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Abstrak 

. 

Nilai-nilai karakter mendukung lahirnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur dan siap 

menghadapi tantangan abad 21 terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. Untuk 

mewujudkannya diperlukan empat visi atau pilar pendidikan menuju abad 21 yaitu: (1) 

learning to know; (2) learning to do; (3) learning to live together; dan (4) learning to be. 

Pendidikan karakter menjadi syarat pokok dalam pembelajaran abad 21. Guru harus 

menguasai strategi pembelajaran yang memiliki karakteristik yang mendukung tantangan 

abad 21. Peserta didik juga harus menguasai berbagai keterampilan dan kecakapan yang 

berlandaskan implementasi pendidikan karakter supaya berhasil menghadapi tantangan 

kehidupan abad 21. Oleh sebab itu, pada kurikulum 2013 sebagai perwujudan tranformasi 

pendidikan nasional, pemerintah mencanangkan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK). 

 

Kata Kunci: Abad 21, PPK, kurikulum 2013 

 

Character values support the birth of learners who are virtuous noble character and ready to 

face the challenges of the 21st century contained in the goals of national education. To realize 

it required four vision or pillars of education towards the 21st century are: (1) learning to 

know; (2) learning to do; (3) learning to live together; and (4) learning to be. Character 

education is a basic requirement in 21st century learning. Teachers must master learning 

strategies that have characteristics that support the challenges of the 21st century. Learners 

also have to master a variety of skills and skills that are based on the implementation of 

character education to successfully face the challenges of 21st century life. in the 2013 

curriculum as the embodiment of national education transformation, the government launched 

the Movement for Strengthening Character Education (KDP). 

 

Keywords: 21st Century, KDP, curriculum 2013 

 

Pendahuluan 

Gerbang kehidupan abad 21 sudah nampak di depan mata. Abad terbuka dan penuh 

tantangan yang merupakan dampak dari globalisasi yang tidak terkendali. Maka diperlukan 

generasi yang berkualitas tinggi agar mampu menghadapinya. Tantangan ini  meliputi bidang 

kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hanya generasi yang tangguh, 

berwawasan, unggul, terampil, dan kompetitif yang mampu menghadapi tantangan ini. 

Pendidikan adalah jalan utama untuk mempersiapkan generasi yang diharapkan. 

Melalui pendidikan tercetak generasi yang mampu menghadapi tantangan abad 21 ini. 
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Pendidikan juga mempersiapkan generasi yang mampu memanfaatkan peluang-peluang 

terbuka dalam era globalisasi.  

Pemerintah telah melakukan reformasi pendidikan nasional. Hal ini dilakukan untuk 

melahirkan generasi bangsa yang dapat dibina berdasarkan kebijakan-kebijakan pendidikan 

yang jelas, konsisten dan bekesinambungan. Terdapat paradigm-paradigma baru dalam 

pengembangan pendidikan. Paradigma ini dimaksudkan agar sumber daya yang dihasilkan 

dapat hidup dan menghadapi dunia baru abad 21. 

Abad 21 merupakan perkembangan abad kehidupan dan ilmu pengetahuan. Abad ini 

mempunyai ciri berbasis informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi. Berdasarkan ciri-

ciri tersebut, untuk mempersiapkan generasi yang siap menghadapi tantangan abad 21, maka 

pemerintah melakukan transformasi pada Pendidikan nasional Indonesia dengan 

menempatkan karakter sebagai ruhnya. Namun karakter tersebut harus berdampingan dengan 

intelektualitas yang tercermin dalam kompetensi (Kemendikbud, 2016). Hal ini selaras 

dengan pendapat Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan merupakan usaha memajukan 

tumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak secara utuh. Dengan karakter yang kuat dan 

tangguh serta kompetensi yang tinggi diharapkan menghasilkan generasi yang mampu 

memenuhi berbagai kebutuhan dan tuntutan serta mampu menghadapi segala tantangan.   

 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Sebagai perwujudan tranformasi pendidikan nasional, pemerintah mencanangkan 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). PPK adalah proses pembentukan, 

transformasi, transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik agar berpikiran, berhati, dan 

berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila (Kemendikbud, 2016). PPK 

menempatkan karakter sebagai dimensi terdalam (jantung hati) pendidikan nasional. Karakter 

yang dimaksud meliputi lima karakter utama, antara lain: (1) religius, (2) nasionalis, (3) 

mandiri, (4) gotong-royong, dan (5) integritas. Lima karakter tersebut  saling berkaitan 

membentuk jejaring nilai karakter yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK.  

Gerakan PPK sejatinya mendukung fungsi pendidikan nasional, yaitu 

mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan pengembangan kelima karakter 

utama tersebut diterapkan melalui implementasi gerakan PPK.  Dalam hal ini, Kemendikbud 

(2016) menegaskan bahwa manfaat implementasi PPK adalah mempersiapkan daya saing 
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peserta didik dengan kompetensi abad 21 yakni berpikir kritis, kreatif , komunikatif, dan 

kolaboratif. 

 Implementasi PPK harus memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan sebagai 

berikut: (1) nilai-nilai moral universal, (2) holistik, (3) terintegrasi, (4) partisipatif, (5) 

kearifan lokal, (6) kecakapan abad 21, (7) adil dan inklusif, (8) selaras dengan perkembangan 

peserta didik, dan (9) terukur.  Salah satu prinsip implementasi PPK adalah kecakapan abad 

21. Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan berpikir kritis dan kreatif, penguasaan 

bahasa, komunikasi, bekerja sama dan gotong royong, menyesuaikan diri, semangat ingin 

tahu, berimajinasi, dan literasi (Muchlas & Hariyanto, 2016). 

Sesuai dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki peserta didik, maka guru juga 

harus mampu mengimplementasikan strategi pembelajaran sebagai berikut: (1) berpusat pada 

peserta didik/student centre; (2) mengembangkan kreativitas peserta didik; (3) menciptakan 

suasana menarik, menyenangkan, dan bermakna; (4) mengembangkan berbagai kemampuan 

yang bernilai dan bermakna; (5) belajar dengan melakukan yaitu peserta didik berbuat; (6) 

menitikberatkan pada penggalian, penemuan, dan penciptaan; dan (8) menciptakan 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual.  

Pembelajaran konvensional telah ditinggalkan. Pembelajaran yang diberlakukan saat 

ini adalah pembelajaran berpusat pada siswa (student centre). Guru bukan lagi satu-satunya 

pusat informasi. Guru berperan sebagai manajer dan fasilitator yang tugasnya mengelola dan 

memfasilitasi kegiatan pembelajaran. 

 

Penguatan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum 2013 

Perubahan paradigma pembelajaran diatur dalam perubahan kurikulum. Kurikulum 

2013 yang diberlakukan sekarang memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa 

(student centre). Pendekatan pembelajaran dalam kurikulum ini menggunakan pendekatan 

saintifik. Langkah-langkah dalam pembelajaran saintifik mencakup 5M yaitu mengamati, 

menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan (Majid, 2014). 

Pembelajaran berpusat pada siswa (student centre) menitikberatkan pada pemberian 

kebebasan dan keleluasaan belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. 

Dalam pembelajaran ini peserta didik dapat mengukur sendiri sejauh mana pemahaman dan 

penguasaan mereka terhadap suatu materi yang dipelajari. Penerapan pembelajaran ini 

memerlukan beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu: (1) 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) memiliki karakter sebagai pemikir, (3) cakap 
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dalam menggunakan teknologi dan informasi; (4) memiliki keterampilan berkomunikasi; dan 

(5) memiliki etos kerja yang tinggi dan produktif (Hosnan, 2016). 

Keterampilan pertama yang harus dimiliki peserta didik adalah bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa karakter yang menandai keterampilan 

peserta didik adalah beriman dan bertakwa, hidup jujur, menjalankan amanah, berbuat adil, 

menjalankan tanggung jawab, berempati, dan patuh menjalankan hidup beragama sebagai 

wujud menjalankan perintah Tuhan. Keterampilan ini merupakan penerapan PPK dalam 

karakter religius dan integritas.  

Keterampilan kedua, yaitu peserta didik harus memiliki keterampilan berkarakter 

sebagai pemikir. Pemikir artinya memiliki kecapakan belajar dan berinovasi. Karakter yang 

menandai keterampilan ini adalah terampil berpikir inovatif melalui kecepatan beradaptasi 

dengan lingkungan, mampu memecahkan masalah yang kompleks, mengendalikan diri sendiri 

menghadapi tantangan yang ada, cerdas, kreatif, berani mengambil resiko, perilaku selalu 

ingin tahu, berpikir terbuka, dan bersikap reflektif. Keterampilan ini merupakan penerapan 

PPK dalam karakter mandiri dan integritas. 

Cakap dalam menggunakan teknologi dan informasi merupakan keterampilan ketiga 

yang harus dimiliki peserta didik. Kecakapan ini disebut juga kecakapan “melek” digital yang 

meliputi melek: (1) informasi, (2) media, dan (3) teknologi dan informasi. Dengan kecakapan 

ini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan memvisualisasikan informasi dalam 

mengembangkan keterampilan multikultural, bekerja sama, berkomunikasi dalam ruang lintas 

bangsa, dan terampil mengembangkan kesadaran global. Keterampilan ini merupakan 

penerapan PPK dalam karakter mandiri, integritas, dan gotong royong. 

Keterampilan keempat yang harus dimiliki peserta didik adalah memiliki keterampilan 

berkomunikasi. Dengan keterampilan berkomunikasi diharapkan peserta didik memiliki 

kemampuan bekerja dalam tim yang bervariasi, berkolaborasi, cakap mengembangkan 

hubungan interpersonal sehingga selalu dapat menempatkan diri dalam interaksi yang 

harmonis. Selain itu peserta didik akan memiliki kecakapan komunikasi personal, sosial, 

terampil mengejawantahkan tanggung jawab, terampil dalam komunikasi interaktif dengan 

cerdas dan rendah hati. Karakter yang menandai keterampilan ini adalah saling menghargai, 

toleran, peduli, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, dan mengutamakan 

kepentingan umum dan cinta tanah air. Keterampilan ini merupakan penerapan PPK dalam 

karakter mandiri, integritas, gotong royong, dan nasionalis.  
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Memiliki etos kerja yang tinggi dan produktif merupakan keterampilan terakhir yang 

harus dimiliki peserta didik. Dengan keterampilan ini diharapkan peserta didik memiliki 

kemampuan menentukan prioritas, mengembangkan perencanaan, memetakan hasil 

pencapaian, terampil menggunakan perangkat kerja, meningkatkan keterampilan seiring 

perkembangan teknologi, mengembangkan kecakapan yang relevan dengan dengan kebutuhan 

hidup, dan melahirkan produk dengan mutu tinggi. Karakter yang menandai keterampilan ini 

adalah perilaku hidup sehat dan bersih, disiplin, suportif, pantang menyerah, tangguh, handal, 

teguh pendirian, kerja keras, dan kompetitif. Keterampilan ini merupakan penerapan PPK 

dalam karakter mandiri dan integritas.  

 

Penguatan Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Abad 21 

Ciri pertama abad 21 yang merupakan abad informasi, peserta didik harus mencari 

informasi bukan diberi informasi. Dalam proses pembelajaran abad 21 peserta didik belajar 

dengan pendekatan kontekstual konstruktivis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang 

dipakai dalam kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan santifik. Terdapat 5 langkah 

dalam pembelajaran saintifik yang dikenal dengan istilah 5M. Arti dari 5M adalah bahwa 

pembelajaran terdiri dari proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan 

mengkomunikasikan. Melalui proses 5M terbentuk karakter religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong dan integritas. 

Ciri kedua adalah komputasi yaitu penggunaan teknologi komputer pada semua 

kegiatan manusia untuk mempercepat, mempersingkat, dan mempermudah pekerjaan. Maka 

pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran yang dapat mencetak peserta didik 

yang mampu merumuskan masalah, bukan hanya menyelesaikan dan menjawab masalah. 

Melalui kemampuan merumusan masalah nilai karakter yang ditumbuhkembangkan adalah 

karakter gotong royong, mandiri, dan integritas. Peserta didik dilatih untuk peduli terhadap 

sesama, empati dan peka terhadap lingkungan sekitar.  

Ciri ketiga adalah otomasi, yaitu seluruh aktivitas kehidupan dapat dikendalikan secara 

otomatis. Terkait dengan ciri otomatis, pembelajaran yang harus dikembangkan adalah 

pembelajaran harus dapat melahirkan generasi bangsa yang mampu berpikir kritis dan 

mekanis. Peserta didik akan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan 

dari berbagai sudut pandang, tidak hanya satu sudut pandang saja. Dengan kemampuan 

berpikir kritis dan mekanis maka peserta didik akan belajar mengenai olah pikir yaitu inovatif 

dan kreatif. Nilai karakter yang dapat diasah dalam mencetak generasi yang inovatif dan 



Seminar Nasioanal PGSD UNIKAMA 

https://semnas.unikama.ac.id/pgsd/artikel.php 

Vol. 1, Desember 2017 

 

505 
 

kreatif adalah mandiri dan integritas. Inovasi dan kreasi yang dihasilkan haruslah berasal dari 

ide yang orisiginal dari masing-masing individu, dapat diwujudkan melalui kerja keras dan 

dapat dipertanggungjawabkan 

Ciri terakhir adalah komunikasi, yaitu bahwa informasi yang diperoleh akan 

dikomunikasikan secara cepat, kapan saja, dari mana saja dan kemana saja. Untuk mendukung 

komunikasi, maka pembelajaran yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan 

kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan berbagai 

masalah. 

Melalui kemampuan komunikasi peserta didik dituntut untuk memiliki karakter religius, 

nasionalis, dan gotong royong. Nilai karakter religius yang dimaksud adalah peserta didik 

harus memahami bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan derajat yang sama. Maka dalam 

berkomunikasi tidak boleh membeda-bedakan kedudukan, ras, suku bangsa maupun status 

sosial. Dengan menyadari perbedaan yang ada, diharapkan dapat menumbuhkan rasa syukur 

dan kebanggaan akan keberanekaragaman suku, ras, bahasa, adat istiadat dan warna kulit 

masyarakat Indonesia. Rasa syukur dan bangga sebagai warga Indonesia akan membentuk 

rasa peduli dan kebersamaan sebagai saudara sebangsa dan setanah air. 

Nilai-nilai karakter yang mendukung lahirnya peserta didik yang berbudi pekerti luhur 

yang siap menghadapi tantangan abad 21 sudah terkandung dalam tujuan pendidikan nasional. 

Hal ini juga didukung oleh para ahli pendidikan yang merumuskan visi pendidikan yang 

sesuai dengan perkembangan jaman. Dalam hal ini, UNESCO (United Nation Education 

Scientific and Cultural Organization) menentukan empat visi atau pilar pendidikan menuju 

abad 21 antara lain: (1) learning to know; (2) learning to do; (3) learning to live together; dan 

(4) learning to be.  

Learning to know adalah belajar mengetahui atau memahami. Belajar mengetahui 

artinya pendidikan berorientasi pada pengetahuan logis dan rasional. Dalam belajar 

mengetahui atau memahami, nilai karakter yang ditumbuhkan adalah mandiri dan integritas.  

Learning to do adalah belajar berbuat. Belajar berbuat artinya belajar sangat 

diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai karakter 

yang ditumbuhkan dalam belajar berbuat adalah mandiri, integritas,  nasionalis, gotong 

royong.  

Learning to live together adalah belajar hidup bersama. Belajar hidup bersama artinya 

belajar diarahkan pada konsep hidup dalam kebersamaan, belajar bekerjasama dalam 

perbedaan suku, ras, warna kulit, keyakinan, adat istiadat, dan lain-lain.  Nilai karakter yang 
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diperlukan dalam belajar hidup bersama adalah religius, , integritas, nasionalis, dan gotong 

royong.  

Visi atau pilar terakhir adalah learning to be, yaitu menjadi diri sendiri. Menjadi diri 

sendiri berarti belajar untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang mandiri, 

mempunyai harga diri. Nilai karakter yang ditumbuhkan dalam belajar menjadi diri sendiri 

adalah religius, mandiri, dan integritas. 

Kunci dari keempat visi pendidikan tersebut  adalah learning how to learn yaitu 

belajar bagaimana belajar.  Orientasi pendidikan tidak lagi pada aspek kognitif saja, namun 

belajar dari lingkungan, pengalaman dan alam semesta. Di sini diperlukan nilai karakter 

religius, mandiri, integritas, gotong royong, dan nasionalis. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter menjadi 

syarat pokok dalam pembelajaran abad 21. Guru harus menguasai strategi pembelajaran yang 

memiliki karakteristik yang mendukung tantangan abad 21. Peserta didik juga harus 

menguasai berbagai keterampilan dan kecakapan yang berlandaskan implementasi pendidikan 

karakter demi meraih sukses dan berhasil menghadapi tantangan kehidupan abad 21.  
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