karakter sosial, moral, dan agama. 
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Penanaman nilai utama karakter sebagai perwujudan 18 nilai karakter yang 

lainnya merupakan modal yang besar untuk memperbaiki karakter dalam peserta 

didik. Melalui gerakan penguatan pendidikan yang terdiri dari 5 karakter ini 

dirancang oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan diharapkan peserta didik 

dapat mewujudkan generasi emas dengan karakter sesuai dengan jati diri Bangsa 

Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

mengenai pelaksanaan peguatan pendidikan karakter di SMP Muhammadiyah 8 

Batu. Kerangka berfikir sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3: Kerangka berfikir 

 

Ikatan Pelajar Muhammadiyah Penguatan pendidikan karakter 

Disimplin Kreatif Kerja 

keras 

Berani Pembelajar 

Karakter Mandiri 


