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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pendidikan Karakter 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Depdiknas, 2003: 3). Wiyani 

menyatakan karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau 

budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus, yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta membedakannya dengan individu lain (Wiyani, 

2013: 25). Sedangkan Muchlas Samani dan Hariyanto mendefinisikan karakter 

sebagai nilai dasar yang membangun probadi seseorang, terbentuk baik karena 

pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan 

orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari (Samani dan Hariyanto, 2012: 43). 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan pendidikan 

karakter merupakan usaha dalam membentuk ciri atau kekhasan individu yang 

baik, kekhasan yang memandu individu tersebut dalam hal melakukan 

kesehariannya, baik dalam tindakan dan ucapan, dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Mewujudkan karakter-karakter baik tidaklah mudah. Karakter yang berarti 

mengukir hingga terbentuk pola memerlukan proses panjang melalui pendidikan. 
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Al-Ghazali mengungkapkan  akhlak atau karakter merupakan tingkah laku 

seseorang yang berasal dari hati yang baik sesuai kesehariannya. (dalam Fitri, 

2012: 21). 

Muchlas Samani dan Hariyanto mendefinisikan pendidikan karakter 

merupakan proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi 

manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa, 

dan karsa (Samani dan Hariyanto, 2012: 45). Sedangkan Agus Zaenul Fitri dalam 

bukunya bahwa pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk 

kebiasaan (habit) sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar dapat 

mengambil keputusan dengan baik, bijak, dan mempraktikkannya dalam 

kehidupan sehari-hari (Fitri, 2012: 21). 

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai pengertian pendidikan karakter 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha menuntun peserta 

didik membentuk  kebiasaan baik dalam dimensi baik hati, pikir, raga, serta rasa, 

dan karsa, serta mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Agar pendidikan 

karakter dapat berjalan efektif, terdapat sebelas prinsip pendidikan karakter yang 

harus muncul. Prinsip tersebut adalah: 

1. Kembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai kinerja pendukungnya sebagai 

fondasi karakter yang baik. 

2. Definisikan ‘karakter’ secara komprehensif yang mencakup pikiran, perasaan, 

dan perilaku. 

3. Gunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja, dan proaktif dalam 

pengembangan karakter. 

4. Ciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian. 
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5. Beri siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral. 

6. Buat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati 

semua peserta didik, mengembangkan karakter, dan membantu siswa untuk 

berhasil. 

7. Usaha mendorong motivasi diri siswa. 

8. Libatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran yang berbagi tanggung 

jawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nili-nilai inti 

yang sama dan membimbing pendidikan siswa. 

9. Tumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka 

panjang bagi inisiatif pendidikan karakter. 

10. Libatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya 

pembangunan karakter. 

11. Evaluasi karakter sekolah, fubfsi staf sekolah sebagai pendidik karakter, dan 

sejauh mana siswa memanifestasikan karakter yang baik (Muslich, 2011:129). 

 

Kementerian Pendidikan Nasional mencanangkan gerakan nasional 

pendidikan karakter melalui keputusan pemerintah Republik Indonesia oleh Susilo 

Bambang Yudhoyono pada tanggal pada tanggal 11 Mei tahun 2010 tentang 

gerakan pendidikan karakter, dalam konteks sekolah dicanangkan Rencana Aksi 

Nasional Pendidikan Karakter (2010) dimana pendidikan karakter disebutkan 

sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan 

watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk 

memberikan keputusan baik-buruk , keteladanan, memeliharaapa yang baik dan 

mewujudkan kebakan itu dalam dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati 

(Pusat Kurikulum & Perbukuan, 20011). Pendidikan karakter memiliki 18 nilai 
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karakter yang perrlu ditanamkan kepada peserta didik yang bersumber dari 

Agama, Pancasilademok, Budayokrasia, dan TujuanPendidikan nasional. 

Kedelapan belas nilai ini, antara lain: a. remeligius, b. jujur, c. toleransi, d. 

disiplin, e. kerja keras, f. kreatif, g. mandiri, h. demokratis, i. rasa ingin tahu, j. 

semangat kebangsaan, k. cina tanah air, l. menghargai prestasi, m. 

bersahabat/komunikatif, n. cinta damai, o. gemar membaca, p. peduli lingkungan, 

q. peduli sosial, r. tanggungjawab. Implementasi nilai-nilai karakter yang akan 

dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial, sederhana, dan mudah 

dilaksanakan(Kemendiknas, 2011). 

Tujuan pendidikan karakter menurut Kementrerian Pendidikan Nasional 

adalah: a. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warganegara yang memiliki nilai budaya dan karakter bangsa, b. 

mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius, c. menanamkan 

jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik sebagai generasi penerus 

bangsa, d. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

kreatif, mandiri, berwawasan bangsa, dan e. mengembangkan lingkungan sekolah 

sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, 

serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (Kemendikbud, 

2011). 

 

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Penguatan Pendidikan Krakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, 
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dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati (etik 

dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga 

(kinestetik) sesuai filsafat hidup Pancasila (Kemendikbud, 2017: 17). 

Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK merupakan bentuk pemusatan 

(centering) pendidikan karakter dalam penyelenggaraan pendidikan nasional 

Indonesia demi kepentingan masa depan bangsa. Pendidikan karakter sebenarnya 

sudah pernah diterapkan pada tahun 2010, pemerintah Indonesia mencanangkan 

sekaligus melaksanakan kebijakan Gerakan Nasional Pendidikan Karakter 

berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa. Akibat 

lebih perlunya penguatan pendidikan karakter bangsa, gerakan tahun 2010 itu 

diperbaiki. Sejak tahun 2016 telah dirancang bentuk lanjutan dengan lebih 

dioptimalkan, diperdalam, dan juga diperluas lagi hingga menjadi gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Kemendikbud, 2017: 5). 

 

a. Nilai-nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) selain merupakan kelanjutan 

dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa tahun 

2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Dalam hal ini butir 8 Nawacita: 

Revolusi Karakter Bangsa dan Gerakan Revolusi mental dalam pendidikan yang 

hendak mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan 

paradigma, yaitu perubahan pola pikir dan cara bertindak, dalam mengelola 

sekolah. Untuk itu, gerakan PPK menempatkan nilai karakter sebagai dimensi 

terdalam pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku 

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

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Religius 

Nilai karakter religius mencerminkan 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 agama dan kepercaan 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). Nilai karakter religius ini ditunjukkan 

dalam perilaku mencintai dan menjaga keutuhan ciptaan. 

Subnilai religius antara lain cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan 

agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama antar 

pemeluk agama dan kepercayaan, anti penindasan dan kekerasan, 

persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai lingkungan, 

melindungi yang kecil dan tersisih. 

2. Nasionalis 

Nilai karakter 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, 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 
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Subnilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga 

kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah 

air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman 

budaya, suku, dan agama. 

3. 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, professional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 

4. 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 menghargai, kerjasama, inklusif, komitmen 

atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, tolong-menolong, solidaritas, 

empati, anti diskriminasi, anti kekerasan, anti sikap kerelawanan. 

5. Integritas 

Nilai karakter inyegritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang 

didasarkan pada upaya menjadikan sirinya sebagai orang yang selalu dapat 

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan 

kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral). 
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Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif 

terlibat dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan 

yang berdasarkan kebenaran. 

Subnilai integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, 

komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan 

menghargai martabat individu (terutama penyandang disabilitas) 

(Kemendikbud, 2017: 8-9). 

 

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang 

sendiri-sendiri, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang 

berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama 

manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan sekolah perlu 

mengembangkan nilai-nilai utama lainnya secara kontekstual maupun universal. 

Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan 

keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan antar manusia sebagai 

kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat 

dan bangsa nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong-royong, dan 

integritas. Demikian pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik awal 

penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-

nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya. 
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b. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan Penguatan Pendidikan Krakter (PPK) menurut Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Modul Konsep dan 

Pedoman PPK, memiliki tujuan sebagai berikut (Kemendikbud, 2017: 16): 

1. Mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan makna dan 

nilai karakter sebagai jiwa atau generator utama penyelenggaraan pendidikan. 

2. Membangun dan membekali generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi 

dinamika perubahan di masa depan dengan keterampilan abad 21.  

3. Mengembalikan pendidikan karakter sebagai ruh dan pondasi pendidikan 

melalui harmonisasi olah hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir 

(literasi dan numerasi), dan olah raga (kinestetik). 

4. Merevitalisasi dan memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan (kepala 

sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah) untuk mendukung 

perluasan implementasi pendidikan karakter. 

5. Membangun jejaring pelibatan masyarakat (publik) sebagai sumber-sumber 

belajar di dalam dan di luar sekolah. 

6. Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

 

c. Strategi Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

Strategi implementasi PPK di sekolah menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia dalam Modul Konsep dan Pedoman PPK,  dapat 

dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 

Berikut penjelasan kegiatannya (Kemendikbud, 2017: 18): 
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1. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh setiap peserta 

didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan 

Strandar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Dasar yang harus dimiliki 

peserta didik yang dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari 

sesuai dengan kalender akademik. 

2. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan 

menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal 

intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan 

memperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat berupa 

penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan 

dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh peserta didik. 

3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karajter yang 

dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas 

ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat 

peserta didikk dengan memperhatikan karakteristik peserta sisik, kearifan 

lokal, dan daya dukung yang tersedia. 

 

d. Pelaksana dan Pemangku PPK 

Pelaksanaan gerakan PPK yang menjadi tanggung jawab Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan serta jajarannya sampai dengan satuan pendidikan 

dapat melibatkan berbagai pelaksana dan pemangku kepentingan pendidikan 

berdasarkan kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing. Menurut 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam Modul 
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Konsep dan Pedoman PPK, fungsi dan peranan masing-masing pihak 

dideskripsikan sebagai berikut (Kemendikbud, 2017: 23-24): 

1. Kepala sekolah/Ketua yayasan 

a. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai 

perwujudan dari pelaksanaan program PPK. 

b. Menyusun dan mengimplementasikan visi dan misi sekolah. 

c. Menetapkan branding sekolah terkait pelaksanaan PPK. 

d. Menyusun RKS dan RKAS yang mengakomodasi program PPK. 

e. Melaksanakan sosialisasi program PPK di satuan pendidikan. 

f. Mewujudkan budaya sekolah yang mendukung pelaksanaan program PPK. 

g. Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

mengimplementasikan program PPK. 

h. Mendampingi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan program 

PPK. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK. 

j. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan program PPK, dan 

k. Membuat dokumentasi pelaksaan kegiatan PPK. 

2. Pendidik 

a. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai 

perwujudan dari pelaksanaan program PPK. 

b. Menyusun RPP, melaksanakan pembelajaran, dan penilaian yang 

mengintegrasikan nilai utama PPK. 
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c. Menggunakan metode pembelajaran yang mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. 

d. Mendukung terbentuknya relasi yang baik antar pendidik, peserta didik, 

dan seluruh komunitas di dalam kelas maupun di luar kelas. 

e. Membangun lingkungan belajar yang mengapresiasi dan menghargai 

keunikan individu. 

f. Mengoptimalkan fungsi KKG dan MGMP untuk pengembangan 

pembelajaran berbasis PPK. 

g. Mengembangkan kegiatan kokurikuler berbasis PPK. 

h. Melaksanakan program ekstrakurikuler berbasis PPK. 

i. Mengoptimalkan peran dan fungsi bimbingan dan konseling dalam 

pelaksanaan program PPK, dan 

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK. 

3. Tenaga Kependidikan 

a. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai 

perwujudan dari pelaksanaan program PPK. 

b. Mendukung terbentuknya relasi yang baik antar tenaga kependidikan, 

pendidik, peserta didik, dan seluruh komunitas sekolah 

c. Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler berbasis PPK. 

4. Komite Sekolah 

a. Memberikan keteladanan kepada seluruh komunitas sekolah sebagai 

perwujudan dari pelaksanaan program PPK. 

b. Mendukung pelaksanaan program PPK secara mendiri dan gotong-royong. 
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c. Mendukung pelaksanaan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler berbasis PPK. 

d. Mendukung pelaksanaan kebijakan lima hari sekolah. 

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program PPK, dan 

f. Menciptakan suasana rumah yang kondusif dalam menanamkan nilai-nilai 

karakter (Kemendikbud, 2017: 23-24). 

 

3. Budaya Sekolah 

Budaya menurut Saefullah adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan, meliputi sistem ide yang terdapat dalam pikiran manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang bersifat abstrak (Saefullah, 2014: 88). Santrock 

mendefinisikan budaya sebagai pola perilaku, keyakinan, dan semua produk dari 

suatu kelompok atau orang tertentu yang diturunkan dari satu generasi ke generasi 

lainnya. Produk tersebut berasal dari interaksi antara sekelompok orang dengan 

lingkungannya selama bertahun-tahun (Santrock, 2011:170). Sedangkan menurut 

Ralph, budaya dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan dan 

pemahaman, dan norma pokok yang dibagi bersama oleh anggota suatu organisasi 

(dalam Barnawi, 2013:108). Berdasarkan pendapat para ahli mengenai definisi 

budaya, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya merupakan sekumpulan nilai, 

keyakinan, pemahaman, dan norma pokok oleh suatu kelompok atau masyarakat 

tertentu yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari dan diturunkan dari satu 

genasi ke generasi selanjutnya. 

Budaya sekolah menurut Wiyani adalah suasana kehidupan tempat peserta 

didik berinteraksi dengan sesamanya (Wiyani, 2013: 99). Budaya sekolah dapat 
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diartikan sebagai sekumpulan nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok 

suatu sekolah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari seluruh warga sekolah 

dan menjadi suatu ciri khas sekolah tersebut. Langkah yang perlu dilakukan untuk 

membangun budaya dalam rangka membentuk karakter pada peserta didik adalah 

menciptakan suasana berkarakter terlebih dahulu. Penciptaan suasana berkarakter 

sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tempat model itu akan diterapkan 

beserta penerapan nilai yang mendasari. Suasana berkarakter tersebut adalah 

dengan menciptakan budaya sekolah untuk membentuk karakter peserta didik.  

Sekolah telah menjadi lembaga pendidikan sebagai media berbenah diri dan 

membentuk nalar berpikir yang kuat dengan pengetahuan dan teknologi, serta 

membentuk karakter peserta didik dengan nilai-nilai luhur. Sehingga peran 

sekolah sangat besar dalam membentuk arah tujuan bangsa ke depan. Karakter 

yang banyak dipengaruhi oleh nilai dan etika bagi seseorang tidaklah statis , tetapi 

selalu berubah (Fitri, 2012: 67). Perilaku seseorang akan dipengaruhi dan 

dikendalikan oleh sikap dan nilai yang dianggapnya paling benar. Perubahan 

zaman dan budaya dapat mempengaruhi perubahan karakter itu sendiri. 

Budaya sekolah adalah tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut sekolah. Tradisi tersebut mewarnai 

kualitas kehidupan sebuah sekolah, termasuk kualitas lingkungan, kualitas 

interaksi, dan kualitas suasana akademik. Terbentuknya budaya sekolah yang baik 

dapat menjadikan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama dalam mengubah 

perilaku peserta didik. Faktor-kaktor pembiasaan budaya sekolah melibatkan nilai 

moral, sikap dan perilaku siswa, komponen yang ada di sekolah, dan aturan tata 

tertib sekolah (Kemendikbud, 2017: 43). 
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Berikut ini enam elemen budaya sekolah yang baik: 

1. Pimpinan sekolah memiliki kepemimpinan moral dan akademik. 

2. Disiplin ditegakkan di sekolah secara menyeluruh. 

3. Warga sekolah memiliki rasa persaudaraan. 

4. Organisasi siswa menerapkan kepemimpinan demokratis dan menumbuhkan 

rasa bertanggung jawab bagi para siswa untuk menjadikan sekolah mereka 

menjadi sekolah terbaik. 

5. Hubungan semua warga sekolah bersifat saling menghargai, adil, dan 

bergotong-royong. 

6. Sekolah meningkatkan perhatian terhadap moralitas dengan menggunakan 

waktu tertentu untuk mengatasi maslah-masalah moral (Wiyani, 2013: 102). 

 

Selain itu, pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar dapat 

dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, diantaranya: 

1. Kegiatan rutin 

Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus-

menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya, kegiatan upacara Senin, piket 

kelas, shalat berjamaah, berdoa sebelum memulai pembelajaran, mengucapkan 

salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman. 

2. Kegiatan spontan 

Kegiatan yang dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga. 

Misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah 

atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana. 
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3. Keteladanan 

Keteladanan merupakan perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan dan 

peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik 

sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain. 

4. Pengondisian 

Pengondisian yaitu menciptakan suasana atau kondisi yang mendukung 

keterlaksanaan pendidikan karakter (Wiyani, 2013: 104-105). 

 

4. PPK berbasis Budaya Sekolah 

Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah dalam Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan 

lingkungan sekolah yang mendukung praktis PPK dalam mengatasi ruang-ruang 

kelas dan melibatkan sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. 

Pengembangan PPK berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya keseluruhan 

tata kelola sekolah, desain kurikulum, pembuatan peraturan dan tata tertib 

sekolah. 

Penguatan Pendidikan Krakter berbasis budaya sekolah berfokus pada 

pembiasaan dan pembentukan budaya yang merepresentasikan nili-nili utama 

PPK yang menjadi prioritas satuan pendidikan. Pembiasaan ini diintegrasikan 

dalam keseluruhan kegiatan di sekolah yang tercermin dari suasana dan 

lingkungan sekolah yang kondusif. Potret Penerapan Penguatan Pendidikan 

Karakter berbasis budaya sekolah menurut Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia meliputi: 



26 

 

1. Berbagai macam bentuk pembiasaan di lingkungan sekolah/budaya 

sekolah 

2. Tata kelola sekolah, seperti: (a).sarana prasarana; (b).lingkungan fisik 

sekolah; dan (c).lingkungan sistem sekolah. 

Tabel 2.1 Indikator Tata Kelola Sekolah 

1. Tata kelola sekolah 

 a. Sarana Prasarana: 

1) Ruang kelas 

2) Ruang guru dan kepala sekolah 

3) Tempat cuci tangan 

4) Kamar mandi/WC 

5) Kebun/taman 

6) Perpustakaan 

7) Ruang ibadah 

8) Kantin 

9) Tempat wudhu 

10) Ruang UKS 

11) Tempat sampah 

12) Lokasi sekolah jauh dari kebisingan 

13) Area sekolah yang bersih, indah dan nyaman 

 b. Lingkungan fisik sekolah: 

1) Keindahan 

2) Keamanan 

3) Kenyamanan 

4) Ketentraman 

5) Kebersihan 

 c. Lingkungan sistem sekolah: 

1) Sekolah berbasis mutu 

2) Pola kepemimpinan sekolah 

3) Disiplin dan tata tertib 

4) Sekolah memberikan penghargaan kepada kepala sekolah, guru, maupun 

siswa atas usaha dan hasil yang dicapai 

5) Sekolah memberikan harapan kepada peersonil sekolah untuk 

berprestasi 

6) Akses informasi 

7) Evaluasi 

 

3. Desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP): (a).visi, misi, dan 

tujuan sekolah yang memuat nilai-nilai utama PPK ; dan (b).rencana 

pembelajaran yang digunakan memuat PPK. 

4. Pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah yang mendukung Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK): (a).peraturan kedisiplinan tentang sakit, ijin, 
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alpa, KKM; (b).evaluasi peraturan-peraturan sekolah untuk melihat apakah 

peraturan yang ada telah mampu membentuk karakter peserta didik. 

 

Langkah pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, antara lain dapat 

dilaksanakan dengan cara menentukan Nilai Utama PPK: 

Sekolah memulai program PPK dengan melakukan asesmen awal. Salah satu 

kegiatan assesmen awal adalah bahwa satuan pendidikan memilih nilai utama 

yang akan menjadi fokus dalam pengembangan pembentukan dan pengatan 

karakter di lingkungan sekolah. Pemilihan nilai utama didiskusikan, 

dimusyawarahkan, dan didialogkan dengan seluruh pemangku kepentingan 

sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite seklah, dan 

peserta didik). Bersamaan dengan itu, dirumuskan pula sejumlah nilai pendukung 

yang dipilih dan relevan. Sekolah mendeskripsikan bagaimana jalinan antarnilai 

utama tersebut, yaitu antar nilai utama yang dipilih dengan nilai pendukung. 

Seluruh warga sekolah menyepakati nilai utama menjadi prioritas serta nilai 

pendukung, dan jalinan antar nilai dalam membentuk karakter warga sekolah, dan 

sekaligus tertuang dalam visi, dan misi sekolah. 

Nilai utama yang dipilih oleh sekolah menjadi fokus dalam rangka 

pengembangan budaya dan identitas sekolah. Seluruh kegiatan, program, dan 

pengembangan karakter di lingkungan sekolah berpusat pada nilai utama tersebut, 

dan berlaku bagi semua komunitas sekolah. Sekolah menjabarkan nilai utama ini 

dalam indikator dan bentuk perilaku objektif yang bisa diamati dan diverifikasi. 

Dengan menentukan indikator, sekolah dapat menumbuhkan nilai-nilai 

pendukung yang lain melalui fokus pengalaman komunitas sekolah terhadap 

implementasi nilai tersebut (Kemendikbud, 2017: 35 dan36). 
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Berdasarkan nilai utama dan nilai-nilau pendukung yang sudah disepakati dan 

ditetapkan oleh sekolah, sekolah bisa membuat tagline yang menjadi moto satuan 

pendidikan tersebut sehingga menunjukkan keunikan, kekhasan, dan keunggulan 

sekolah. Contoh: “Membentuk Pemimpin Berintegrasi”, “Sekolah Tercinta”, 

“Sekolah Budaya”, dan lain lain. Sekolah dapat pula membuat logo sekolah, 

himne, dan mars sekolah yang sesuai dengan branding sekolah masing-masing. 

 

B. Penelitian Relevan 

Penelitian ini mengenai implementasi Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

budaya sekolah di SDN Purwantoro 2 Malang. Berdasarkan eksplorasi peneliti, 

ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Pertama, penelitian dari Caecilia Yuli Andana Sari pada tahun 2017 yang 

berjudul “Tingkat Pengetahuan tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

Pembelajaran Pendidikan jasmani di SMA Negeri se Kabupaten Bantul”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan guru tentang penguatan 

pendidikan karakter melalui pembelajaran pendidikan jasmani di SMA Negeri se-

Kabupaten Bantul masuk kategori tinggi sebesar 13,89%, kategori cukup sebesar 

44,44%, kategori rendah sebesar 33,33%, kategori kurang sebesar 5,56%. Dengan 

demikian secara umum pengetahuan guru penjas tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter melalui pembelajaran pendidikan jasmani di SMA Negeri se-Kabupaten 

Bantul masuk dalam kategori cukup. 

Kedua, penelitian dari Sita Acetylena pada tahun 2013 yang berjudul “Analisis 

Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Perguruan Taman Siswa 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil 
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penelitian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan karakter di SD Taman 

Siswa, Turen berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala. Hambatan 

yang termasuk adalah kurangnya profesionalisme dan semangat ‘antara’ dari guru, 

dampak negatif globalisasi terhadap siswa, dan kurangnya peran orang tua dan 

masyarakat dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter. Untuk mengatasi 

hambatan tersebut, lakukan strategi yang diterapkan oleh 1) meningkatkan 

profesionalisme dan semangat "antara" guru, 2) menerapkan metode pendidikan 

karakter dengan "ngerti, ngrasa, nglakoni", 3) penguatan peran orang tua dan 

masyarakat dengan meningkatkan peran komite sekolah. 

Ketiga penelitian dari Dr. Yadi Ruyadi, M.Si pada tahun 2010 yang berjudul 

“Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Budaya Lokal (Penelitian 

terhadap Masyarakat Adat kampung Benda Kerep Cirebon Provinsi Jawa barat 

untuk Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah)”. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dan pada tahap uji coba menggunakan Quasi 

Experiment dengan One Group Pretest-Posttest design. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: Pertama, masyarakat Kampung Benda Kerep memiliki pola 

pendidikan yang efektif dalam mewariskan nilai budaya dan tradisi kepada 

generasi berikutnya. Kedua, pendidikan karakter berbasis kearifan budaya lokal di 

sekolah telah memberikan dampak positif terhadap: siswa, sekolah, dan 

masyarakat. Ketiga, pendidikan karakter di sekolah akan efektif apabila: (a) nilai 

dasar karakter berasal dari budaya sekolah, keluarga, dan masyarakat, (b) program 

kurikuler dan ekstrakurikuler terintegrasi untuk mendukung pendidikan karakter, 

(c) kepala sekolah dan guru berperan sebagai teladan, pengganti orang tua di 

sekolah, pengayom, pengontrol dan pengendali terhadap prilaku budi pekerti 
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siswa, dan (d) pelaksanaan pendidikan karakter berada pada situasi lingkungan 

budaya sekolah. 

Ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari peneliti. 

Persamaan dan berbedaan tersebut secara lebih jelas tertera pada tabel berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian Relevan 

 

No 

Nama 

Peneliti 

Relevan 

Judul Persamaan 

Perbedaan 

Relevan Peneliti 

1. Caecilia 

Yuli 

Andana 

Sari 

“Tingkat 

Pengetahuan Guru 

tentang Penguatan 

Pendidikan 

Krakter melalui 

Pembelajaran 

Pendidikan 

Jasmani di SMA 

Negeri se-

Kabupaten 

Bantul” 

Meneliti 

tentang 

Penguatan 

Pendidikan 

Karakter 

(PPK) 

Mengidentifikasi tingkat 

pengetahuan guru terhadap 

Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) melalui pembelajaran 

pendidikan jasmani 

Menganalisis 

implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter 

(PPK) yang berbasis 

budaya sekolah 

 Melakukan penelitian di tingkat 

SMA 

Melakukan penelitian di 

tingkat SD 

2. Sita 

Acetylena 

“Analisis 

Implementasi 

Kebijakan 

Pendidikan 

Karakter di 

Perguruan Taman 

Siswa Kecamatan 

Turen Kabupaten 

Malang” 

 

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

Pendidikan 

Karakter 

Melakukan penelitian mengenai 

kebijakan pendidikan karakter 

yang di terapkan sejak tahun 

2010, kebijakan Gerakan 

Nasional Pendidikan Karakter 

berlandaskan Rencana Aksi 

Nasional (RAN) Pendidikan 

Karakter Bangsa 

Melakukan penelitian 

mengenai Penguatan 

Pendidikan Karakter 

(PPK) yang merupakan 

bentuk pemusatan 

(centering) pendidikan 

karakter, pada tahun 2016. 

    Menganalisis Kebijakan 

Pendidikan Karakter di Perguruan 

Taman Siswa secara menyeluruh 

(berbasis kelas, budaya sekolah, 

dan warga sekolah) 

Menganalisis PPK melalui 

budaya sekolah 

3. Dr. Yadi 

Ruyadi 

“Model 

Pendidikan 

Karakter Berbasis 

Kearifan Budaya 

Lokal (Penelitian 

terhadap 

Masyarakat Adat 

Kampung Benda 

Kerep Cirebon 

Provinsi Jawa 

Barat untuk 

Pengembangan 

Pendidikan 

Karakter di 

Sekolah)” 

Melakukan 

penelitian 

mengenai 

Pendidikan 

Karakter 

Melakukan penelitian mengenai 

kebijakan pendidikan karakter 

yang di terapkan sejak tahun 2010 

Melakukan penelitian 

mengenai Penguatan 

Pendidikan Karakter 

(PPK) yang merupakan 

bentuk pemusatan 

(centering) pendidikan 

karakter 

 Melakukan penelitian mengenai 

model pendidikan karakter 

Melakukan penelitian 

mengenai analisis PPK 

 Penelitian mengenai model 

pendidikan karakter berbasis 

kearifan budaya lokal di lingkup 

masyarakat, yakni terhadap 

Masyarakat Adat Kampung 

Benda Kerep Cirebon Provinsi 

Jawa Barat 

Penelitian ini menganalisis 

PPK melalui budaya 

sekolah, yakni budaya 

sekolah di SDN 

Purwantoro 2 Malang 
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C. Kerangka Pikir 

Penguatan karakter bangsa menjadi salah satu butir Nawacita yang 

dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). Komitmen ini ditindaklanjuti dengan arahan Presiden kepada Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengutamakan dan membudayakan 

pendidikan karakter di dalam dunia pendidikan. Atas dasar ini, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) secara bertahap mulai tahun 2016 (Kemendikbud, 2017:3). 

Penguatan Pendidikan Krakter (PPK) merupakan gerakan pendidikan di 

sekolah untuk memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, 

transmisi, dan pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah 

hati (etik dan spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan 

olah raga (kinestetik) sesuai filsafat hidup Pancasila (Kemendikbud, 2017: 17). 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merujuk pada lima nilai utama yang 

meliputi: 1) Religius, 2) Nasionalis, 3) Mandiri, 4) Gotong-royong, dan 5) 

integritas.  

Strategi implementasi PPK di sekolah dapat dilakukan melalui kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berikut penjelasan kegiatannya: 

1. Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti oleh setiap peserta 

didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan 

Strandar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Dasar yang harus dimiliki 

peserta didik yang dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari 

sesuai dengan kalender akademik. 
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2. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan 

menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal 

intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan 

meperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler dapat berupa 

penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaran lainnya yang berhubungan 

dengan materi intrakurikuler yang harus sidelesaikan oleh peserta didik. 

3. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karajter yang 

dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas 

ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat 

peserta didikk dengan memperhatikan karakteristik peserta sisik, kearifan 

lokal, dan daya dukung yang tersedia. 

Implementasi PPK dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu 

berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Pendekatan ini 

dapat membantu sekolah dalam mengnerapkan program dan kegiatan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK). 

Penelitian ini akan membahas mengenai implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) melalui budaya sekolah. Dimana pendidikan karakter berbasis 

budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan untuk menciptakan iklim dan 

lingkungan sekolah yang mendukung praktis PPK mengatasi ruang-ruang kelas 

dan melibatkan sistem, struktur, dan pelaku pendidikan di sekolah. 

Pengimplementasian PPK berbasis budaya sekolah termasuk di dalamnya 

keseluruhan tata kelola sekolah, desain kurikulum, serta pembuatan peraturan dan 

tata tertib sekolah. Untuk memperjelas pembahasan ini dapat diamati bagan 

dibawah ini. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Berbasis Budaya 

Sekolah 

Kondisi Ideal: 

1. Bentuk pembiasaan di lingkungan

sekolah sesuai PPK

2. Tata kelola sekolah yang

mendukung PPK

3. Desain KTSP mendukung PPK

4. Pembuatan peraturan dan tata

tertib sekolah yang mendukung

PPK

Kondisi Lapangan: 

1. Bentuk pembiasaan di lingkungan

sekolah sebagian besar sesuai PPK

2. Tata kelola sekolah mendukung

PPK

3. Desain KTSP mendukung PPK

4. Peraturan dan tata tertib sekolah

mendukung PPK

Permasalahan: 

Faktor orangtua yang kurang bekerjasama 

dalam mendidik anak di rumah dan peserta 

didik yang masih belum terbiasa dengan 

kegiatan pembiasaan 

Solusi: 

Sekolah melaksanakan pengarahan dan kerjasama 

dengan orang tua, melakukan sharing secara 

individu dengan orangtua agar mendapatkan solusi 

yang baik, dan pendekatan kepada peserta didik 


