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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Penguatan Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha terencana untuk mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki setiap individu. Suhartono (2008:80) mendefinisikan 

pendidikan dalam arti luas merupakan suatu proses perubahan pendewasaan, 

pencerdasan, dan pematangan diri pada manusia. Jadi, sasaran dalam pendidikan 

mencakup dalam tiga hal yaitu mengembangkan potensi fisik, mencerdaskan 

pikiran, dan mematangkan perilaku setiap individu. Tercapainya sasaran 

pendidikan  akan menjadikan suatu perubahan untuk mengembangkan hidup dan 

kehidupan manusia itu sendiri.  

Pendidikan dalam konteks kekinian merupakan usaha dalam 

mengembangkan, mendorong dan mengajak manusia untuk menjadi manusia 

yang lebih maju berdasarkan nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia agar 

terbentuk akal, perasaan, maupun perbuatan yang sempurna pada pribadi manusia 

(Ilahi, 2012:27). Jadi, pendidikan mendorong kesadaran manusia terhadap 

persoalan kehidupan yang ada dan persoalan kehidupan yang akan datang. 

Pendidikan juga mengembangkan kemampuan kecakapan dan keterampilan untuk 

mengatasi persoalan yang ada dan kemampuan menyikapi persoalan yang akan 

terjadi di masa depan. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mewujudkan manusia 

yang berkualitas dan menyempurnakan kehidupan manusia seutuhnya.
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Menurut Qomar (2012:22) pendidikan mewujudkan manusia yang 

berkualitas melalui berbagai kegiatan, karena manusia yang berkualitas 

membutuhkan proses pembelajaran yang cukup panjang. Rangkaian proses 

pembelajaran yang dilakukan merupakan usaha yang telah dirancang dan 

diprogramkan untuk membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia, yang 

berupa kemampuan dasar dan kemampuan belajar. Proses pendidikan ini 

berlangsung secara berkesinambungan tanpa henti dan berjalan sampai akhir 

hidup manusia. Proses pendidikan inilah yang akan menentukan kualitas diri 

manusia.  

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas pendidikan adalah proses 

perubahan pendewasaan, pencerdasan, dan pematangan diri pada manusia untuk 

menjadikan manusia yang lebih maju berdasarkan nilai yang tinggi dan kehidupan 

yang mulia agar menjadi manusia yang berkualitas. Tercapainya sasaran 

pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan dapat mencetak generasi muda yang 

berkualitas dan dapat diandalkan untuk membawa perubahan mendasar bagi 

bangsa Indonesia.  Pendidikan yang berkualitas juga akan menghasilkan generasi 

yang berjiwa pemimpin masa depan untuk memperbaiki kehidupan bangsa secara 

keseluruhan. 

b. Pengertian Karakter 

Karakter adalah ciri khas atau watak. Menurut Sutarjo (2012:78) karakter 

adalah seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan hidup sehingga menjadi 

sifat tetap seseorang. Jadi, karakter merupakan kebiasaan yang menjadi identitas 

diri atau sifat tetap yang dimiliki seseorang. Setiap individu tentu memiliki 
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keunikan karakteristik yang berbeda-beda. Hal ini akan terlihat pada kehidupan 

sehari-hari dalam bersikap maupun bertindak. 

Pendapat lain mengatakan bahwa karakter merupakan perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, antar manusia, lingkungan, sikap, 

perasaan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma yang ada (Salim, 2013:29). 

Jadi, karakter erat kaitannya dengan bentuk tingkah laku seseorang dalam 

kehidupannya. Tanpa karakter yang baik, seseorang dengan mudah melakukan 

sesuatu yang dapat menyengsarakan orang lain. Oleh karena itu, karakter sangat 

penting dibentuk untuk mengelola diri dari hal-hal yang negatif. Karakter yang 

terbentuk diharapkan mendorong setiap manusia untuk mengerjakan sesuatu 

sesuai suara hatinya. 

Karakter terbentuk dari tiga bagian yang saling berkaitan yaitu 

pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral. Menurut Lickona 

(2013:82) karakter yang baik terdiri dari mengetahui kebaikan, menginginkan 

kebaikan, dan melakukan kebaikan - kebiasaan cara berpikir, kebiasaan dalam 

hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Ketiga hal di atas menjadi faktor pembentuk 

kematangan karakter seseorang. Apabila ketiga hal tersebut sudah dimiliki 

seseorang, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut memiliki karakter yang 

baik. 

Karakter yang baik juga dibangun secara berkesinambungan melalui 

pikiran dan perbuatan hari demi hari (Salim dan Hariyanto, 2012:41). Karakter 

menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan seseorang sehingga menjadi sifat tetap 

dalam diri individu tersebut. Karakter setiap orang dapat berbeda, 

meskipunmengandung unsur bawaan tetapi dapat berubah dan dibentuk. 
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Pembentukan karakter ini sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti 

keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan pergaulan. 

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa 

karakter merupakan akhlak atau nilai-nilai perbuatan yang mencerminkan 

kepribadian individu serta membedakan dengan individu yang lain. Karakter yang 

kuat dibentuk dengan baik dan dilakukan terus menerus secara 

berkesinambungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seseorang telah 

memiliki karakter yang kuat apabila orang tersebut berhasil menyerap nilai-nilai 

dan keyakinan yang dikehendaki oleh masyarakat berdasarkan norma-norma yang 

berlaku, serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalani kehidupannya. 

c. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter agar terbentuk kepribadian peserta didik yang 

unggul dan berkualitas. Menurut Mulyasa (2012:7) pendidikan karakter 

merupakan suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang 

meliputi kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi, baik 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, lingkungan, maupun masyarakat dan 

keseluruhan bangsa sehingga menjadi manusia sempurna yang sesuai kodratnya. 

Pendidikan karakter memiliki peran yang strategis dalam pembentukan pribadi 

peserta didik. Pembentukan pribadi diarahkan untuk membangun karakter bangsa 

yang bermartabat sehingga mampu berkompetisi pada tingkat global. 

Pendidikan karakter menekankan pada sikap, cara berpikir, dan tanggung 

jawab, tidak sekedar mengenalkan berbagai aturan dan definisinya (Barnawi dan 

M. Arifin, 2012:28). Jadi, pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan 
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mana yang benar dan mana yang salah, tetapi harus dengan usaha menanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik sehingga peserta didik mampu bersikap dan 

bertindak berdasarkan nilai-nilai yang menjadi kepribadiannya. Pendidikan 

karakter yang baik yaitu memiliki pengetahuan yang baik, perasaan yang baik, 

dan perilaku yang baik sehingga terbentuk perwujudan perilaku dan sikap dari 

peserta didik. 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter selain merupakan kelanjutan dan 

kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter berlandaskan 

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010 juga 

merupakan bagian integral dari Nawacita (Kemendikbud, 2017:7). Jadi, 

Penguatan Pendidikan Karakter merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari 

program pendidikan karakter yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2010. Program 

berkelanjutan ini lebih dioptimalkan, diperdalam dan diperluas dari program 

sebelumnya yang hendak mendorong perubahan pola pikir dan cara bertindak 

dalam mengelola sekolah. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter Bab 1 Pasal 1 menyatakan Penguatan Pendidikan 

Karakter adalah gerakan pendidikan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah 

pikir, dan olah raga dengan melakukan kerjasama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM). Jadi, Penguatan Pendidikan Karakter merupakan upaya terencana yang 

dilakukan satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik yang 

berkualitas dengan melakukan kerjasama antara keluarga dan masyarakat. 
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Karakter yang dimaksud adalah keterpaduan dari empat bagian yaitu olah hati, 

olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Olah hati berkenaan dengan perasaan, sikap, 

dan keyakinan. Olah rasa berkenaan dengan kemauan dan kreativitas. Olah pikir 

berkenaan dengan proses pengolahan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan 

inovatif. Olah raga berkenaan dengan proses kesiapan, peniruan, manipulasi, dan 

penciptaan aktivitas baru disertai kreativitas. Empat bagian ini saling terkait satu 

sama lainnya, sehingga banyak aspek yang harus dipadukan. 

Gerakan PPK menempatkan pendidikan karakter sebagai inti pendidikan 

nasional sehingga pendidikan karakter menjadi poros pelaksanaan pendidikan 

dasar dan menengah (Kemendikbud, 2017:5). Jadi, gerakan PPK harus 

direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan 

pendidikan di sekolah secara memadai untuk mewujudkan inti pendidikan 

nasional. Penyelenggaraan pendidikan nasional tersebut juga harus berada pada 

jalur yang tepat, dengan menerapkan pendidikan karakter sekaligus membentuk 

pengetahuan yang kompetensi. 

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas Penguatan Pendidikan Karakter 

merupakan program lanjutan dan berkesinambungan dengan program pendidikan 

karakter yang sudah dilaksanakan untuk memperkuat karakter peserta didik. 

Karakter yang diperkuat adalah keterpaduan dari olah hati, olah rasa, olah pikir, 

dan olah raga. Gerakan PPK yang diterapkan pada satuan pendidikan ini tidak 

hanya menerapkan pendidikan karakter tetapi juga membentuk pengetahuan yang 

kompetensi untuk mewujudkan revolusi mental. 
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d. Nilai-Nilai Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter memiliki nilai-nilai utama yang 

dikembangkan dalam budaya satuan pendidikan. Menurut Kemendikbud (2017 : 

8-9) ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan sebagai prioritas gerakan 

PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa tersebut adalah religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, dan integritas. 

Pertama nilai religius, merupakan nilai tentang perilaku mencintai agama 

yang dianutnya dan menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pemeluk agama 

lain. Nilai religius antara lain toleransi, cinta damai, menghargai perbedaan agama 

dan kepercayaan, berpendirian yang teguh, percaya diri, kerja sama antar umat 

beragama, tidak melakukan kekerasan dan pembulian, persahabatan, tidak 

memaksakan kehendak, ketulusan, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil 

dan tersisih. Menurut Kemendikbud (2017:8) religius adalah perilaku taat 

terhadap Allah SWT dengan diwujudkan melalui perilaku taat melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya, menjunjung tinggi sikap toleransi, dan hidup rukun 

dengan antar umat beragama. Menanamkan nilai religius kepada peserta didik 

dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan. Misalnya, menanamkan sikap saling 

menghormati dan menghargai kepada teman yang memiliki agama lain, 

mengajarkan peserta didik untuk melaksanakanshalat secara bersama-sama, dan 

berdoa sebelum dan sesudah belajar. 

Kedua nilai nasionalis, merupakan bertindak yang mengutamakan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok. Nilai 

nasionalis antara lain menjaga kekayaan budaya bangsa, apresiasi budaya bangsa 

sendiri, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, disiplin, menjaga 
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lingkungan, taat hukum, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 

Menurut Kemendikbud (2017:8) nasionalis adalah berpikir dan bertindak dengan 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap kepentingan 

bangsa dan negara. Nasionalis dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari 

seperti melatih peserta didik untuk bersikap disiplin, melaksanakan upacara setiap 

hari Senin, menyanyikan lagu nasional, dan menjaga lingkungan sekitar.  

Ketiga nilai mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah 

bergantung kepada orang lain. Hal ini dapat ditanamkan dengan memberikan 

kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan sendiri dan berekspresi 

sesuai keinginannya, namun tetap harus dengan pantauan dan bimbingan orang 

dewasa. Banyak yang menyebutkan bahwa peserta didik sulit mengalami 

kemandirian karena sering dimanja. Padahal, sifat mandiri dapat membentuk 

peserta didik agar tidak mudah bergantung kepada orang lain (Kemendikbud, 

2017:9). Nilai mandiri antara lain kerja keras, tangguh, bersifat profesional, 

kreatif, berani, menjadi pembelajar sepanjang hayat. 

Keempat nilai gotong royong, merupakan tindakan yang memperlihatkan 

bekerja sama dengan orang lain. Nilai gotong royong antara lain kerja sama, 

menghargai, inklusif, komitmen atas keputusan bersama, musyawarah mufakat, 

solidaritas, tolong menolong, empati, sikap kerelawanan, anti diskriminasi dan 

kekerasan. Secara umum, pengertian gotong royong dapat ditemukan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan gotong royong sebagai 

“bersama-sama, tolong menolong” (2007). Melatih gotong royong pada peserta 

didik dapat dilakukan dengan cara menyusun kegiatan piket harian di kelas, 

belajar kelompok dan membiasakan diri membantu teman yang membutuhkan.  
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Kelima nilai integritas, merupakan perilaku menjadikan dirinya sebagai 

orang yang dapat dipercaya dalam tindakan dan perkataan. Nilai integritas antara 

lain kejujuran, setia, cinta pada kebenaran, anti korupsi, tanggung jawab, 

komitmen moral, keadilan, keteladanan, dan menghargai martabat individu 

(Kemendikbud, 2017:9). Cara efektif yang dilakukan untuk menanamkan 

integritas yaitu dengan memberikan keteladanan secara langsung. Bentuk 

tindakan yang dilakukan secara nyata akan membuat peserta didik lebih 

memahami nilai integritas.  

Lima nilai Penguatan Pendidikan Karakter di atas merupakan nilai-nilai 

yang harus diterapkan di berbagai jenjang pendidikan khususnya di satuan 

pendidikan dasar. Nilai-nilai tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus 

saling berkesinambungan dan membentuk keutuhan pribadi. Hal ini dimaksudkan 

untuk menghasilkan generasi muda yang memiliki karakter positif dan dapat 

membawa kemajuan bangsa dan negara. 

e. Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

Gerakan PPK dilaksanakn berdasarkan kurikulum yang sudah ada dan 

mantap dimiliki sekolah. Berdasarkan Kemendikbud (2017:18) strategi 

pelaksanaan PPK dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler, 

dan kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan 

pembelajaran untuk meningkatkan Standart Kompetensi Lulusan melalui 

Kompetensi Dasar yang dilakukan secara teratur sesuai kalender akademik. 

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang menunjang kegiatan 

intrakurikuler yang dilaksanakan di luar jadwal intrakurikuler, bertujuan agar 

peserta didik lebih memahami materi intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 
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merupakan kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan di luar jam 

intrakurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. 

Pelaksanaan PPK dilakukan dengan tiga pendekatan utama yaitu berbasis 

kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat (Kemendikbud,2017:27). 

Pendekatan ini dapat membantu satuan pendidikan untuk merancang dan 

mengimplementasikan program PPK. Rancangan kegiatan juga disesuaikan 

dengan program kurikulum masing-masing sekolah. 

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas menekankan integrasi pada 

proses pembelajaran melalui kurikulum, manajemen kelas, metodologi, evaluasi 

pengajaran dan mengembangkan karakter sesuai kebutuhan (Kemendikbud, 

2017:15). Kegiatan berbasis kelas selain menjadikan peserta didik menguasai 

kompetensi juga dirancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, 

dan menginternalisasi nilai-nilai di dalam perilaku sehari-hari. Jadi, dengan 

kegiatan tersebut peserta didik mampu membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka. 

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya sekolah menekankan pada 

pembiasaan nilai-nilai utama, menonjolkan keteladanan orang dewasa, melibatkan 

seluruh ekosistem sekolah, mengembangkan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler, 

memberdayakan manajemen sekolah, dan mempertimbangkan norma, peraturan 

dan tradisi sekolah (Kemendikbud, 2016:15). Kegiatan berbasis budaya sekolah 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik,  sehingga dengan 

menciptakan suasana sekolah yang berkarakter akan membantu semua warga 

sekolah menjadi individu yang berkarakter. Suasana sekolah yang penuh 
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kedisiplinan, kejujuran, dan penuh kasih sayang juga akan menghasilkan karakter 

yang baik. 

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis masyarakat memperkuat peranan 

komite sekolah dan orang tua, memberdayakan potensi lingkungan sebagai 

sumber belajar, mensinergikan PPK dengan program yang ada di lingkungan, dan 

melakukan kerjasama dengan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya 

(Kemendikbud, 2017:15). Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung 

terlaksananya program Penguatan Pendidikan Karakter dan terlaksananya visi 

misi sekolah, sehingga satuan pendidikan bekerja sama dengan berbagai 

komunitas yang dapat menjadi mitra. Komunitas yang dimaksud seperti 

komunitas orang tua, lembaga pemerintah, komunitas agama, komunitas 

kebudayaan, dan komunitas lain yang dapat mendukung program PPK. 

Pendekatan berbasis kelas, berbasis budaya, dan berbasis masyarakat dapat 

diterapkan dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di satuan 

pendidikan. Tiga pendekatan di atas saling terkait dan merupakan satu kesatuan 

yang utuh. Jadi, satuan pendidikan dapat memanfaatkan ketiga pendekatan secara 

optimal dan kontekstual untuk menghasilkan Penguatan Pendidikan Karakter yang 

baik.   

f. Daya Dukung Penguatan Pendidikan Karakter 

Daya dukung merupakan hal-hal yang mempengaruhi berkembangnya 

sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Daya dukung ini sangat penting dalam 

pelaksanaan suatu program untuk menunjang keberhasilannya. Berdasarkan 

Kemendikbud (2017:19) ada beberapa daya dukung dalam program Penguatan 

Pendidikan Karakter sebagai berikut : 
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1.) Sarana dan Prasarana 

Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dibutuhkan untuk 

mendukung pelaksanaan program PPK secara keseluruhan. Kualitas 

sarana dan prasarana dapat ditingkatkan dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat sesuai konteks yang diperlukan. Sarana dan prasarana 

pendukung dalam program PPK antara lain ruang kelas, ruang ibadah, 

ruang keterampilan, ruang perpustakaan, ruang kesenian, ruang 

laboratorium, dan peralatan pendidikan lainnya. 

2.) Pembiayaan 

Pembiayaan program PPK menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan komite sekolah. Sekolah 

juga dapat bermitra dengan perguruan tinggi, komunitas masyarakat, 

serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sumber pembiayaan 

program PPK di luar pemasukan rutin sekolah juga harus 

memperhatikan peraturan terkait dengan sumbangan pendidikan yang 

berlaku. 

3.) Pengembangan SDM PPK 

Pengembangan SDM PPK dilakukan secara terpadu dan terencana 

terkait tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya. Salah satu upaya 

pengembangan kapasitas SDM yaitu dalam bentuk pelatihan 

berjenjang dan bimbingan teknis. Perjenjangan SDM PPK meliputi 

narasumber pusat, fasilitator provinsi, dan fasilitator sekolah. 
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g. Evaluasi Program 

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur suatu 

keefektivitasan. Program Penguatan Pendidikan karakter perlu dinilai dan 

dievaluasi secara berkesinambungan dan teratur untuk mengetahui dampak 

signifikan pada perubahan perilaku, budaya sekolah, dan prestasi peserta didik. 

Penilaian dan evaluasi bertujuan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan PPK 

sebagai gerakan nasional revolusi mental pada satuan pendidikan (Kemendikbud, 

2017 : 51).   

Tujuan kegiatan evaluasi pada progam PPK yaitu untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan pelaksanaan program pada satuan pendidikan. Kegiatan ini 

dapat menunjukkan seberapa efektif program yang dilakukan dan sebagai bahan 

masukan untuk meningkatkan efektivitas program PPK selanjutnya. Berdasarkan 

Kemendikbud (2017 : 53) tujuan dari evaluasi program adalah mendapatkan data 

untuk melihat keefektivitasan program PPK, mendapatkan gambaran pencapaian 

PPK, mendapatkan informasi adanya kendala atau kesulitan dalam pelaksanaan 

program, menilai keberhasilan pelaksanaan program PPK, mengidentifikasi 

berkelanjutan program PPK. 

 

2. Budaya Sekolah 

a. Pengertian Budaya Sekolah 

Budaya merupakan kebiasaan yang sudah menjadi tradisi di suatu tempat 

atau kelompok. Secara umum, pengertian budaya dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah “pikiran, akal budi” (2007). Jadi, jika suatu budaya diterapkan di 

sekolah akan menumbuhkan pikiran dan budi pekerti yang kuat sehingga menjadi 
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kebiasaan yang sulit diubah dalam diri peserta didik maupun warga sekolah yang 

lain serta dapat mengembangkan mutu sekolah itu sendiri. 

Budaya sekolah dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan setiap hari. 

Menurut Daryanto dan Suryatri (2013:17) budaya sekolah merupakan keyakinan, 

nilai, norma, dan kebiasaan yang telah dibangun secara kerja sama dalam waktu 

yang lama oleh semua warga sekolah dalam konteks di belakang layar. 

Serangkaian nilai, norma, dan aturan tersebut ditetapkan pihak sekolah sebagai 

panduan warga sekolah dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.  

Pendapat lain mengatakan bahwa budaya sekolah merupakan ciri khas, 

karakter atau watak, dan citra sekolah di mata masyarakat luas (Muslich, 

2011:81). Jadi, sekolah memiliki serangkaian keyakinan, nilai, norma, dan 

kebiasaan yang menjadi ciri khas. Sekolah membangun dan mengembangkan 

suatu keyakinan dan kebiasaan unik bagi warganya untuk  menggambarkan 

perasaan dan pengalaman moral, agar masyarakat khususnya orang tua peserta 

didik dapat mendeteksi secara tepat semangat yang ada di sekolah. 

Berdasarkan uraian di atas budaya tidak dapat dipisahkan dari pendidikan 

karena dengan adanya suatu budaya pendidikan dapat menumbuhkan karakter 

yang kuat melalui kebiasaan-kebiasaan yang akan sulit diubah. Budaya yang 

dimaksud secara keseluruhan yaitu serangkaian keyakinan, nilai, norma, dan 

kebiasaan yang sudah ditetapkan pihak sekolah sebagai panduan dalam berpikir, 

bersikap, dan bertindak. Budaya sekolah tentu mempengaruhi semua hal yang ada 

di sekolah, tidak hanya pada kegiatan warga sekolah tetapi juga motivasi dan 

semangatnya.  
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b. Karakteristik Budaya Sekolah 

Setiap sekolah memiliki budaya sekolah yang berbeda-beda sesuai 

kebijakan dan karakteristik yang telah ditetapkan. Karakteristik budaya yang 

terbentuk dalam lingkungan sekolah merupakan budaya yang dominan atau 

budaya yang kuat, dianut, diatur dengan baik dan dirasakan bersama (Daryanto 

dan Hery, 2015:12). Budaya sekolah yang kuat adalah budaya yang dapat 

diterima, dilaksanakan secara bersemangat, dipertahankan serta dijunjung tinggi 

oleh semua warga sekolah. 

Budaya sekolah diharapkan dapat memperbaiki kinerja sekolah, mutu 

sekolah, dan mutu kehidupan yang sehat, aktif, positif dan profesional. Budaya 

sekolah sesuai yang diharapkan akan mendorong warga sekolah untuk bekerja 

sama yang didasarkan rasa percaya, mendorong munculnya gagasan baru, dan 

terlaksananya pembaruan di sekolah untuk hasil yang terbaik. Menurut Kurniawan 

(2013:125) budaya sekolah yang sehat memberikan peluang sekolah dan warga 

sekolah berfungsi secara optimal, efisien, energik, memiliki semangat tinggi, dan 

akan mampu terus berkembang. 

Berdasarkan uraian di atas, untuk menciptakan karakteristik budaya 

sekolah yang kuat memerlukan kerjasama, kerja keras dan semangat dari seluruh 

warga sekolah. Budaya yang kuat akan mempengaruhi prestasi dan perilaku 

peserta didik. Terlaksananya budaya juga mempengaruhi sekolah itu sendiri, 

dengan budaya sekolah dapat berkembang dan melakukan adaptasi dengan 

berbagai lingkungan yang ada. 
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c. Peran Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Budaya Sekolah 

Kepala sekolah berperan penting dalam inovasi pendidikan dan 

pengembangan budaya di sekolah. Menurut Maryamah (2016) kepala sekolah 

dengan berbagai wewenang yang dimiliki memiliki kesempatan lebih banyak 

untuk menanamkan nilai-nilai dalam budaya sekolah. Keberhasilan sebuah 

inovasi budaya sekolah ada pada kepala sekolah, karena berpeluang besar untuk 

menciptakan upaya-upaya inovatif di lingkungan sekolah menjadi mungkin untuk 

dilaksanakan dalam rangka profesionalisasi guru. Jadi, kemampuan sekolah untuk 

beradaptasi dengan berbagai perubahan dan terlaksananya sebuah inovasi budaya 

bergantung pada peran kepemimpinan kepala sekolah. 

Hal paling berat dalam membangun budaya sekolah adalah kesediaan 

untuk menampilkan keteladanan dari pemimpin teratas. Kepala sekolah sebagai 

pemimpin harus menjadi teladan bagi guru, karyawan, peserta didik, dan bahkan 

orang tua peserta didik. Semangat yang dimiliki kepala sekolah sangat 

berpengaruh terhadap terwujudnya budaya dan iklim yang akan tercipta di 

lingkungan sekolah. Menurut Daryanto dan Suryatri (2013:31) beberapa hal yang 

harus diperhatikan dan dilakukan kepala sekolah dalam mewujudkan budaya 

sekolah adalah sebagai berikut : 

1.) Berusaha dan berjuang untuk memodelkan diri bagi semua guru, karyawan, 

dan peserta didik. 

2.) Mendorong guru dan karyawan untuk menjadi model karakter yang baik bagi 

peserta didik. 
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3.) Menyediakan waktu dalam siklus yang berkelanjutan bagi guru untuk 

merencanakan dan melaksanakan pengintegrasian nilai-nilai karakter tertentu 

ke dalam pokok bahasan. 

4.) Membentuk dan mendukung Tim Budaya Sekolah dan Karakter untuk 

memperkuat pelaksanaan dan pembudayaan nilai, norma, dan kebiasaan-

kebiasaan karakter di lingkungan sekolah. 

5.) Menyelenggarakan kegiatan tertentu untuk mendukung pelaksanaan dan 

pembudayaan karakter di lingkungan sekolah, seperti seminar, pemutaran 

film dan pentas seni. 

Kepala sekolah harus dapat menjadi pemandu dan membantu pihak lain 

dalam mengembangkan karakteristik yang serupa. Sikap tersebut akan 

mendorong terciptanya tanggungjawab serta gaya kepemimpinan yang 

melahirkan lingkungan kerja yang interaktif. Kepala sekolah memang sangat 

berperan dalam membangun budaya sekolah, namun untuk menciptakan budaya 

sekolah yang baik perlu kolaborasi antara kepala sekolah, guru, dan semua warga 

sekolah. 

d. Peran Guru dalam Pelaksanaan Budaya Sekolah 

Guru memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan budaya sekolah, 

karena guru berinteraksi langsung secara terus menerus dengan peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Guru hendaknya dapat dijadikan teladan bagi peserta 

didik, karena kesadaran peserta didik akan mudah dibangun jika menemukan 

teladan dalam pribadi gurunya. Mempersiapkan berbagai strategi untuk 

menanamkan setiap nilai-nilai, norma, dan kebiasaan baik di dalam kelas juga 
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perlu dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan budaya yang baik 

(Daryanto dan Suryatri, 2013:33). 

Membangun budaya sekolah yang efektif tidak hanya bergantung pada 

satu pihak, dengan melibatkan dan mengajak semua pemangku kepentingan untuk 

bersama-sama memberikan komitmennya akan lebih mudah mencapai suatu 

budaya sekolah yang positif. Menanamkan keyakinan, nilai, norma, dan kebiasaan 

yang selaras juga diperlukan dalam menciptakan budaya sekolah. Pimpinan 

sekolah, guru dan karyawan harus fokus dalam usaha pengorganisasian yang 

mengarah pada harapan di atas dengan cara sebagai berikut (Daryanto dan 

Suryatri, 2013:27) :  

1.) Mendefinisikan peran yang harus dimainkan oleh pemimpin sekolah, guru, 

dan komunitas sekolah melalui komunikasi terbuka. 

2.) Melakukan komunikasi yang efektif, seperti melakukan pertemuan rutin. 

3.) Melakukan kajian bersama untuk mencapai keberhasilan sekolah. 

4.) Melakukan visualisasi visi dan misi sekolah, keyakinan, nilai, norma, dan 

kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan sekolah. 

5.) Memberikan kesempatan dan pelatihan kepada semua komponen sekolah 

untuk mengikuti pengembangan diri yang mendukung terwujudnya budaya 

sekolah. 

Guru merupakan model secara langsung bagi peserta didik, sehingga guru 

hendaknya melakukan usaha-usaha pengorganisasian untuk mewujudkan budaya 

sekolah dengan cara yang telah diuraikan di atas. Menanamkan budaya karakter 

yang baik tidak cukup hanya dengan teori yang dimiliki guru melainkan 

berdasarkan pengalaman dan sikap baik yang harus dibudayakan oleh guru itu 
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sendiri. Sekolah hendaknya juga menentukan kegiatan khusus yang dapat 

mengikat para guru untuk melakukan kegiatan-kegiatan terkait budaya sekolah 

secara berkelanjutan. 

e. Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah

Perubahan budaya dan informasi yang sangat cepat berimbas pada

perubahan karakter peserta didik. Karakter yang dipengaruhi oleh nilai dan etika 

ini selalu berubah sesuai dengan pandangannya, sehingga menanamkan budaya di 

sekolah dianggap cara yang efektif untuk diterapkan. Langkah yang diperlukan 

untuk membentuk karakter melalui budaya sekolah yaitu menciptakan suasana 

yang berkarakter terlebih dahulu (Fitri, 2012:68). Menciptakan suasana 

berkarakter juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan tempat dimana 

niai karakter diterapkan. 

Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah 

dilakukan oleh peserta didik, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan 

semua komponen sekolah. Berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional 

(2010:15) pelaksanaan pendidikan dalam mewujudkan budaya berkarakter di 

sekolah dilakukan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan dan 

pengondisian. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat diterapkan di semua satuan 

pendidikan berdasarkan kebijakan pihak sekolah setempat. 

Empat kegiatan dalam mewujudkan budaya berkarakter dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Samani dan Hariyanto,2011:146) : 

1.) Kegiatan rutin dilaksanakan peserta didik secara terus menerus, misalnya 

upacara setiap hari Senin dan upacara hari besar kenegaraan, berdoa sebelum 

belajar, shalat berjamaah, dan pemeriksaan kebersihan badan. 



28 
 

 
 

2.) Kegiatan spontan bersifat refleks yang dilakukan saat itu juga, misalnya 

mengunjungi teman yang sakit dan mengumpulkan sumbangan bagi korban 

bencana.  

3.) Kegiatan keteladanan dilakukan peserta didik dengan meniru perilaku dan 

sikap orang yang lebih dewasa, misalnya disiplin (kehadiran guru yang lebih 

awal dibanding peserta didik), kerapian, kebersihan, kasih sayang, kerja 

keras, percaya diri, perilaku jujur dan sopan.  

4.) Pengondisian dilakukan dengan menciptakan kondisi yang mendukung 

terlaksananya pendidikan karakter, misalnya kondisi toilet yang bersih, 

tempat sampah yang cukup, dan halaman sekolah yang penuh pepohonan, dan 

poster kata-kata bijak. 

Jadi, budaya berkarakter dapat dilakukan dengan cara menjaga suasana 

sekolah dan meningkatkan perilaku peserta didik dengan kegiatan rutin, spontan, 

keteladanan, dan pengondisian. Pelaksanaan budaya berkarakter diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam lingkup sekolah 

utamanya peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan budaya 

sekolah sangat penting dilakukan agar program Penguatan Pendidikan Karakter 

terlaksana dengan efektif. 

 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan pendidikan karakter 

dan budaya sekolah akan tetapi peneliti tetap menjaga keoriginalitasan dalam 

melakukan penelitian. 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Khairudin dan Susiwi (2013) dengan 

judul “Pendidikan Karakter Melalui Pengembangan Budaya Sekolah Di 

Sekolah Islam Terpadu Salman Al Farisi Yogyakarta”. Menggambarkan 

tentang pendidikan yang berorientasi pada karakter melalui pengembangan 

model kurikulum pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Persamaan 

penelitian yaitu sama-sama tentang karakter dan budaya sekolah tetapi 

perbedaannya di penelitian Moh. Khairudin dan Susiwi difokuskan pada nilai 

integratif, produktif, kreatif dan inovatif, qudwah hasanah, kooperatif, 

ukhuwah, rawat, resik, rapi dan sehat, dan berorientasi mutu sedangkan yang 

diteliti berfokus pada nilai Penguatan Pendidikan Karakter yaitu religius, 

nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dhikrul Hakim (2014) dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Dalam Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Di Sekolah”. Menggambarkan tentang 

implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam KTSP. 

Persamaan penelitian yaitu sama-sama tentang karakter dan budaya sekolah 

tetapi perbedaannya di penelitian Dhikrul Hakim difokuskan pada penerapan 

budaya dan karakter pada kurikulum KTSP sedangkan yang diteliti 

difokuskan pada pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya 

sekolah pada kurikulum 2013. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pipit Ulina dan Rr. Nanik Setyowati (2013) 

dengan judul “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kultur Sekolah 

Pada Peserta didik Kelas XI Di SMA Negeri 1 Gedangan 

Sidoarjo”.Menggambarkan tentang implementasi pendidikan karakter yang 
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sesuai dengan visi dan misi sekolah dan respon peserta didik terhadap 

kegiatan-kegiatan yang diadakan. Persamaan penelitian yaitu sama-sama 

tentang karakter dan budaya sekolah tetapi perbedaannya di penelitian Pipit 

Ulina dan Rr. Nanik Setyowati difokuskan pada penanaman pendidikan 

karakter peserta didik kelas XI dan kesesuaian implementasi pendidikan 

karakter dengan visi misi sekolah sedangkan yang diteliti difokuskan pada 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar melalui budaya 

sekolah. 

Perbedaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan ketiga penelitian 

yang relevan adalah penelitian yang dilaksanakan ini menekankan pada nilai 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah yang dilaksanakan di 

SDN Purwantoro 1 Malang. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan pendidikan nasional Indonesia yaitu mengembangkan 
potensi peserta didik dan menjadikannya manusia yang 

berkarakter unggul dan terdidik. 

Pada abad XXI dunia pendidikan terjadi imperatif global 
yang ditandai dengan munculnya pergeseran peranan dan 

fungsi pendidikan dalam masyarakat. 

Gerakan Nasional Pendidikan Karakter berlandaskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pendidikan Karakter Bangsa tahun 2010. 

Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter sebagai perwujudan Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang menempatkan pendidikan 

karakter sebagai inti pendidikan nasional. 

Penguatan Pendidikan Karakter 
Berbasis Kelas 

Penguatan Pendidikan Karakter 
Berbasis Budaya Sekolah 

Penguatan Pendidikan Karakter 
Berbasis Masyarakat 

Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SDN Purwantoro 1 Malang 

Penelitian Deskriptif  
Pendekatan Kualitatif 

Teknik observasi, wawancara, 
dokumentasi 

Mendeskripsikan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah serta kendala dan solusi dalam pelaksanaannya. 

SDN Purwantoro 1 Malang menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah. 


