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Visi dan Misi Kemendikbud 2015-2019

“Terbentuknya insan

serta ekosistem

Pendidikan dan 

Kebudayaan yang 

berkarakter dengan 

berlandaskan gotong-
royong.”



PENDIDIKAN KARAKTER



Rasional

• Tujuan penguatan karakter bangsa pada peserta didik tidak terlepas
dari restrukturisasi pembelajaran yang semula berorientasi pada
kognitif centris kepada keseimbangan antara kognitif dengan afektif
(sikap dan nilai).

• Sejalan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Penguatan
Pendidikan Karakter (PPK) memperhatikan keseimbangan antara
kecakapan intelektual yang berorientasi pada kognitif dengan
kecakapan emosional-spiritual yang berorientasi pada sikap dan nilai, 
sehingga peserta didik menjadi individu yang cedas komprehensif: 
memiliki kerohanian mendalam, beriman dan bertakwa (olah hati), 
memiliki keunggulan akademis (olah pikir), memiliki integritas moral, 
rasa berkesenian dan berkebudayaan (olah rasa dan karsa), serta sehat
dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara (olah raga).



D
ef

in
is

i Gerakan pendidikan di 
sekolah untuk memperkuat
karakter siswa melalui
harmonisasi olah hati (etik), 
olah rasa (estetik), olah
pikir (literasi), dan olah
raga (kinestetik) dengan
dukungan pelibatan publik
dan kerja sama antara
sekolah, keluarga, dan
masyarakat yang 
merupakan bagian dari
Gerakan Nasional Revolusi

Mental (GNRM)

U
rg

en
si

1. Pembangunan SDM 
merupakan pondasi
pembangunan bangsa.

2. Menuju Generasi Emas
2045 dengan dibekali
Keterampilan abad 21: 
Kualitas Karakter, 
Literasi Dasar, dan
Kompetensi 4C (Critical 
thinking, Creativity, 
Communication, and 
Collaboration).

3. Membekali siswa
menghadapi kondisi 
degradasi moral, etika, 
dan budi pekerti.

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER (PPK)



Pengertian Karakter

1. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian
seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai
kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan
dalam cara pandang, cara berpikir, cara bersikap, dan cara
bertindak.

2. Oleh karenanya setiap nilai-nilai luhur sesungguhnya
merupakan nilai-nilai karakter.

3. Nilai-nilai luhur tersebut ada yang berlaku secara lokal, 
nasional, maupun universal.

4. Perbedaan nilai antar masyarakat harus dimaknai sebagai
kebinekaan yang wajib dihargai oleh semua pihak.
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Jenis Karakter

Kinerja Moral

Inisiatif, tanggungjawab,

etos kerja, disiplin diri, tekun,  

Jujur, baik hati, integritas,

hormat diri, hormat pada orang lain, 

hormat pada lingkungan

Kerja keras, mampu memecahkan

masalah, mengatasi hambatan, 

menahan gratifikasi, 

Kerjasama, gotong royong, kerja tim, 

demokratis

visioner, kreatif, inovatif

Adil, keadilan sosial

Peduli -- budaya berbagi, memberi

nasehat, mengabdi kepada

masyarakat dan kemanusiaan

Meritrokrasi, anti diskriminasi,

Persatuan Indonesia



Religius
Jujur

Toleransi
Disiplin

Kerja Keras
Kreatif
Mandiri

Demokratis
Rasa Ingin Tahu

Semangat Kebangsaan
Cinta Tanah Air

Menghargai Prestasi
Bersahabat/Komunikati

f
Cinta Damai

Gemar Membaca
Peduli Lingkungan

Peduli Sosial
Tanggung Jawab

(dan lain-lain)

Nilai-nilai Karakter

Olah Hati

Olah
Pikir

Olah Karsa

Olah
Raga

Filosofi Pendidikan

Karakter

Ki Hajar Dewantara
Kristalisasi Nilai-Nilai
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(Etika)

(Literasi)(Kinestetika) 

(Estetika)

Pengembangan Nilai-Nilai Karakter

UTAMA



Nilai Utama dalam Program
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

1. Religius-> cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang dipengaruhi
oleh ajaran agama.

2. Nasionalis-> cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang 
mencerminkan jiwa nasionalisme yang tinggi. 

3. Gotong Royong-> tindakan yang menghargai semangat kerjasama
atas dasar kerelaan dan kebersamaan.

4. Integritas-> perilaku yang menunjukkan kejujuran, kepatuhan, 
keteguhan, dan kesetiaan diri pada komitmen dan atau aturan
bersama.

5. Mandiri-> sikap dan perilaku yang tidak bergantung dari orang 
lain.
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SEKOLAH DIBOLEHKAN MEMILIH NILAI UTAMA YANG MENJADI PRIORITAS



Ilustrasi Implementasi PPK

Menghargai religiusitas dan

keberagaman (Yayasan Sultan 

Iskandar Muda, Medan)

Pramuka dapat mengajarkan nilai-

nilai mandiri, kerja keras dan

gotong royong.

Persatuan Indonesia dengan

mencintai dan menghormati

keberagaman budaya di 

Indonesia.

Foto: internet, Flickr I Gede L. Kantiana & awr05, Antara

Upacara

bendera setiap

hari Senin di 

sekolah

menjadi salah

satu

aktualisasi

nilai-nilai

nasionalisme.
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Tujuan PPK

Implementasi 

nilai-nilai GNRM

Isi Modul PPK

 Olah raga

 Olah pikir

 Olah rasa

 Olah hati

Pengembangan 

kapasitas pelaku 

PPK

Mencakup 4 

Dimensi 

pengembangan

1. Kebijakan & 
Konsep Dasar PPK

2. Kepemimpinan dan 
Manajemen 
Sekolah

3. PPK Berbasis 
Kelas

Pengelolaan kelas
Metode pengajaran
Pembelajaran tematik
Pembelajaran dalam 
mata pelajaran

4. PPK Berbasis 
Budaya Sekolah

pembisasaan-
pembiasaan, 

Ekstrakurikuler, norma 
dan peraturan sekolah.

5. PPK Berbasis 
Masyarakat

Peranan orang tua, 
Komite Sekolah dan 
masyarakat

6. Asesment, Monitor 
dan Evaluasi PPK

7. Desain Rencana 
Tindak Lanjut (RTL)

Pelatihan langsung (on site)

Pendampingan langsung

Penyediaan sumber-sumber pelatihan 

di dunia maya, modul pelatihan, video 

pembelajaran, dll (dalam 

jaringan/daring)

Religius
Nasionalis
Mandiri
Gotong 

royong
 Integritas

 Kepala 
Sekolah

 Guru
 Komite 

Sekolah
 Orang tua

Metode 
Pelatihan

Konsep Pelatihan PPK



Metode Pendidikan Karakter

• Beragam metode yang dirumuskan oleh para ahli yang 
intinya bermuara pada pengajaran, keteladanan, dan
pembiasaan.

• Pengajaran bertujuan agar anak memahami mengapa
perilaku seperti itu baik.

• Keteladanan diperlukan sebagai contoh baik.

• Pembiasaan diperlukan nilai-nilai karakter itu bersifat
melekat dalam diri seseorang sebagai perilaku sehari-
hari yang bersifat menetap. 
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ACB = Ajarkan – Contohkan – Biasakan



Pendidikan Karakter dalam Keluarga

1. Keluarga sebagai pendidik yang pertama dan utama.

2. Prosesnya melekat dalam keseharian anak.

3. Mengedepankan keteladanan.

4. Menggunakan pengasuhan positif.

5. Sesuai dengan pendidikan yang diterima di sekolah.

6. Selaras dengan norma-norma yang berlaku di 
lingkungannya.

7. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila, dan
Undang-Undang Dasar 1945.
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Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan

1. Prosesnya melekat selama anak berada di 
lingkungan satuan pendidikan.

2. Sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di keluarga.

3. Sesuai dengan norma-norma yang berlaku di 
lingkungan setempat.

4. Menghargai perbedaan nilai yang disebabkan
oleh faktor suku, agama, ras, dan antar golongan.

5. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Pancasila, 
dan Undang-Undang Dasar 1945.
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Pelaksanaan PPK di Sekolah

1. Dilakukan sepanjang waktu, melekat pada kegiatan intra, 
ko, dan ekstra-kurikuler.

2. Bertempat di kelas, lingkungan sekolah, dan/atau
masyarakat.

3. Dibimbing oleh guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, 
guru ekstra, dan masyarakat.

4. Waktu belajar dalam kendali sekolah: dapat dilaksanakan
dengan sistem paruh-hari (half day School), penuh-hari (full 
day School), atau berasrama (boarding School).

5. Terintegrasi dengan kegiatan di rumah dan lingkungan
dalam kendali keluarga.
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PERAN MUSEUM
DALAM PENDIDIKAN KARAKTER
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Pengertian Museum dan Koleksi Museum

• Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengem-
bangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya
kepada masyarakat. (PP No. 66/2015 Pasal 1 butir 1)

• Koleksi Museum adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar
Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau
material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. (PP No. 66/2015 
Pasal 1 butir 3)

MUSEUM MERUPAKAN PUSAT INFORMASI PERADABAN MASA LALU



Museum sebagai Sumber Belajar

dan Sarana Pendidikan Karakter

• Museum dengan berbagai koleksinya dapat mengandung
semua nilai utama karakter yang mencakup religius, 
nasionalis, gotong-royong, integritas, dan mandiri.

• Pengunjung (siswa) dapat mengamati, membayangkan cara
membuatnya, menganalisa, dan menghayati nilai-nilai yang 
terkandung di dalam berbagai koleksi yang tersedia sebagai
sebuah karya monumental para pendahulu.

• Pemandu atau petugas museum dapat memberikan
penjelasan secara lebih mendalam terkait berbagai koleksi
yang tersedia, sehingga pengunjung (siswa) dapat memetik
pelajaran atas keberadaan benda tersebut.



Mendekatkan Museum dengan Pelajar

• Mengadakan pekan pameran koleksi museum.

• Mengadakan lomba ceritera terkait salah satu koleksi yang 
tersedia di museum.

• Petugas museum berkunjung ke sekolah-sekolah untuk
memperkenalkan museum yang dikelolanya beserta contoh-
contoh koleksi yang ada di dalamnya, misalnya minta waktu saat
upacara bendera (hari senin) atau di kegiatan ekstra kurikuler.

• Mempublikasikan koleksi di media lengkap dengan gambar, asal
perolehan, manfaat, dan sejarah pembuatannya.

• Menambah koleksi dari waktu ke waktu, baik karya lama yang 
ditemukan maupun karya baru.



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Terima Kasih

www.sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id

http://www.pendidikankeluarga.kemdikbud.go.id

