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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 Dalam hal ini peneliti mengambil skripsi  sebelumnya sebagai penelitian 

terdahulu yang relevan  antara lain: 

a. Skripsi Ayu Purry Purnama  (2018) yang berjudul “Implementasi Program 

Pendidikan Karakter (PPK) dalam Membentuk Sikap Sosial Peserta Didik di 

SMA Negeri  14 Bandar Lampung. Adapun hasil penelitian dari skripsi ini 

yaitu implementasi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dalam 

membentuk sikap sosial peserta didik di SMA Negeri 14 Bandar Lampung 

dijalankan dengan menggunakan prinsip-prinsip, pendekatan-pendekatan, 

serta sumber-sumber nilai dalam pendidikan karakter. Di lihat dari prinsip-

prinsip dalam pendidikan karakternya, implementasi program Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah ini dijalankan dengan prinsip 

pengembangan PPK, prinsip implementasi PPK dan prinsip evaluasi PPK. 

Prinsip pengembangan PPK dilakukan dengan cara mempromosikan nilai-

nilai karakter positif melalui visi dan misi sekolah dan dilaksanakan melalui 

program-program pembiasaan yang dijadikan sebagai rutinitas sehari-hari. 

 Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam implementasi PPK 

di sekolah ini, pendekatan dilakukan melalui keteladanan yang dilakukan oleh 

guru, melalui pembelajaran yang aktif dan sudah berbasis kooperatif learning , 

pembiasaan dan penguatan melalui program-program PPK sehari-hari di 
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sekolah serta penilaian yang dilakukan oleh guru dan pihak sekolah melalui 

rapat evaluasi untuk melihat sejauh mana perkembangan setiap program di 

sekolah. 

b. Skripsi Dian Dwi Saputro (2018) yang berjudul “Implementasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 

2017/2018”. Adapun hasil dari penelitian ini  yaitu mengimplementasikan 

pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sukoharjo tahun pelajaran 2017/2018 

terdapat tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap 

monitoring dan evaluasi. Pertama, tahap perencanaan. Dalam tahap ini sekolah 

telah memiliki kesiapan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter 

karena sebelum peraturan tentang pendidikan karakter dikeluarkan oleh dinas 

pendidikan, SMP Negeri 1 Sukoharjo sudah menjalankan program penanaman 

karakter. Di dalam setiap kegiatan terdapat muatan nilai-nilai karakter yang 

akan ditanamkan kepada siswa. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler 

dilaksanakan mulai dari hari rabu hingga hari sabtu. Di dalam kegiatan 

ekstrakurikuler terdapat muatan nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan 

kepada siswa melalui ekstrakurikuler tersebut. Ketiga, tahap monitoring dan 

evaluasi. Pada tahap monitoring dan evaluasi, program pendidikan karakter di 

SMP Negeri 1 Sukoharjo tidak dilakukan secara khusus, akan tetapi dilakukan 

bersamaan dengan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan lain. 

c. Skripsi Wahyu Sri Wilujeng (2016) dengan judul “Implementasi Pendidikan 

Karakter Melalui Kegiatan Keagamaan di SD Ummu Aiman Lawang”. 

Adapun  hasil penelitian ini yaitu proses pelaksanaan di sekolah dasar  Ummu 
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Aiman ini  berbasis pembiasaan, dimana siswa yang setiap harinya dibiasakan 

melakukan kegiatan-kegiatan rutin maupun kegiatan yang disebut PHBI 

(Peringatan Hari Besar Islam). Kegiatan yang rutin dilaksanakan yaitu budaya 5 

S, melaksanakan doa bersama, melaksanakan sholat Dhuha, serta sholat dzuhur 

berjamaah. Sedangkan  untuk pelaksanaan PHBI meliputi perayaan maulid  Nabi 

Muhammad SAW, Isra‟ Mi‟raj, memperingati 1 Muharrom dan melaksanakan 

kegiatan Pondok Ramadhan serta Pesantren Kilat setiap Ramadhan.  

 

B. Jenis karakter yang Diterapkan 

1. Pengertian Karakter 

 Karakter berasal dari bahasa latin, yaitu Kharakter, Kharassein, 

dan Kharax yang  memiliki makna tools for marking , to engrave, dan 

pointed stake. Sedangkan menurut bahasa Perancis karakter sering 

digunakan dengan kata Caractere. Dalam bahasa Inggris yakni character 

serta bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya dengan kata karakter 

(Wibowo, 2013:33-34). Adapun berkarakter adalah berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, dan berwatak. Sedangkan Al- Ghazali 

mengemukakan bahwa karakter mendekati definisi akhlak, yaitu 

spontinitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah 

menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan 

lagi (Aeni, 2014:50). Maka istilah berkarakter artinya artinya memiliki 

karakter, memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat dan 

berwatak. 
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 Karakter secara etimogi berasal dari bahasa Yunani “to mark” yang 

bermakna penerapan beragam nilai-nilai kebaikan yang termanifestasikan 

dalam benttuk tindakan maupun  tingkah laku secara terfokus. Seorang  

individu yang tingkah lakunya telah sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku maka dikatakan ia berkarakter  terpuji, sebaliknya jika individu 

tersebut menerapkan nilai-nilai karakter tidak terpuji  dikatakan 

berkarakter negatif (Fihris, 2010:24). Sedangkan karakter menurut Kamus 

Bahasa  Indonesia dalam Rozi (2011:27) yakni seperangkat sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak maupun budi pekerti yang dapat membedakan seseorang 

dengan individu lain. Karakter dapat juga dimaknai sebagai tabiat atau 

watak.   

 Secara terminologi, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada 

umumnya yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri. Karakter 

adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas 

seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku 

manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, 

sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan, yang terwujud dalam 

pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-

norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat (Fitri, 2012:20-

21). 

 Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang 

diyakini dan didasari cara pandang, berpikir, bersikap, dan cara bertindak 
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orang tersebut. Kebajikan tersebut juga terdiri dari sejumlah nilai, moral, 

dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, dan hormat 

kepada orang lain (Setiyowati, 2017:163).  

 Darmiyati Zuchdi dalam Sutarjo (2012:77) memaknai watak 

(karakter) sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai 

tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Lebih 

lanjut dikatakan bahwa tujuan pendidikan watak adalah mengajarkan nilai-

nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai 

landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu, para ahli 

mendefinisikan pengertian karakter diantaranya:  

 Horby and Parnwell mendefinisikan karakter adalah kualitas 

mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Hermawan 

Kartajaya mendefinisikan karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh 

suatu benda atau individu (manusia). Ciri khas tersebut adalah asli, dan 

mengakar kepada kepribadian benda atau individu tersebut dan merupakan 

mesin pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berujar, serta 

merespon sesuatu. Takdirotun Musafiro, karakter mengacu kepada 

serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), 

dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti 

To mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan 

nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku (Gunawan, 

2012:2-3). 
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 Adapun Doni Koesoema dalam Gunawan (2012:2-3) memahami 

bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai 

ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang 

bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Winnie 

memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian tentang 

karakter. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. 

Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah 

orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya, apabila 

seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut 

memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaittannya 

dengan personality‟. Seseorang baru bisa disebut „orang yang berkarakter‟ 

(a person of character) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. 

Sedangkan Imam Ghozali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan 

akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan 

perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul 

tidak perlu dipikirkan lagi. 

 Rusel Williams, menggambarkan karakter laksana “otot”, yang 

akan menjadi lembek jika tidak dilatih. Dengan latihan demi latihan, maka 

“otot-otot” karakter akan menjadi kuat dan akan mewujud menjadi 

kebiasaan (habit). Orang yang berkarakter tidak melaksanakan suatu 

aktivitas karena takut akan hukuman, tetapi karena mencintai kebaikan 

(loving the good). Karena cinta itulah, maka muncul keinginan untuk 

berbuat baik (desiring the good) (Gunawan, 2012:24). 
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 Istilah karakter merujuk pada ciri khas, perilaku khas seseorang 

atau kelompok, kekuatan moral, atau reputasi. Karakter juga dipahami 

sebagai seperangkat ciri perilaku yang melekat pada diri seseorang yang 

menggambarkan tentang keberadaan dirinya kepada orang lain. 

Penggambaran itu tercermin dalam perilaku ketika melaksanaan berbagai 

aktivitas apakah  dilandasi oleh sebuah kejujuran atau tidak dan apakah 

memenuhi standar hukum yang berlaku atau tidak (Mukhibat, 2017:250). 

 Karakter dapat juga dipahami sebagai salah satu upaya untuk 

berpikir dan melakukan sebuah tindakan dengan tujuan memiliki kualitas 

kehidupan yang baik serta senantiasa bekerja sama, baik itu dalam tingkat 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Seseorang  individu yang  

berkarakter terpuji adalah seseorang yang siap menerima segala 

konsekuensi serta mempertanggungjawabkan segala akibat yang dapat 

ditimbulkan dari segala keputusannya. Karakter merupakan seperangkat 

nilai dalam diri manusia yang memiliki koneksi  langsung dengan Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama makhluk hidup, lingkungan 

sekitarnya, dan kebangsaan yaang terwujudkan dalam pikiran, perkataan, 

perbuatan, sikap maupun perasaan yang berlandaskan pada  norma 

keagamaan, hukum yang berlaku, etika tata krama, budaya, estetika serta 

adat istiadat (Samani, 2013:41-42). 

 Karakter sebagai suatu kondisi yang diterima tanpa kebebasan 

yang berarti (given), dan karakter yang diterima sebagai kemampuan 

seseorang untuk secara bebas mengatasi keterbatasan kondisinya ini 
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membuat kita tidak serta merta jatuh dalam fatalisme akibat determinasi 

alam yang berarti karakter sebagai sebuah proses yang dikehendaki 

(willed), ataupun terlalu tinggi optimisme seolah kodrat alamiah kita tidak 

menentukan kebebasan yang kita miliki. Dengan dua macam karakter baik 

yang telah kita miliki, baik itu given maupun willed kita diajak untuk 

mengenali keterbatasan diri, potensi-potensi, serta kemungkinan-

kemungkinan bagi perkembangan kita (Maksudin, 2013:5). 

 Karakter memiliki tiga bagian yang saling berhubungan yaitu 

pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Karakter yang 

baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan hal yang baik 

dan melakukan hal yang baik – kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan 

dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal ini diperlukan untuk 

mengarahkan suatu kehidupan moral; ketiganya ini membentuk 

kedewasaan moral. Ketika kita berpikir tentang  jenis karakter yang kita 

inginkan bagi anak-anak sudah  jelas bahwa kita menginginkan anak-anak 

kita untuk mampu menilai apa yang benar, sangat peduli tentang apa yang 

benar, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini itu benar 

meskipun berhadapan dengan godaan dari dalam serta tekanan dari luar 

(Lickona, 2016:53). 

2. Tujuan Pendidikan Karakter 

 Kita memahami bahwa karakter bukanlah semata-mata talenta 

bawaan individu, akan tetapi merupakan hasil bentukan manusia dan 

lingkungan tempat ia tinggal, hidup, dan dibesarkan. Dan bagaimana cara 



18 

 

membentuk karakter tersebut, secara akademis tentu jawabannya hanya 

satu yaitu melalui jalur pendidikan.  

 Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan pribadi 

manusia dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung 

secara bertahap. Oleh karena suatu kematangan yang bertitik akhir pada 

optimalisasi perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bilamana 

berlangsung melalui proses demi proses kearah tujuan akhir 

perkembangan atau pertumbuhannya (Isnaini, 2016:38). 

 Pendidikan karakter merupakan sebuah upaya dalam  menciptakan 

generasi penerus bangsa dengan kepribadian akhlak mulia serta memiliki 

kesiapan yang cukup untuk menghadapi perubahan yang terjadi di era 

globalisasi saat ini (Kurniawan, 2014:9).  

 Pendidikan karakter juga merupakan proses internalisasi nilai-nilai 

kehidupan yang ditanamkan dalam kepribadian seseorang, bertujuan untuk 

melebur menjadi satu di dalam kehidupannya (Wiyani, 2012:42). 

  Pendidikan karakter dalam Asmani  (2011:31)  yakni segala hal 

yang dilakukan oleh guru sebagai upaya untuk mempengaruhi peserta 

didik, yang mana hal tersebut diwujudkan dalam memberikan contoh 

teladan yang baik, menunjukkan sikap santun dalam berbicara maupun 

menyampaikan sebuah materi kepada orang lain, berlaku toleransi, dan 

segala hal  yang berkaitan dengan penanamann karakter yang baik. 

 Pendidikan karakter juga berarti suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 
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kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, 

sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen 

(stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan 

penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas, pemberdayaan 

sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan 

lingkungan sekolah (Lickona, 2016:70). 

 Tujuan pendidikan pada dasarnya meliputi beberapa 

komponen/aspek yang secara bersama-sama merupakan suatu kebulatan. 

Komponen-komponen itu berupa komponen intelektual, komponen sikap, 

komponen nilai-nilai hidup juga komponen keterampilan (Isnaini, 

2016:38). 

 Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada 

pencapaian pembentukan karakter dan pencapaian pembentukan karakter 

dan akhlak mulia secara utuh, terpadu dan seimbang yang disesuaikan 

dengan standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter 

diharapkan siswa mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan mengaplikasikan nilai-nilai karakter dan 

akhlak mulia dalam perilaku sehari-hari (Rachmadyanti, 2017:38). 
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 Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah/madrasah, yaitu nilai-nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh semua warga sekolah/madrasah dan masyarakat 

sekitarnya. Budaya sekolah/madrasah merupakan ciri khas, karakter atau 

watak, dan citra sekolah/madrasah tersebut di mata masyarakat luas 

(Mulyasa, 2011:12).   

 Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan 

dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku 

anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus 

dari sekolah). Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa 

pendidikan dalam setting sekolah bukanlah sekedar suatu dogmatisasi nilai 

kepada peserta didik, untuk memahami dan merefleksi bagaimana suatu nilai 

menjadi penting untuk diwujudkan dalam perilaku keseharian manusia, 

termasuk bagi anak. Penguatan juga mengarahkan proses pendidikan pada 

proses pembiasaan yang disertai oleh logika dan refleksi terhadap proses dan 

dampak dari proses pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah baik dalam 

seting kelas maupun sekolah. Penguatan pun memiliki makna adanya 

hubungan antara penguatan perilaku melalui pembiasaan di sekolah dengan 

pembiasaan di rumah (Kesuma, 2011:9). 

 Tujuan kedua pendidikan karakter adalah mengoreksi perilaku 

peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh 

sekolah. Tujuan ini memiliki makna bahwa pendidikan karakter memiliki 
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sasaran untuk meluruskan berbagai perilaku anak yang negatif menjadi 

positif. Proses pelurusan yang dimaknai sebagai pengoreksian perilaku 

dipahami sebagai proses yang pedagogis, bukan suatu pemaksaan atau 

pengkondisian yang tidak mendidik. Proses pedagogis dalam pengoreksian 

perilaku negatif diarahkan pada pola pikir anak, kemudian dibarengi 

dengan keteladanan lingkungan sekolah dan rumah, dan proses 

pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang sekolahnya (Kesuma, 

2011:10).  

 Tujuan ketiga dalam pendidikan karakter setting sekolah adalah 

membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karater secara bersama. 

Tujuan ini memiliki makna bahwa proses pendidikan karakter di sekolah 

harus dihubungkan dengan proses pendidikan di keluarga. Jika saja 

pendidikan karakter di sekolah hanya bertumpu pada interaksi antara 

peserta didik dan pendidik di kelas dan sekolah, maka pencapaian berbagai 

karakter yang digarapkan akan sangat sulit diwujudkan. Karena penguatan 

perilaku merupaka suatu hal yang menyeluruh (holistik) bukan suatu 

cuplikan dari rentang waktu yang dimiliki oleh anak. Dalam setiap menit 

dan detik interaksi anak dan lingkungannya dapat dipastikan akan terjadi 

proses mempengaruhi perilaku anak (Kesuma, 2011:11). 

 Berdasarkan pasal 3 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2003 pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan potensi 

dalam diri peserta didik guna menjadi individu yang beriman dan bertakwa 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang berjiwa 

nasionalis dan bertanggung jawab(Wiyani, 2012:57). 

3. Urgensi Pendidikan Karakter 

 Pentingnya pendidikan karakter ini adalah kearifan dari keaneragaman 

nilai dan budaya kehidupan bermasyarakat untuk membangun keberadaan 

bangsa. Kearifan itu segera muncul, pada saat seseorang dapat membuka 

dirinya untuk menjalani kehidupan bersama dengan melihat realitas plural yang 

terjadi. Oleh karena itu pendidikan harus diletakkan pada posisi yang tepat, 

apalagi ketika menghadapi knflik yang mengacu pada ras, suku dan 

keagamaan. Pendidikan karakter yang untuk membangun keberadaan bangsa 

Indonesia bukanlah sekedar wacana tetapi harus ada realitas implementasinya. 

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar kata-kata tetapi berupa tindakan dan 

bukan simbol atau slogan, tetapi keberpihakan yang cerdas untuk pembentukan 

moral bangsa yang beradab (Isnaini, 2016:42). 

 Muhammad Hatta dalam Hasibuan  (2014:71) mengungkapkan 

bahwa hal terpenting bagi seorang pemuda adalah pembinaan karakter. 

Bangsa Indonesia mencita-citakan derajat yang setara dengan bangsa yang 

lain di dunia ini, namun demikian hal tersebut dapat dicapai apabila negara 

kita memiliki sosok pemimpin berkarakter baik. Oleh sebab itu mendidik 

karakter itulah yang seharusnya di usahakan dengan sungguh-sungguh. 

Bukan kepintaran yang diutamakan, melainkan karakter, watak teguh yang 

disertai oleh kemauan. Karakter didahulukan daripada kepintaran. Orang 
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yang memiliki karakter mudah mencapai kepintaran. Tetapi kepintaran 

saja tidak dapat membangun karakter yang tak ada pada seseorang. Ilmu 

itu maju dan sempurna di tangan orang-orang yang berkarakter baik. 

 Selain hal di atas Ki Hajar Dewantara dalam Suparman (2003:11) 

mengatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk bertumbuhnya budi 

pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran, dan tubuh anak didik, agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan  lahir dan bathin. Orang pintar tanpa budi 

pekerti  akan berbahaya, namun, orang yang berbudi luhur tanpa 

pengetahuan adalah generasi yang sia-sia. 

 Perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan tekhnologi yang tidak 

seimbang dengan kecerdasan emosi dan spiritual manusia, akan 

mengakibatkan pribadi yang pecah. Pendidikan karakter merupakan upaya 

paling tepat dalam menghadapi segala dampak yang timbul pada era 

tekhnologi ini. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem 

pendidikan yang benar. Orang tua dan guru harus sadar bahwa 

pembangunan tabiat yang baik adalah tugas utama mereka. Daniel 

Goleman mengungkapkan bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat, 

ternyata 80 % dipengaruhi oleh kecerdasan emosi (EQ) dan hanya 20 % 

dipengaruhi oleh kecerdasan otak (IQ). Remaja yang memiliki karakter 

dan kecerdasan emosi akan lebih terhindar dari masalah kenakalan remaja 

seperti tawuran, narkoba, mengonsumsi minuman keras (miras) dan 

perilaku seks bebas (Hasibuan, 2014:71-71).  
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 Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM 

karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. 

Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Usia 

dini merupakan masa kritis bagi pertumbuhan karakter seseorang. Menurut 

Freud kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan 

membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. 

Kesuksesan orang tua membimbing anaknya dalam mengatasi konflik 

kepribadian di usia dini sangat menentukan kesuksesan anak dalam 

kehidupan sosial di masa dewasanya kelak (Samani, 2011:35). 

4. 18 Jenis Karakter  

 Thomas Lickona (2016:55) menyatakan bahwa isi pendidikan 

karakter adalah nilai-nilai karakter positif menurut moral universal. 

Baginya terdapat tujuh nilai karakter esensial –yang ia sebut nilai karakter 

inti- yang harus dikembangkan pada siswa, selain nilai-nilai karakter 

lainnya. Nilai-nilai karakter tersebut adalah: honesty (kejujuran), 

compassion (belas kasih), courage (keberanian), kindness (baik hati), self-

control (kontrol diri), cooperation (kerjasama), dan diligence (rajin) atau 

hard work (kerja keras). 

 Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan ada 18 nilai 

karakter yang harus dikembangkan di setiap jenjang satuan pendidikan di 

Indonesia. Nilai-nilai tersebut antara lain: 

1. Religius, yakni sikap ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan 

melaksanakan ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, seperti 
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sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) 

lain, serta hidup rukun dengan kedamaian. 

2. Jujur, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan, dan perbuatan (mngetahui apa yang benar, 

mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar) sehingga 

menjadikan orang yang bersangkutan menjadi pribadi yang dapat di 

percaya. 

3. Toleransi,  yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan 

terhadap agama, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda 

dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tentram di 

tengah perbedaan tersebut. 

4. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala 

bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

5. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-

sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam 

menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain 

dengan sebaik-baiknya. 

6. Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam 

berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga menemukan 

cara-cara baru bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari 

sebelumnya. 

7. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan berbagai tugas dan persoalan. Namun, hal 
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tersebut bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara bersama-sama, 

melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada 

orang lain. 

8. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan 

persamaan hak dan kewajiban secara adil terhadap dirinya dan orang 

lain. 

9. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang 

mencerminkan perasaan penasaran dan keingintahuan terhadap segala 

yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. 

10. Semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan 

pribadi dan golongan. 

11. Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa 

bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya sehingga tidak mudah 

menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.  

12. Menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain 

dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat 

berprestasi yang lebih tinggi. 

13. Komunikatif, yakni sikap tindakan terbuka terhadap orang lain 

melalui komukasi yang santun sehingga tercipta kerjasama secara 

kolaboratif yang baik. 
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14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana 

damai, aman, tenang dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam 

komunitas atau masyarakat tertentu. 

15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk 

menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, 

baik buku, jurnal, majalah, koran dan sebagainya sehingga 

menimbulkan kebajikan bagi dirinya. 

16.  Peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. 

17. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan 

kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang 

membutuhkan. 

18. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan 

diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama 

(Setiyowati, 2017:164-165). 

 Dari 18 nilai karakter tersebut, dalam rangka implementasi 

program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dikristalkan menjadi lima 

nilai dasar pendidikan karakter yaitu: 

1. Nilai Religius merupakan pencerminan sikap 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 
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agama dan kepercayaan lain, serta hidup rukun dan damai dengan 

agama lain. Nilai karakter religius meliputi tiga dimensi realisasi 

sekaligus, yakni hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan 

sesama, serta individu dengan alam semesta. 

2. Nilai Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

bangsa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa, serta 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan bangsa 

dan negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya.  

3. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

kepada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan 

waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita serta 

ditunjukkan dengan etos kerja, tangguh, tahan banting, daya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

4. Nilai gotong royong merupakan cerminan tindakan menghargai, 

semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi 

bantuan dan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan.  

5. Nilai integritas merupakan nilai perilaku yang didasarkan pada upaya 

yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan serta memiliki komitmen dan 

kesetiaan pada nilai-nilai kesetiaan dan moral (Setiyowati, 2017:166). 
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Tabel 2.1 Jenis Karakter Bangsa 

 

 Lebih lanjut disebutkan bahwa untuk kemajuan Negara Republik 

Indonesia, diperlukan karakter yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, 

bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan 

berorientasi Iptek berdasarkan Pancasila dan dijiwai iman dan takwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakter yang berlandaskan falsafah 

Pancasila artinya setiap aspek karakter harus dijiwai ke lima sila Pancasila 

secara utuh dan komprehensif meliputi: 1) bangsa yang ber-Ketuhanan 

Yang Maha Esa, 2) bangsa yang menjunjung kemanusiaan yang adil dan 

beradab, 3) bangsa yang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa, 

4) bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi 

manusia, dan 5) bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan 

(Isnaini, 2016:43). 
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5. Pendidikan Karakter di Sekolah 

 Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

membentuk watak atau kepribadian seseorang berdasarkan nilai-nilai yang 

ada dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut bersumber dari: 

Agama;Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena 

itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran 

agama dan kepercayaannya. Secara politis kehidupan kenegaraan didasari 

oleh ajaran agama dan kepercayaannya. Atas dasar pertimbangan itu, maka 

nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah 

yang berasal dari agama (Setiyowati, 2017:158). 

 Pendidikan karakter juga merupakan usaha yang dilakukan secara 

indvidu dan sosial dalam upaya menciptakan lingkungan yang kondusif  

bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. Pendidikan karakter 

sejatinya bersifat membebaskan dikarenakan rasa tanggung jawab dalam 

diri seorang individu dapat terlaksana jika ia mampu menghayati esensi 

dari kebebasan tersebut tanpa memberikan dampak kerugian bagi dirinya 

sendiri dan orang lain. (Setiyowati, 2017:158). 

 Pendidikan karakter juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk 

mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-

nilai poisitif kepada masyarakat agar menjadi warga negara yang percaaya 

diri, tahan uji dan bermoral tinggi demokratis dan bertanggung jawab serta 

survive dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter juga 

senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi 
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peserta didik. Objek pendidikan karakter adalah nilai-nilai. Nilai-nilai 

tersebut didapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui, yang 

membutuhkan waktu sehingga terbentuklah pekerti yang baik sesuai 

dengan nilai yang ditanamkan (Puspitasari, 2014:55). 

 Pendidikan karakter merupakan sebuah program atau kegiatan 

yang diadakan oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk 

mengembangkan watak atau tabiat seorang peserta didik melalui upaya 

penghayatan terhadap nilai-nilai yang diyakini golongan masyarakat 

sebagai kekutan moral dalam kehidupannya. Kekuatan moral tersebut 

berlandaskan pada ranah afektif (perasaan dan sikap) tanpa mengabaikan 

ranah kognitif (berpikir rasional) serta ranah psikomotorik (keterampilan, 

terampil mengolah data, menyampaikan pendapat dan kerja sama yang 

termanifestasikan dalam perilaku mulia (Zuriah, 2011:19-20). 

 Pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital agar 

generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar 

yang tidak saja mampu menjadikannya life-long learners sebagai salah 

satu karakter penting untuk hidup di era informasi yang bersifat global, 

tetapi juga mampu berfungsi dengan peran yang positif baik sebagai 

pribadi, anggota eluarga, warga negara, maupun bagian masyarakat di 

dunia. Untuk itu harus dilakukan upaya-upaya instrumental untuk 

meningkatkan efektifitas proses pembelajaran disertai pengembangan 

kultur yang positif (Puspitasari, 2014:59). 
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 Pendidikan karakter di sekolah berkaitan dengan budaya sekolah 

dan suasana belajar yang dikembangkan guru di kelas melalui proses 

belajar mengajar. Sebagaimana Sudrajat mengatakan bahwa budaya 

sekolah meliputi: keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan yang 

mempengaruhi setiap sudut sekolah. Sekolah memfokuskan waktu, tenaga, 

dan sumber daya berkaitan dengan kurikulum dan strategi pembelajaran 

yang dapat membantu peserta didik untuk mendukung penguatan 

pendidikan karakter seperti pembelajaran (teaching), pemodelan 

(modeling) dan penguatan lingkungan (reinforcing) (Puspitasari, 2014:61). 

 

C. Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter 

1. Program Penguatan Pendidikan karakter 

Narvaez dalam Rohman (2018:148) mengungkapkan model 

pendidikan dan pengembangan karakter merupakan sejumlah komponen skill 

yang dapat terus dikembangkan sampai tingkatan tertinggi. Perkembangan 

karakter dalam diri anak dimulai sejak balita sampai tumbuh menapaki 

kedewasaan. Model pendidikan dan pengembangan karakter ini memerlukan 

lingkungan sekolah yang memiliki strukrur baik yang mana siswa dapat 

memahami  dan mengembangkan skill karakter yang dimiliki serta 

memperoleh kesempatan dalam menerapkan moral yang baik.  

Penguatan pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai wujud dari 

Gerakan Revolusi Mental sekaligus bagian integral Nawacita. Gerakan 

PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai dimensi terdalam atau inti 
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pendidikan nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros 

pelaksanaan pendidikan dasar dan menengah. Gerakan PPK juga 

menintegrasikan, memperdalam, memperluas sekaligus menyelaraskan 

berbagai program dan kegiatan pendidikan karakter yang sudah 

dilaksanakan sampai sekarang. Dalam hubungan ini pengintegrasin dapat 

berupa pemaduan kegiatan yang ada di dalam kelas, luar kelas, dan luar 

sekolah (masyarakat/komunitas), pemaduan kegiatan intrakurikuler, 

ekstrakurikuler dan kokurikuler, pelibatan secara serempak warga sekolah, 

keluarga dan masyarakat; perdalaman dan perluasan dapat berupa 

penambahan dan pengintensifan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada 

pengembangan karakter siswa, penambahan dan pemanjangan kegiatan 

belajar siswa, dan pengaturan ulang waktu belajar siswa di sekolah atau 

luar sekolah; serta penyelasaran dapat berupa penyesuaian tugas pokok 

guru, manajemen berbasis sekolah, dan fungsi komite sekolah sesuai 

dengan kebutuhan PPK (Yetri, 2017:271). 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam 

Gerakan Nasional Revolusi Mental merupakan perubahan cara berpikir, 

bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Salah satu urgensi PPK adalah 

keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan peserta didik guna mewujudkan 

keunggulan bersaing generasi emas tahun 2045 yang terdiri atas karakter 

yang berkualitas baik, literasi dasar, dan kompetensi 4 C (Critical Thinking 

an Problem Solving, Creativity, Communication Skills, dan Ability to Work 

Collaboratively). Melalui program PPK diharapkan mampu meningkatkan 
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kemampuan anak, baik dalam kepribadian maupun life-skill nya seiring 

dengan perkembangan tekhnologi yang ada serta dapat mengurangi 

dampak buruk akibat perkembangan tersebut (Andiarini, 2018:239). 

Program PPK juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat  

belajar dan membuat peseerta didik dapat menganggap sekolah sebagai 

rumah yang ramah untuk bertumbuh dan berkembang. Ada lima nilai 

utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu 

dikembangkan sebagai prioritas gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter 

bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Nilai religius mencerminkan keberimanan kepada 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 

keperrcayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. 

Nilai karakter religius ini meliputi tiga dimensi relasi sekaligus, yaitu 

hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan 

individu dengan alam semesta (lingkungan). Subnilai religius antara 

lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan 

kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk 

agama dan kepercayaan, anti bully dan kekerasan,  persahabatan, 

ketulusan,  tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, serta 

melindungi kaum yang kecil dan tersisih. 
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b. Nilai nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

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

polittik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan diri dan kelompoknya.  Subnilai nasionalis antara lain 

apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, 

rela berkorban, unggul, berprestasi, cinta tanah air, menjaga 

lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keberagaman suku, 

budaya, dan agama. 

c. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

kepada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, dan 

waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita serta 

ditunjukkan dengan etos kerja, tangguh, tahan banting, daya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

d. Nilai gotong royong merupakan cerminan tindakan menghargai, 

semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, serta memberi 

bantuan dan pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Nilai 

lainnya yang perlu dikembangkan dari perilaku gotong royong antara 

lain menghargai kerjasama, inklusif, komitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, solidaritas, empati, anti diskriminasi, 

anti kekerasan, dan sikap kerelawanan. 
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e. Nilai integritas merupakan nilai perilaku yang didasarkan pada upaya 

yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya 

dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan serta memiliki komitmen dan 

kesetiaan pada nilai-nilai kesetiaan dan moral. Subnilai dari integritas 

antara lain sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat 

dalam kehidupan sosial, serta konsistensi tindakan dan perkataan yang 

berdasarkan atas kebenaran (Agung, 2017:109-110). 

2. Implementasi Program penguatan Pendidikan Karakter 

 Sekolah merupakan wadah dalam mewujudkan kegiatan 

pembentukan karakter empat dimensi sebagaimana gagasan Ki Hajar 

Dewantoro yang meliputi olah rasa, olah karsa, olah pikir dan olah raga. 

Ada tiga basis gerakan penguatan pendidikan karakter yaitu: 

a. Penguatan pendidikan karakter berbasis kelas diwujudkan melalui 

integrasi proses pembelajaran kelas melalui isi kurikulum dalam mata 

pejaran, baik tematik maupun terintegrasi, memperkuat  manajemen 

kelas dan pilihan metodologi serta evaluasi pengajaran, dan 

mengembangkan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah. 

b. Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah diwujudkan 

melalui pembiasaan nilai-nilai dalam keseharian sekolah, keteladan yang 

diberikan oleh orang dewasa dalam lingkup sekolah, melibatkan ekosistem 

sekolah, ruang yang diberikan dalam menampung potensi siswa melalui 

kegiatan ekstrrakurikuler dan kokurikuler, memberdayakan manajemen 

sekolah, serta mempertimbangkan norma, peraturan dan tradisi sekolah. 
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c. Penguatan pendidikan karakter berbasis masyarakat diwujudkan 

melalui menjadikan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran, 

sinergi dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi 

dan pegiat pendidikan, sinkronisasi program dan kegiatan bekerjasama 

dengan pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua siswa (Rohman, 

2018:148-149). 

 Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada 

keteladanan, penciptaan lingkungan, dan pembiasaan; melalui berbagai 

tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan demikian, apa yang dilihat, 

didengar, dirasakan, dan dikerjakan oleh peserta didik dapat membentuk 

karakter mereka. Selain menjadikan keteladanan dan pembiasaan sebagai 

metode pendidikan utama, penciptaan iklim dan budaya serta lingkungan 

yang kondusif juga sangat penting, dan turut  membentuk peserta didik. 

 Pendidikan karakter harus ditumbuhkembangkan sejak dini dan 

berkelanjutan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga lingkungan 

masyarakat. Proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa 

harus dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dalam setiap kegiatan 

kurikuler dan ekstrakurikuler, dan melalui budaya sekolah (Mukhibat, 

2017:255). 

 Dengan demikian, dalam melaksanakan pendidikan karakter di 

sekolah, semua komponen (stakeholders)harus dilibatkan, termasuk 

komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, isi 

proses pembelajaran, dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau 
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pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas 

atau kegiatan kokurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, 

dan ethos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah. Kriteria pencapaian 

pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan adalah terbentuknya 

budaya sekolah, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-

simbol yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat 

sekitar seklah yang berlandaskan nilai-nilai yang dikembangkan 

(Mukhibat, 2017:258). 

 Pendidikan karakter harus diajarkan secara sistematis dan holistik 

dengan menggunakan metode knowing the good, dan acting the good. 

Knowing the good bisa dengan mudah diajarkan sebab hanya hanya 

bersifat pengetahuan atau kognitif, setelah knowing the good harus 

ditumbuhkan loving the good, yani bagaimana seseorang merasakan dan 

mencintai kebajikan yang diajarkan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa 

seseorang memiliki kehendak melakukan kebajikan karena dia cinta 

dengan perilaku tersebut. 

 Oleh Kemendiknas, telah diidentifikasi 18 jenis nilai karakter yang 

perlu ditanamkan kepada peserta idik yang bersumber dari agama, 

pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Kedelapan belas nilai 

tersebut meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, 

mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan tanggung jawab.  
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 Meskipun telah dirumuskan ada 18 nilai pembentuk karakter 

bangsa, disetiap satuan pendidikan dapat menentukan prioritas 

pengembangannya. Pemilihan nilai-nilai tersebut berpijak dari kepentingan 

dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Hal ini dilakukan melalui 

analisis konteks, sehingga dalam implementasinya dimungkinkan terdapat 

perbedaan jenis nilai karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari 

nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan 

(Isnaini,2016:49). 

Tabel 2.2 Simulasi Program PPK 

 

 

 


