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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pengertian Kebijakan 

Kebijakan merupakan kata istilah sebuah aturan yang dijadikan acuan dan 

sering kita dengar dalam konteks lingkup lembaga. Kebijakan sendiri 

memiliki cakupan istilah yang sangat luas. Kata “kebijakan” merupakan 

terjemahan dari kata “policy” yang berarti mengurus permasalahan atau 

kepentingan umum, atau juga administrasi pemerintah. (Hasbullah, 2015:37). 

Kebijakan dan pembangunan merupakan suatu konsep yang terkait. Sebagai 

sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan merupakan 

suatu hal dimana kebijakan beroperasi. Sedangkan kebijakan merupakan 

yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan acuan bagi 

yang mengimplementasikan tujuan-tujuan dalam pembangunan tersebut ke 

dalam beragam program dan proyek. (Suharto, 2008:1) 

Penyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk suatu 

program tentunya memiliki sebuah acuan atau yang disebut dengan 

kebijakan.  Kebijakan merupakan suatu acuan bagi lembaga tertentu dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan. Adanya sebuah kebijakan tentu akan 

membentuk suatu program dengan proses pembangunan dan peningkatan. 

Pelaksanaan pendidikan karakter bisa dikatakan berhasil mencapai tujuan 

dengan melibatkan semua warga sekolah, keluarga dan masyarakat. Seperti 

halnya menurut. Wening (2012) menyatakan bahwa pendidikan nilai 
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merupakan pelaksanaan pendidikan karakter yang diperoleh dari lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan media massa. 

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa faktor yang mendukung dalam 

pendidikan karakter pada anak yaitu keluarga, lingkungan sekolah, teman 

sebaya, dan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan 

pertama yang didapatkan oleh anak. Selanjutnya mereka akan mendapatkan 

pendidikan sesuai dengan lingkungan mereka yakni sekolah, teman, dan 

masyarakat. 

2. Pengertian Pendidikan Karakter 

Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan adalah proses 

penghayatan budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga 

membuat seseorang dan masyarakat mempunyai adab. Jadi, pendidikan 

merupakan sarana yang penting dalam pembentukan karakter. Hal ini juga 

diperkuat menurut Tirtarahardja dan La Sulo (2005:37) menyatakan 

pendidikan memperhatikan dalam kesatuan aspek yaitu jasmani dan rohani, 

individualitas dan sosial, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, serta 

bermacam-macam hubungan manusia dengan dirinya (kosentris), dengan 

lingkungan sosial dan alamnya (horizontal) dan dengan Tuhannya (vertikal). 

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran utama dalam 

pendidikan adalah manusia. Manusia untuk dapat memiliki adab atau tingkah 

laku yang baik perlu adanya pendidikan yang diterima oleh manusia tersebut. 

Manusia juga merupakan unsur-unsur dalam pendidikan. Elfachmi (2016:15) 

menyatakan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam proses pendidikan 

melibatkan banyak hal diantaranya: (1) Peserta didik, (2) Pendidik, (3) 
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Interaksi edukatif, (4) Tujuan pendidikan, (5) Materi pendidikan, (6) Alat dan 

metode, dan (7) Lingkungan pendidikan. 

Menurut Samani dan Hariyanto (2016:41) menyatakan bahwa pokok dari 

seluruh tindakan yang jahat dan buruk terletak pada hilangnya watak atau 

karakter. Karakter kuat yaitu hal mendasar yang memberikan kemampuan 

kepada seluruh manusia untuk tetap hidup bersama dalam kedamaian serta 

membentuk dunia yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebajikan, yang bebas 

dari kekerasan dan tindakan yang tidak bermoral.  

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa karakter merupakan sesuatu 

yang tidak diwariskan dalam diri seorang, tetapi sesuatu yang dibangun dan 

dibentuk secara berkesinambungan oleh seseorang. Hal itu, dijadikan 

sesorang melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan perkembangan 

karakter yang tumbuh dalam diri seorang. Jika melakukan tindakan baik 

terjadi pertumbuhan karakter yang baik atau menetapnya karakter yang baik 

dalam diri seorang. Sebaliknya jika seorang melakukan tindakan kejahatan 

dan buruk, terjadi hilangnya karakter dalam diri seorang. 

Lickona (1991:82) menyatakan bahwa karakter memiliki tiga bagian yang 

saling berhubungan: pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. 

Karakter yang baik terdiri dari berbagai hal yaitu mengetahui hal yang baik, 

menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Selain dalam hal 

kebaikan juga dalam suatu kebiasaan dalam cara berpikir, menata hati, dan 

melakukan tindakan. Pendidikan karakter merupakan suatu pendidikan yang 

mengajarkan moral, tabiat, tingkah laku atau kepribadian. Maksudnya proses 

pembelajaran yang diberikan oleh satuan pendidikan harus mampu 
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mengembangkan, mengarahkan, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan 

kepada peserta didik yang selanjutkan akan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari dalam lingkungan masyarakat. (Fadillah dan Khorida, 2013:22) 

Pendapat diatas disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah suatu 

proses yang dilakukan oleh seseorang dan kelompok masyarakat dengan 

memiliki suatu komponen seperti pengetahuan moral, perasaan moral, dan 

perbuatan moral akan dilakukan dengan baik akan menjadikan seseorang 

yang memiliki adab dan mampu mengerjakan suatu nilai-nilai kebaikan. 

Kemendiknas (2011:7) menyatakan bahwa pendidikan karakter pada 

intinya bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter 

bangsa yaitu Pancasila, meliputi: (1) menciptakan bangsa yang berkarakter 

Pancasila, (2) menumbuhkan potensi warganegara agar memiliki sikap 

percaya diri, bangga pada bangsa, dan negaranya serta mencintai umat 

manusia, (3) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

dalam kebaikan yakni memiliki hati yang baik, berpikiran baik, dan selalu 

bertindak baik. Pendidikan karakter juga berfungsi (1) membangun kemajuan 

bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berpartisipasi terhadap 

perkembangan kehidupan umat manusia, (2) membangun kehidupan 

kebangsaan yang multikultural, (3) membangun sikap warganegara yang 

kreatif, mandiri, cinta damai, dan mampu  hidup bersampingan dengan 

bangsa lain dalam suatu harmoni. (Kemendiknas, 2011:7) 

Berkaitan dengan hal di atas dalam Samani dan Hariyanto (2016:52) 

menyatakan telah diidentifikasi beberapa nilai untuk membentuk karakter 

yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai-nilai yang 



14 
 

 
 

bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan Nasional 

tersebut adalah: (1) Religius, (2) Jujur, (3) Kerja keras, (4) Disiplin, (5) 

Toleransi, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Semangat kebangsaaan, (9) Rasa ingin 

tahu, (10) Demokratis, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) 

Bersahabat / komunikatif,  (14) Gemar membaca, (15) Cinta damai, (16) 

Peduli lingkungan, (17) Peduli sosial, dan (18) Tanggung jawab.  

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter memiliki 

beberapa nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan dari 

pendidikan Nasional. Nilai-nilai yang dimiliki sejumlah 18 nilai karakter. 

Dengan demikian pendidikan karakter memiliki nilai-nilai yang dapat 

diterapkan untuk peserta didik juga memiliki fungsi yaitu mengembangkan 

potensi, memperkuat dan membangun perilaku, serta meningkatkan 

peradaban bangsa. 

3. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter dalam Pasal 1, menyatakan bahwa 

“Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

gerakan pedidikan untuk membentuk karakter peserta didik melalui 

harmonisasi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga dengan pelibatan 

dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai 

bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).  

Gerakan PPK meletakkan nilai-nilai karakter sebagai ukuran terdalam 

pendidikan yang memajukan dan memberadabkan seseorang yang menerima 

pendidikan. Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk 
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jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK yaitu   

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

Kemendikbud (2017:8) kelima nilai utama karakter bangsa diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Religius  

Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa yang mewujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama 

dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung 

tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan 

lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk 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, kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti buli dan 

kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakam kehendak, 

mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

b. Nasionalis  

Nilai karakter Nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat 

yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi 

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

bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan kelompoknya. Subnilai Nasionalis antara lain apresiasi 

budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela 
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berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, 

taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 

c. Mandiri  

Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung 

pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk 

merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Subnilai mandiri antara 

lain etos kerja (kerja keras), tangguh, tahan banting, daya juang, 

profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang 

hayat. 

d. Gotong Royong  

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan, 

pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Subnilai gotong 

royong antara lain kerja sama, menghargai, inklusif, komitmen atas 

keputusan bersama, tolong-menolong, musyawarah mufakat, 

kekompakan, empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan. 

e. Integritas  

Nilai karakter integritas merupakan nilai yang menjadi keutamaan 

perilaku yang didasarkan pada cara menjadikan dirinya sebagai orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki kesetiaan dan tanggung jawab pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

moral (integritas moral). Subnilai integritas antara lain komitmen moral, 
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kejujuran, setia, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, teladan, dan 

menghargai setiap individu (terutama penyandang disabilitas). 

Penguatan pendidikan karakter mengacu pada nilai utama yang meliputi: 

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

Kemendikbud (2017:18) strategi implementasi PPK di satuan pendidikan 

dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini: 

a. Kegiatan Intrakurikuler  

Yaitu kegiatan yang ditentukan oleh sekolah atau kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh 

peserta didik.  

b. Kegiatan Kokurikuler 

Yaitu kegiatan pembelajaran yang terkait dan menunjang kegiatan 

intrakurikuler, yang dilakukan di luar jadwal dengan tujuan agar peserta 

didik lebih memahami dan memperdalam materi yang diberikan dalam 

kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini bisa berupa tugas yang diberikan 

kepada siswa, pengetahuan yang disampaikan oleh pihak luar, proyek, 

ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan dengan materi 

yang diberikan dalam kegiatan atau pembelajaran intrakurikuler yang 

harus diselesaikan oleh peserta didik. 

c. Kegiatan Ekstrakurikuler 

Yaitu kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan di luar jam 

pembelajaran. Aktivitas esktrakurikuler berfungsi menumbuhkan potensi 

peserta didik dan mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan 
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memperhatikan karakterisik peserta didik dan daya dukung yang 

tersedia. 

Menurut Kemendikbud (2017:27) menyatakan bahwa implementasi PPK 

dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu berbasis kelas, berbasis 

budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Ketiga pendekatan ini saling terkait 

dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan ini dapat membantu 

satuan pendidikan dalam merancang dan mengimplementasikan program dan 

kegiatan PPK.  

a. PPK berbasis kelas 

Pelaksanaan yang dilakukan di dalam kelas dengan salah satu dari 

kegiatan pengintegrasian kurikulum, PPK melalui manajemen kelas, 

PPK melalui pilihan dan penggunaan metode pembelajaran, PPK melalui 

pembelajaram tematis, PPK melalui gerakan literasi, dan PPK melalui 

layanan bimbingan konseling. 

b. PPK berbasis budaya sekolah 

PPK berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk 

menciptakan iklim dan lingkungan yang mendukung praksis PPK 

mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh sistem, struktur, 

dan pelaku pendidikan di sekolah.  

c. PPK berbasis masyarakat 

Pelibatan publik dibutuhkan karena sekolah tidak dapat melasanakan visi 

dan misinya sendii. Kerena itu, berbagai macam bentuk kolaborasi dan 

kerja sama antar komunitas dan satuan pendidikan diluar sekolah sangat 

diperlukan dalam penguatan pendidikan karakter. 
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Penjelasan diatas menyimpulkan bahwa implementasi atau pelaksanaan 

PPK dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan di 

sekolah dengan saling terkait dan satu kesatuan yang utuh. Pendekatan yang 

digunakan dapat dikembangkan sesuai dengan aturan yang dianut di sekolah 

tersebut. 

4. PPK Berbasis Budaya Sekolah 

Kemendikbud (2017:53) budaya sekolah yaitu tradisi sekolah yang 

tumbuh dan berkembang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai yang dianut di 

sekolah. Tradisi ini memberikan kualitas dalam kehidupan di sekolah, 

termasuk kualitas lingkungan sekolah, kualitas komunikasi dan interaksi di 

sekolah, dan kualitas suasana akademik. Pendidikan karakter berbasis budaya 

sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan lingkungan 

sekolah yang mendukung praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan 

melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku pendidikan sekolah. 

(Kemendikbud, 2017:35) 

Kemendikbud (2017:35) menyatakan bahwa PPK berbasis budaya 

sekolah berpusat pada pembiasaan dan pembentukan budaya yang 

mempresentasikan nilai-nilai utama PPK yang menjadi keutamaan satuan 

pendidikan. Pembiasaan ini diintegrasikan dalam keseluruhan kegiatan di 

sekolah yang tercermin dari suasana dan lingkungan sekolah yang kondusif. 

Penjelasan yang diuraikan di atas, bahwa PPK berbasis budaya 

merupakan suatu kegiatan yang digerakkan oleh satuan pendidikan yang 

diterapkan di sekolah dengan memiliki suatu tradisi atau yang menjadi ciri 
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khas pada sekolah. PPK berbasis budaya juga dapat menjadikan sekolah 

memiliki suatu pembiasaan dengan melalui nilai utama yang dimiliki sekolah. 

Kemendikbud (2017:36) menyatakan bahwa langkah-langkah Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya sekolah dapat dilaksanakan 

dengan cara: 

a. Menentukan Nilai Utama PPK 

Salah satu kegiatan asesmen awal adalah bahwa satuan pendidikan 

memilih nilai utama yang akan menjadi fokus dalam pengembangan 

pembentukan dan penguatan karakter di lingkungan mereka. Pemilihan 

nilai utama ini didiskusikan, dimusyawarahkan, dan didialogkan dengan 

seluruh pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, pendidik, 

tenaga kependidikan, komite sekolah, dan peserta didik). Dari nilai 

utama dan nilai pendukung yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh 

satuan pendidikan, sekolah bisa membuat tagline yang menjadi moto 

satuan pendidikan tersebut sehingga menunjukkan keunikan, kekhasan, 

dan keunggulan sekolah. Contoh: “Membentuk Pemimpin Berintegrasi, 

“Sekolah Cinta”, “Sekolah Budaya”, dan lain-lain. Satuan pendidikan 

dapat pula membuat logo sekolah, himne, dan mars sekolah yang sesuai 

dengan branding-nya masing-masing. 

b. Mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP tersebut memuat dan atau 
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mengintegrasikan nilai-nilai utama PPK serta nilai-nilai pendukung 

lainnya. 

c. Evaluasi Peraturan Sekolah 

Selain peraturan tentang kedisiplinan, sekolah juga perlu mengadakan 

evaluasi atas peraturan-peraturan lain, untuk melihat apakah peraturan 

sekolah yang ada telah mampu membentuk karakter peserta didik atau 

justru melemahkannya. 

d. Pengembangan Tradisi Sekolah 

Satuan pendidikan dapat mengembangkan PPK berbasis budaya sekolah 

dengan memperkuat tradisi yang sudah dimiliki oleh sekolah. 

e. Pengembangan Kegiatan Kokurikuler 

Kegiatan kokurikuler dilakukan melalui serangkaian penugasan yang 

sesuai dengan target pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran yang 

relevan dengan kegiatan intrakurikuler. 

f. Ekstrakurikuler (Wajib dan Pilihan) 

Kegiatan ekskul ada dua jenis yaitu ekskul wajib (pendidikan 

kepramukaan) dan ekskul pilihan (sesuai dengan kegiatan ekskul yang 

dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan). 

Penjelasan yang diuraikan di atas, bahwa pelaksanaan PPK berbasis 

budaya dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Cara yang digunakan dapat 

dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan visi dan misi sesuai nilai utama 

yang dimilikinya.  

Kemendikbud (2017:54) menyatakan bahwa cara membangun budaya 

sekolah dalam internalisasi atau penghayatan nilai-nilai utama PPK dapat 
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dilakukan dengan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan, 

dan kegiatan terprogram. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya gerakan 

literasi (membaca 15 menit sebelum pelajaran), berbagai macam kegiatan 

ekstrakurikuler, membuat tata tertib sekolah yang adil, demokratis, dan 

edukatif. Berdasarkan penjelasan tersebut pelaksanaan atau strategi dalam 

PPK berbasis budaya dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang diberikan 

kepada peserta didik untuk memperkuat nilai karakter dengan membuat suatu 

aturan-aturan dalam kegiatan tersebut. 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengenai pelaksanaan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

berbasis budaya sekolah di SDN Temas 01 Batu. Berdasarkan yang dibaca 

peneliti, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Penelitian yang pertama oleh Anggraini dan Heri Maria Zulfiati pada tahun 

2017 dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya 

Sekolah di SDN Kotagede 3 Yogyakarta Tahun Ajaran 2016/2017”. Hasil dari 

pembahasannya mengenai implementasi pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah, nilai-nilai yang terbentuk melalui budaya sekolah, dan faktor 

penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah. Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan 

penelitian dengan pelaksanaan pendidikan karakter pada budaya sekolah. 

Sedangkan perbedaanya yaitu implementasi pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah di SDN Kotagede 3 Yogyakarta tahun ajaran 2016/2017 

sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

(PPK) berbasis budaya sekolah di SDN Temas 01 Batu. 
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Penelitian yang kedua oleh Supraptiningrum dan Agustini pada tahun 2015 

dengan judul “Membangun Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah di Sekolah 

Dasar". Hasil dari pembahasannya mengenai mengembangkan karakter melalui 

budaya sekolah lewat kegiatan-kegiatan pembelajaran, rutin, spontan, 

kedeladanan, dan pengondisian siswa. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

melakukan penelitian melalui budaya sekolah dengan strategi pelaksanaan 

budaya sekolah dengan kegiatan-kegiatan seperti kegiatan rutin, spontan, 

teladan, dan terprogram tetapi pada penelitian ini disebutkan dengan kegiatan 

intrakurikuler. Sedangkan perbedaannya yaitu membangun karakter siswa 

melalui budaya sekolah di sekolah dasar dan pada kegiatannya terdapat kegiatan 

pembelajaran dan pengondisian siswa, pada penelitian ini membahas 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) berbasis budaya sekolah. 
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C. Kerangka Pikir

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal: 

PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) 

berbasis Budaya Sekolah cukup membantu 

peserta didik dalam melakukan kegiatan-

kegiatan yang ada di sekolah. Budaya 

sekolah juga mampu membawa perubahan 

ke arah yang lebih baik, terutama dalam 

mengubah perilaku. 

Kondisi Lapangan: 

Peserta didik masih belum 

mengetahui kebudayaan mereka, 

kurang punya unggah ungguh 

atau perilaku yang baik, dan 

berbahasa kurang sopan. 

Permasalahan: 

Jika peserta didik tidak memiliki unggah-

ungguh akan menjadikan karakter pada peserta 

didik itu tidak berkembang dengan baik. Karena 

penguatan pendidikan karakter (PPK) yang 

berbasis budaya sekolah akan membawa 

perubahan yang lebih baik terutama pada 

perilaku 

Sumber 

1. Kepala

sekolah

2. Guru

3. Siswa

4. Masyarakat

Teknik 

1. Wawancara

2. Observasi

3. Dokumentasi

Analisis Data 

1. Pengumpulan data

2. Reduksi data

3. Penyaji data

4. Kesimpulan

Data 

1. Primer

2. Sekunder

Hasil yang diharapkan: Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) berbasis Budaya 

Sekolah, nilai utama karakter bangsa yang dikembangkan dalam pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, faktor 

pendukung  dalam pelaksanaan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) berbasis Budaya Sekolah, dan faktor pendukung 

dalam pelaksanaan PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) berbasis Budaya Sekolah. 




