
9 
 

 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Istilah pendidikan karakter ini muncul dan telah menjadi perbincangan dalam 

dunia pendidikan beberapa tahun terakhir. Permasalahan pendidikan terutama 

tentang karakter telah mengambil banyak sekali perhatian dari semua pihak. 

Berawal dari pidato presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang 

mengeluarkan kata-kata karakter, akhirnya Kemendiknas membuat kebijakan baru 

untuk memasukkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam pembelajaran di 

sekolah. 

Pendidikan karakter, terambil dari dua suku kata yaitu pendidikan dan 

karakter. Kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Pendidikan lebih merujuk 

kepada kata kerja, sedangkan karakter lebih merujuk kepada kata sifatnya. 

Menurut Ilahi (2011:25) aspek ruhaniah dan jasmaniah merupakan bagian dari 

kepribadian manusia yang dikembangkan dan dibina melalui sebuah usaha yaitu 

pendidikan. Sehingga pendidikan tidak hanya menjadi sebuah sarana untuk 

mentransfer ilmu saja tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana dalam 

pembudayaan dan penyaluran nilai. Dalam hal ini termasuk didalamnya adalah 

proses enkulturasi dan sosialisasi. 

Menurut Wyne seperti yang telah dikutip oleh Tuhana Taufiq Andrianto 

(2011:17) kata karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark 

(menandai) dan lebih fokus pada bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan 

kedalam tindakan atau tingkah laku. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa 
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Indonesia, kata karakter diartikan sebagai watak, tabiat, pembawaan, dan 

kebiasaan. 

Sedangkan menurut Fitri (2012:21) “Pendidikan karakter adalah usaha aktif 

dalam membentuk suatu kebiasaan (habit). Sehingga sifat anak akan terbentuk 

sejak dini agar dapat mengambil keputusan dengan baik dan bijak serta dapat 

mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari”. Dalam pengertian yang lebih 

sederhana Rahardjo (2010:233) mendefinisikan Pendidikan karakter sebagai 

proses pendidikan yang menyeluruh yang menghubungkan dimensi moral dan 

sosial dalam kehidupan siswa sebagai dasar bagi terbentuknya generasi 

berkualitas yang mampu hidup mandiri serta memiliki prinsip kebenaran dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Kedua pengertian ini memiliki kesamaan yaitu 

membentuk manusia yang dapat mengaplikasikan nilai-nilai baik dalam 

kehidupan. 

Berdasarkan berbagai uraian diatas mengenai pendidikan dan karakter dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan sebuah pendidikan yang 

mengajarkan tentang tingkah laku, moral, maupun kepribadian. Dalam hal ini 

maksudnya adalah pembelajaran proses pembelajaran yang dilakukan khususnya 

pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan haruslah mampu mengarahkan, 

mengembangkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Hal ini 

dilakukan sebagai modal agar siswa dapat mengaplikasikannya ke dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2. Pentingnya Pendidikan Karakter 

Karakter adalah aspek yang penting dalam penentuan kualitas sumber daya 

manusia. Demikian pula dengan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter 
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menentukan kualitas kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu karakter seseorang 

perlu dibina dari sejak kecil. Menurut Freud seperti yang dikutip oleh Masnur 

Muslich (2011:35) apabila sejak kecil penanaman kepribadian baik gagal 

dilakukan, maka ketika dewasa nanti akan terbentuk kepribadian yang 

bermasalah. 

Pendidikan karakter anak yang dilakukan sejak dini dimaksudkan untuk 

menanamkan nilai-nilai kebaikan agar dapat menjadi kebiasaan yang baik ketika 

sudah dewasa kelak. Masa anak-anak sering dikenal dengan istilah golden age 

atau masa keemasan. Fadlilah (2013:48) menyatakan bahwa pada masa golden 

age anak memiliki berbagai potensi yang baik untuk dikembangkan”. Sehingga 

penanaman nilai-nilai karakter dan kebaikanakan sangat tepat dilakukan sejak 

dini. Hal ini dikarenakan pada masa ini terbukti sangat menentukan kemampuan 

anak dalam mengembangkan potensinya. 

Internasilasi pendidikan karakter sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui 

sekolah saja, tetapi sebaiknyaa juga dilakukan dari dalam keluarga. Hal ini 

dikarenakan keluarga merupakan lingkungan pertama bagi pengembangan potensi 

anak. Namun, dalam beberapa kasus proses pendidikan karakter yang secara 

sistematis menjadi sangat sulit untuk dilakukan, terutama bagi sebagian orang tua 

yang memiliki kesibukan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, memasukkan nilai-

nilai pendidikan karakter ke dalam sistem lembaga pendidikan khususnya di 

sekolah dasar menjadi penting untuk dilakukan. 

Pendidikan karakter bukanlah hal yang dapat diinternalisasikan melalui teori 

saja, tetapi harus ada kegiatan pembiasaan yang dilakukan secara continue atau 

berkelanjutan. Disini dapat dipahami bahwa konsistensi dan tekad yang kuat dari 
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berbagai pihak adalah hal yang harus diutamakan dalam pendidikan karakter. 

Syarat yang terpenting dalam pelaksanaan pendidikan karakter yaitu harus 

dilakukan secara terpadu, tidak hanya disekolah tetapi juga di lingkungan rumah, 

dan masyarakat. 

 

3. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan dan 

membentuk kepribadian siswa yang berkarakter dan mengarah padapembentukan 

kemampuan secara kognitif tanpa mengabaikan aspek-aspek psikomotor yang 

dimiliki oleh siswa. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa dalam bukunya 

(2012:9) bahwa pendidikan karakter tidak hanya bertujuan untuk mengarahkan 

pembentukan karakter dan akhlak mulia anak sesuai dengan kompetensi di setiap 

tingkat satuan pendidikan saja. Melalui pendidikan karakter yang terinternalisasi 

dengan baik siswa akan dapat mewujudkannya melalui perilaku sehari-hari yang 

mencerminkan nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dengan baik. 

Hal ini sesusai dengan pendapat dari Gunawan (2012:23) yang menyatakan 

bahwa hasil dari pendidikan nanti akan terlihat dari tindakannya baik dalam 

tingkah laku, tanggung jawab, caranya dalam menghormati hak orang lain, kerja 

keras, dan lain sebagainya. Menanggapi pernyataan ini, penyelenggaraan 

pendidikan yang meletakkan nilai nilai karakter sebagai generator utama menjadi 

salah satu dari tujuan program penguatan pendidikan karakter. Hal ini dilakukan 

untuk mengembalikan pendidikan karakter sebagai fondasi pendidikan melalui 

empat harmonisasi, yaitu etik dan spiritual (olah hati), estetik (olah rasa), literasi 

(olah pikir), dan kinestetik (olahraga). Disamping itu program ini juga bertujuan 
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untuk merevialisasi dan memperkuat ekosistem pendidikan yang meliputi seluruh 

warga sekolah untuk mendukung implementasi pendidikan karakter secara lebih 

luar.  

Mulyasa (2012:9) menyatakan bahwa pendidikan karakter memiliki tujuan 

meningkatkan mutu dari proses dan hasil pendidikan yang diarahkan pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa secar terpadu, utuh, dan seimbang. 

Hal ini sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang ada pada setiap satuan 

pendidikan. Dengan demikian melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya serta dapat mengkaji dan menginternalisasikan nilai-nilai 

karakter dan akhlak mulia sehingga nantinya akan terwujud dalam perilaku sehari-

hari. 

Namun dalam pelaksanaannya tentu tidak  hanya sekolah yang bertanggung 

jawab dalam pencapaian tujuan pendidikan karakter. Membangun keterlibatan 

keluarga dan masyarakat juga penting dilakukan sebagai sumber belajar diluar 

sekolah. Selain itu, melestarikan kebudayaan sebagai jati diri bangsa, serta 

membangun anak didik menjadi Generasi Emas Indonesia 2045 juga menjadi 

tujuan dari program penguatan pendidikan karakter. 

 

4. Nilai-Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah program yang dibuat 

oleh pemerintah sebagai kelanjutan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter 

Bangsa pada tahun 2010. Melalui kegiatan ini pemerintah ingin melakukan 

perubahan dari seluruh pelaku pendidikan, terutama dalam hal pengelolaan 
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sekolah. Perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan dalam pola pikir dan 

cara bertindak. Gerakan PPK ini memposisikan nilai karakter sebagai hal yang 

penting dalam proses pendidikan. 

Pengembangan nilai-nilai karakter yang digunakan dalam dunia pendidikan di 

Indonesia selalu berkembang. Dalam perjalanannya, pendidikan karakter yang 

pertama kali dilaksanakan berdasar pada filosofi dari Ki Hajar Dewantara yaitu 

oleh hati (Etika), olah raga (kinestetik), olah pikir (literasi), dan olah karsa 

(Estetika)(Tilaar, 2002:132). Selanjutnya  berkembang menjadi 18 nilai 

pendidikan karakter yang meliputi : religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

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

air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Kurniawan, 2013:41).  

Selanjutnya dalam gerakan penguatan pendidikan karakter saat ini  delapan 

belas nilai-nilai karakter tersebut dimampatkan lagi menjadi lima nilai 

utama.Kelima nilai karakter utama yang saling berkaitan ini menjadi prioritas 

dalam gerakan penguatan pendidikan karakter. Lima nilai tersebut yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, gotong-royong, dan integritas yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

a. Religius 

Nilai karakter religius adalah nilai yang mencerminkan keimanan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Pelaksanaan dalam nilai ini dapat terlihat dari 

pelaksanaan ajaran dari agama yang dianut oleh siswa. Tidak hanya itu toleransi, 

hidup rukun, dan damai dengan pemeluk agama lain juga menjadi ciri 

terlaksananya nilai dari pendidikan karakter religius dalam kehidupan sehari-hari. 
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b. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis merupakan nilai yang menonjolkan aspek 

bersikap dalam menunjukkan sifat kesetiaan, kepedulian, dan menghargai bangsa. 

Pelaksanaan nilai ini bisa dilihat dari hal sederhana, sikap siswa dalam 

melaksanakan upacara bendera sebagai contohnya. Tidak hanya itu tetapi 

bagaimana siswa dapat mengapresiasi budaya bangsa, menjaga kelestarian 

budaya, dan cinta tanah air juga menjadi indikator penting dalam pendidikan 

karakter nasionalis. 

c. Mandiri  

Mandiri menurut kamus besar bahasa Indonesi memiliki arti keadaan dapat 

berdiri sendiri. Dalam hal ini pendidikan karakter mandiri dapat diartikan sebagai 

sifat tidak bergantung kepada orang lain. Profesionalisme, keberanian, dan kerja 

keras menjadi hal yang diperhatikan dalam nilai pendidikan karakter mandiri. 

d. Gotong-Royong 

Makna dari gotong-royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama 

untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau persoalan. Hal yang harus digaris 

bawahi dalam pendidikan karakter gotong-royong disini adalah sikap dalam 

menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Selain itu, sikap saling 

membantu dan tolong menolong menjadi indikator penting dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter ini. 

e. Integritas  

Integritas dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan kebulatan 

atau keutuhan. Dalam hal ini integritas dapat dimaknai sebagai nilai yang 

mendasari dari semua nilai yang ada. Dapat dipercaya baik dalam perbuatan dan 
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perkataan serta memiliki komitmen dan kesetiaan merupakan indikator dalam 

pendidikan nilai integritas. 

Perubahan dari delapan belas nilai pendidikan karakter menjadi lima nilai 

pendidikan karakter dilakukan tanpa mengurangi nilai-nilai yang sudah diterapkan 

sebelumnya. Jika diperhatikan, dari lima nilai utama pendidikan karakter juga 

terdapat kedelapan belas nilai karakter yang sebelumnya hal ini dapat dijabarkan 

sebagai berikut : (1) nilai religius memiliki sub nilai toleransi, peduli sosial, dan 

cinta damai, (2) nilai nasionalis memiliki sub nilai peduli lingkungan, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, disiplin, dan menghargai prestasi, (3) nilai mandiri 

memiliki sub nilai kreatif, kerja keras, rasa ingin tahu, dan gemar membaca, (4) 

nilai gotong-royong memiliki sub nilai demokrasi dan bersahabat atau 

komunikatif, (5) nilai integritas memiliki sub nilai jujur dan tanggung jawab. ` 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwapenguatan pendidikan 

karakter meletakkan seluruh aspek pendidikan karakter kedalam lima nilai utama 

pendidikan karakter sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. 

Dengan demikian, lima nilai karakter diatas tidak dapat dipisahkan dan berdiri 

sendiri. Sama seperti delapan belas nilai pendidikan karakter yang sebelumnya, 

kelima nilai karakter dalam program penguatan pendidikan karakter ini perlu 

dikembangkan oleh sekolah baik secara kontekstual maupun secara universal. 

5. Implementasi Pendidikan Karakter 

Implementasi pendidikan karakter tidak terlepas dari berbagai aspek 

manajemen pendidikan karakter dari setiap sekolah. Hal ini mencakup bagaimana 

pendidikan karakter direncanakan dan dilaksanakan oleh sekolah baik dalam 
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pembelajaran maupun dalam kegiatan pembudayaan. Pengelolaan yang baik 

meliputi pemahaman dari nilai-nilai yang akan ditanamkan, muatan pendidikan 

karakter dalam kurikulum dan dalam pembelajaran, serta peran dari tenaga 

kependidikan yang dapat menjadi role model dalam proses pendidikan karakter 

disekolah akan sangat membantu dalam keberhasilan implementasi pendidikan 

karakter. 

Pada tahap implementasi ini dalam diri siswa dikembangkan pengalaman 

belajar dan proses pembelajaran yang mengarah pada pembentukan karakter. 

Dalam proses ini peran serta dari tripusat pendidikan yakni sekolah, keluarga dan 

masyarakat sangat diperlukan. Dalam setiap pelaksana pendidikan ada dua 

kegiatan yang dilakukan dalam perannya yang dilakukan yaitu dalam habituasi 

dan intervensi. Tahap habituasi ini disini yaitu menciptakan situasi dan kondisi 

yang memungkinkan siswa dapat membiasakan diri dalam berperilaku sesuai 

nilai-nilai dan telah menjadi karakter dirinya yang sudah diberikan melalui proses 

intervensi (Samani Muchlas, 2012:111). 

 

6. Pengertian Budaya Sekolah 

Menurut Deal dan Kennedy (dalam Daryanto 2015:5) budaya sekolah 

merupakan keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat 

kebersamaan mereka sebagai warga suatu masyarakat. Jika dikaitkan dengan 

sekolah, sekolah bisa saja memiliki beberapa budaya dimana satu budaya menjadi 

yang utama dan budaya lain sebagai penunjangnya. Kebudayaan tidak dapat 

dipisahkan dari pendidikan karena kebudayaan merupakan dasar dari pendidikan. 
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Hal ini sejalan dengan pendapat Daryanto (2015:3) budaya sekolah adalah 

nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau prinsip yang menuntun 

kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk 

stakeholder pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta 

asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah. Hal ini merujuk 

kepada sebuah sistem kepercayaan, nilai dan norma yang diterima dan disepakati 

bersama. Lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama dari seluruh 

unsur pendidikan di sekolah diperlukan untuk membentuk opini masyarakat yang 

sama dengan sekolah. 

Berbeda dengan Ardy Novan (2013:99) yang lebih menyatakan bahwa budaya 

sekolah adalah suasana kehidupan yang ada di lingkungan sekolah dimana siswa 

melakukan interaksi dengan sesamanya. Dalam penyelenggaraan pendidikan, 

sekolah dan lingkungan merupakan dua hal yang saling berhubungan dan sangat 

penting. Dimana seluruh proses pendidikan diarahkan pada kondisi lingkungan 

yang kondusif untu proses pendidikan. 

Mencermati berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah 

merupakan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dibentuk melalui kebijakan 

sekolah dan dibangun oleh seluruh warga sekolah baik dari siswa, guru, kepala 

sekolah, dan staf yang mengarahkan seluruh kegiatan kedalam membentuk 

interaksi yang baik dengan sesamanya. Hal inilah yang menjadikan sekolah satu 

dengan yang lainnya menjadi berbeda. Karena setiap sekolah memiliki budaya 

dan karakteristik tersendiri yang menjadi identitas dari sekolah tersebut. 

 

 



19 
 

 
 

7. Tujuan dan Manfaat Budaya Sekolah 

Tujuan dari pengembangan budaya sekolah adalah untuk meningkatkan 

perilaku yang konsisten. Selain itu untuk menyampaikan kepada seluruh warga 

sekolah tentang bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan dalam 

membangun kepribadian diri yang baik di lingkungan sekolah. Penyesuaian iklim 

lingkungan akan menjadi lebih optimal dalam proses pembelajaran jika diimbangi 

dengan lingkungan fisik dan kultur yang tercipta dengan baik. 

Menurut Daryanto (2015:13) manfaat yang diperoleh dengan pengembangan 

budaya dan iklim sekolah yang kuat, intim, kondusif, dan bertanggung jawab 

adalah sebagai berikut : (a) menjamin kualitas kerja yang baik, (b) terbuka dalam 

komunikasi, (c) transparan, (d) terciptanya kebersamaan dan rasa kekerabatan 

yang tinggi, (e) disiplin meningkat, (f) belajar dan terus berprestasi, (g) selalu 

ingin memberikan yang terbaik untuk sekolah, keluarga, orang lain, dan diri 

sendiri. 

Berdasarkan tujuan dan manfaat dari budaya sekolah diatas, dapat dipahami 

bahwa budaya sekolah mendorong seluruh aktivitas yang ada di dalam sekolah 

menjadi lebih sehat. Dalam hal ini sekolah memberi peluang kepada seluruh 

personil berkembang dan berfungsi secara optimal. Budaya sekolah diharapkan 

memperbaiki mutu, kinerja, dan kehidupan yang diharapkan menjadi sekolah 

yang sehat, dinamis, dan profesional. 
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8. Penerapan Budaya Sekolah 

Budaya sekolah adalah komponen yang sangat penting dalam memajukan 

sekolah. Memberikan perhatian tidak hanya kepada siswa saja, tetapi juga kepada 

bapak ibu guru dan seluruh warga sekolah harus dipastikan menjadi budaya 

sekolah yang positif. Daryanto (2015:8) menyampaikan kegiatan budaya sekolah 

yang masih dilakukan di sekolah sebagai berikut : 

a. Budaya salam, saling berjabat tangan dan mengucapkan salam (guru, siswa, 

dan orang tua). 

b. Melatih bakat jurnalistik siswa dengan membuat majalah sekolah yang dibuat 

oleh siswa. 

c. Dialog interaktif mengenai permasalahan dan teknologi terbaru dengan para 

pakar dibidangnya. 

d. Melatih kepemimpinan siswa menjalankan organisasi dengan melakukan 

studi kepemimpinan. 

e. Siswa dilatih menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tepat waktu, cepat, dan 

berharap mendapatkan pahala dari Allah serta budaya kerja keras, ikhlas, dan 

cerdas. 

f. Melatih siswa menciptakan inovasi. Budaya kreatif sesuai bakat dan minat 

serta mandiri dan bertanggung jawab penuh dengan tugas yang diperoleh dari 

guru. 

Perubahan dari budaya sekolah yang kurang baik menjadi baik memerlukan 

waktu yang cukup lama. Perubahan budaya sekolah ini sangat bergantung 

kepada kebijakan dari kepala sekolah. karena, kepala sekolah memiliki peran 
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dan kekuasaan yang sangat penting dalam membentuk budaya sekolahnya. 

Budaya yang disesuaikan dengan lingkungan dan iklim sekolah yang kondusif 

merupakan hal yang penting dalam internasisasi nilai-nilai karakter dalam 

program penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan pembentukan budaya 

disekolah. 

9. Pembentukan Karakter Melalui Budaya Di Sekolah 

Lingkungan adalah tempat yang didalamnya setiap individu dituntut untuk 

dapat beradaptasi. Adaptasi yang dilakukan oleh setiap manusia akan 

menghasilkan sebuah kebudayaan dan sebuah peradaban. Peradaban ini adalah 

sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Bentuk-bentuk 

peradapan manusia dapat berupa sebuah sistem-sistem simbolik (matematika, 

bahasa, musik), budaya, dan aturan-aturan sosial yang dibuat oleh manusia. 

Peradaban inilah yang nantinya akan menuntut manusia untuk bertingkah laku dan 

beradaptasi dengan lingkungannya yang dalam arti luas adalah dunianya 

(Muslich, 2011:68). 

Menurut penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses internalisasi 

budaya kedalam diri seseorang merupakan bagian dalam proses pendidikan.Tidak 

hanya seseorang saja, tetapi secara lebih luas lagi yaitu kepada masyarakat. 

Sehingga, seseorang atau masyarakat tersebut menjadi beradab. Dalam hal ini 

peran pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk mentransfer ilmu saja, tetapi 

juga sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai.  

Dalam pelaksanaan disekolah, proses ini dapat dilakukan dengan cara 

menekankan kepada kegiatan pembiasaan nilai-nilai utama dari program 
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penguatan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari disekolah. Seluruh 

pemangku kepentingan disekolah juga wajib memberikan contoh atau teladan 

yang baik di lingkungan sekolah. Keterlibatan seluruh ekosistem pendidikan dan 

memberdayakan manajemen sekolah secara baik dan maksimal juga akan 

membantu dalam proses internalisasi nilai-nilai karakter kepada siswa. Disamping 

itu mengembangkan dan memberikan ruang yang sebebas-bebasnya untuk 

pengembangan potensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan 

kokurikuler dengan mempertimbangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah 

yang baik akan membangun ekosistem dan suasana sekolah yang berkarakter. 
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B. KAJIAN PENELITIAN YANG RELEVAN 

Untuk mendukung penelitian ini, berikut adalah hasil dari penelitian terdahulu 

yang relevan dengan penelitian ini : 

1. Kaimuddin (2013) dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter 

Dalam Kurikulum 2013”. Penelitian yang dilakukan oleh Kaimuddin merupakan 

jenis penelitian Kepustakaan dimana penelitian menggunakan sumber 

perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu (1) 

pendiskripsian pendidikan karakter ditinjau secara filosofis, ideologis, dan 

normatif, (2)  implementasi pendidikan karakter dalam kurikulum 2013, dan (3) 

bagaimana kurikulum 2013 dapat memberikan ruang untuk efektivitas 

pengembangan berbasis karakter. 

 

2. Akhmat Yunus (2014) dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter 

Dalam Proses Pembelajaran Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madinah 

Kebumen Tahun 2014”. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian 

lapangan yang menganalisis dan menyajikan data secara sistematik. Hasil dari 

penelitian ini yaitu (1) menerangkan bagaimana implementasi pendidikan karakter 

dalam proses pembelajaran, (2) mengidentifikasi kendala dari implementasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran, dan (3) solusi yang dilakukan untuk 

memecahkan kendala-kendala yang ada. 

 

Dari kedua penelitian diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Yaitu penelitian mengenai pendidikan karakter di sekolah 

dasar. Namun berdasarkan kedua penelitian tersebut juga terdapat perbedaan, 
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yaitu pada penelitian pertama fokus pembahasan lebih kepada kebijakan yang 

dilakukan dalam pendidikan karakter dan kurikulum 2013 melalui penelitian 

kepustakaan. Sedangkan penelitian kedua lebih kepada bagaimana 

mengimplementasikan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran disekolah 

dasar.  

Berdasarkan kedua penelitian relevan diatas, peneliti ingin mengkaji dan 

membahas fenomena baru yang lebih aktual dengan pendidikan saat ini. Potret 

pelaksanaan pendidikan karakter yang sekarang sedang gencar dicanangkan oleh 

pemerintah dan keadaan dilapangan membuat peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih dalam mengenai program penguatan pendidikan karakter. Dengan 

demikian peneliti akan melakukan penelitan baru dengan judul “Analisis 

Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SDN 

Sumbersari 1”. 
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C. KERANGKA PIKIR

 

PPK berbasis Kelas 

Berdasarkan konsep dan pedoman PPK tahun 

2017 tujuan Pendidikan Karakter adalah 

meningkatkan mutu dari proses dan hasil 

pendidikan yang diarahkan pada pembentukan 

karakter dan akhlak mulia siswa secar terpadu, 

utuh, dan seimbang

Penguatan Pendidikan Karakter Kurikulum 2013 

Kondisi dilapangan saat ini proses 

pengembangan pendidikan karakter yang 

sistematis dan berdampingan dengan  

intelektualitas belum optimal 

Kegiatan Pembentukan Budaya Disekolah 

Diskripsi Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Budaya Sekolah di SDN Sumbersari 1 

Nilai-nilai 

penguatan 

pendidikan karakter 

yang ditanamkan 

dalam kegiatan 

pembentukan 

budaya di sekolah 

Kendala dan Solusi 

dari implementasi 

program penguatan 

pendidikan karakter 

melalui kegiatan 

pembentukan 

budaya di sekolah 

Cara implementasi 

penguatan 

pendidikan karakter 

melalui kegiatan 

pembentukan 

budaya di sekolah 

PPK berbasis Budaya PPK berbasis Masyarakat 

Penelitian deskriptif 

Pendekatan kualitatif 

Teknik wawancara, observasi, 

dan dokumentasi 




