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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA  

A. Kajian Teori  

Kajain teori akan membahas teori mengenai pendidikan karakter, 

penguatan pendidikan karakter, nilai – nilai PPK, prinsip – prinsip PPK, tujuan 

PPK, manfaat PPK, dan PPK berbasis budaya Sekolah, dan budaya sekolah.  

1. Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter Mulyasa (2012:1) mengumakakan bahwa  upaya untuk 

mendorong suatu perkembangan jiwa anak kearah peradapan yang manusiawi dari 

lahir maupun batin dari sifat kodratinya. Artinya anak diarahkan untuk menjadi 

manusia yang lebih baik dengan adanya suatu dorongan perkembangan jiwa anak 

baik lahir maupun batin.  

Pendidikan karakter merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan 

secara terus menerus berdasarkan nilai dan moral yang dipertanggungjawabkan 

melalui pembaruan dan perubahan diri seseorang Koesoema (2009:15). Artinya 

pendidikan karakter sebagai usaha perubahan diri seseorang yang dilakukan dalam 

proses pembelajaran derdasarkan aturan nilai dan moral yang dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Pada hakikatnya pendidikan karakter memiliki nilai yang lebih tinggi 

Mulyasa (2012:3) mengemukakan dari pendidikan moral, pendidikan karakter 

tidak hanya berkaitan dengan masalah benar tidaknya melainkan bagaimana 

karakter bisa ditanamkan dengan kebiasaan – kebiasaan yang baik dalam 

kehidupan, sehingga anak memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih tinggi, 
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serta peduli dan menerapkan kebiasaan – kebiasan dalam kehidupan sehari – hari 

dengan mewujudkan tindakan yang nyata melalui perilaku yang baik dan mulia. 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu upaya 

untuk mendorong anak kearah yang lebih baik dengan penanaman kebiasaan – 

kebiasan berdasarkan nilai dan moral yang dipertanggungjawabkan, sehingga 

anak memiliki kesadaran dan pemahan yang tingggi dengan mewujudkan dalam 

tindakan nyata dalam kehidupan sehari hari.  

a. Tujuan pendidikan karakter 

Mulyasa (2012:9) menyatakan tujuan pendidikan karakter yaitu untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang terarah, utuh, seimbang, 

terpadu dan sesuai standar lulusan pada setiap pendidikan yang membentuk 

karakter anak menjadi mulia. Artinya melalui pendidikan karakter anak mampu 

meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya secara mandiri melalui nilai – 

nilai karaker sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari – hari. 

Selanjutnya Kesuma dkk. (2012:9) menyatakan bahwa dalam seting sekolah 

pendidikan karakter memiliki tujuan sebagai berikut : 

1) Nilai – nilai kehidupan yang dianggap penting sebaagaimana nilai – nilai 

yang dikembangkan bahwa pendidikan dalam seting sekolah bukanlah 

sekedar untuk menguatkan dan mengembangkan suatu dogmatisasi peserta 

didik akan tetapi untuk mewujudkan dalam perilaku keseharian manusia, 

khususnya bagi anak.  

2) Melihat kembali nilai siswa dalam perilakunya kurang sesuai dengan nilai 

yang dikembangkan oleh sekolah. Artinya tujuan pendidikan karakter 

memiliki sasaran untuk meluruskan perilaku anak menjadi positif, proses 
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pelurusan dimaknai sebagai pengkoreksian perilaku siswa bukan suatu 

pemaksaan yang tidak mendidik.  

3) Membangun koneksi yang baik terhadap keluarga, masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Adapun tujuan pendidikan karakter menurut (Judiani, 2010:288) adalah 

untuk mengembangakan potensi peserta didik menjadi manusia yang mempunyai 

nilai-nilai karakter bangsa dengan membiasakan perilaku yang terpuji sejalan 

dengan nilai-nilai universal yang mengembangkan budaya bangsa yang relegius 

memiliki jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang ditanamkan peserta didik 

untuk menjadi penerus bangsa serta menjadikan manusia yang mampu 

mengembangkan kreatifitas, mandiri serta berwawasan kebangsaan, melalui 

menanamkan ligkungan sekolah yang jujur, aman, penuh kreativitas dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi. 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan 

merupakan upaya untuk meningkatkan mutu peserta didik menjadi manusia yang 

mempunyai nilai-nilai karakter bangsa dengan sasaran untuk meluruskan perilaku 

anak menjadi positif, mandiri, jujur, berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, 

berkembang dinamis, berjiwa patriotik, bergotong royong melalui nilai – nilai 

karaker yang ditanamkan dari lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat 

sekitar, sehingga anak mampu menerapkan karakter yang baik dalam kehidupan 

sehari – hari. 
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b. Fungsi pendidikan karakter  

Pendidikan karakter mempunyai fungsi menurut Puspitasari (2014:46) 

menyatakan bahwa pendidikan karakter berfungsi sebagai berikut : 

1) Mengembangkan potensi dasar anak diantaranya memiliki hati dan pikiran 

yang baik serta berperilaku yang baik pula. Artinya dengan adanya 

pendidikan karakter ini sangat membantu perkembangan anak dengan 

ditanamkannya perilaku yang baik.  

2) Membangun perilku bangsa yang multikultural dan memperkuat nilai nilai 

karakter.  

3) Dalam pergaulan dunia harus memperkuat beradapan bangsa yang 

kompetitif. Artinya didalam pendidikan karakter terdapat berbagai media 

yang mencangkup keluarga satuan pendidikan, masyarakat sipil dan 

politik, dunia usaha, pemerintah serta media masa.  

c. Pendekatan pendidikan karakter  

Adapun pendekatan pendidikan karakter menurut Puspitasari (2014:48) 

dibagi menjadi 5 diantaranya sebagai berikut :  

1) Keteladanan. Artinya satuan pendidikan formal dan nonformal yang 

mendukung terlaksananya pendidikan karakter, yang mencerminkan nilai-

nilai karakter yang dikembangkan serta menunjukkan keteladanan. 

2) Pembelajaran. Artinya pembelajaran disatuan pendidikan ada formal, 

nonformal, serta diluar satuan pendidkan diantaranya : 

a) Di kelas, pendidikan karakter dilakukan melalui proses pembelajaran 

yang diajarkan oleh guru yang dirancang khusus untuk kegiatan 

pembelajaran berlangsung.  
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b) Di satuan pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan karakter

diajarkan melalui berbagai kegiatan satuan pendidikan dengan diikuti

seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

c) Diluar satuan pendidikan, melalui kegiatan ekstrakulikuler dan kegiatan

lainnya pembelajaran karakter diajarkan yang diikuti oleh seluruh

peserta didik, yang dirancang sejak awal tahun yang diprogram dan

dimasukkan ke dalam kalender akademik.

d) Pemberdayan dan pembudayaan. Nilai atau karakter yang dapat dilihat

pada luar latar yaitu mikro dan makro.

e) Penguatan. Artinya pendidikan karakter perlu dilakukan dalam jangka

panjang dan terus menerus serta penguatan respon dari pendidikan

karakter yang menyentuh dan membangkitkan.

f) Penilaian. Artinya dapat dilihat dari berbagai hal terhadap kinerja

pendidik, peserta didik dan tenaga kependidikan.

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia 

(2017:17) penguatan Pendidikan karakter (PPK) adalah gerakan pendidikan 

disekolah yang memperkuat karakter dengan menyesuaikan falsafah pancasila 

melalui pembentukan transformasi, transmisi, dan mengembangkan potensi anak 

melalui proses etik spiritual, estetik, literasi dan numerasi serta kinestetik. 

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia 

(2017:2) Penguatan pendidikan karakter adalah gerakan nasional pendidikan 

karakter yang telah dimulai sejak pada tahun 2010 kelanjutan dan revitalisasi 

gerakan penguatan pendidikan karakter.  
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Dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter merupakan 

suatu lembaga pendidikan disekolah yang menanamkan kebiasaan – kebiasaan 

yang ada di budaya sekolah dengan memperkuat pendidikan karakter yang telah 

dilaksanakan melalui kebiasaan yang menyesuaikan falsafah pancasila.  

a. Nilai – nilai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia 

(2017:9) Gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) memiliki lima nilai utama 

karakter yang saling berkaitan yang menjadi prioritas gerakan penguatan 

pendidikan karakter (PPK) diantaranya adalah :  

1) Religius  

Penguatan pendidikan karakter nilai karakter religius mencerminkan nilai 

karakter keberimanan terhadap tuhan yang maha Esa yang menjalankan ajaran 

agama yang dianutnya, menghargai perbedaan agama, serta menjunjung tinggi 

sikap toleransi terhadap agama dan kepercayaan agama lain. Nilai religius 

memiliki tiga hal yang harus diperhatikan diantaranya: hubungan individu dengan 

tuhan, yang kedua individu dengan sesama, dan yang ketiga individu dengan alam 

semesta (lingkungan).  

2) Nasionalis 

Penguatan pendidikan karakter terdapat nilai karakter nasionalis, 

merupakan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri 

dan kelompoknya dari cara berpikir, bersikap, menjaga lingkungan, tanah air, 

budaya, ekonomi, berkorban, unggul, kepedulian, politik bangsa, serta 

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.  
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Dapat disimpulkan bahwa nilai karakter nasionalis merupakan penguatan 

pendidikan karekter yang sangat diperlukan guna untuk menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara mulai dari cara berpikir, menjadi manusi yang 

unggul, berprestasi, cinta tanah air, serta menghormati budaya, suku, ras, dan 

agama.  

3) Mandiri 

Nilai karakter mandiri dalam penguatan pendidikan karakter merupakan 

nilai sikap dan karakter yang tidak bergantung terhadap orang lain yang 

menggunakan tenaga, pikiran, keberanian, kreatif, kerja keras, tangguh, serta 

waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, cita-cita yang menjadi pembelajaran 

sepanjang hayat.  

Sub nilai karakter mandiri diantaranya tahan banting, daya juang, kreatif, 

keberanian, kerja keras, serta menjadi pembelajaran sepanjang hayat. salah satu 

contoh sikap mandiri siswa dalam lingkup budaya disekolah seperti siswa mampu 

mengerjakan tugas atau lembar kerja tanpa bantuan teman ataupun guru, siswa 

berani menyampaikan pendapat didepan kelas.  

Kemandirian menurut Larasati, (2017:382) merupakan kemandirian 

seseorang tidak ditandai dengan usia, tetapi salah satunya dapat dilihat dari 

perilakunya, dewasa belum tentu memiliki kemandirian. Karakter dapat dikatakan 

berhasil jika semua nilai – nilai karakter tersebut semuanya telah dimiliki oleh 

para siswa 

4) Gotong royong 

Nilai karakter gotong royong merupakan nlai karakter yang mencerminkan 

tindakan yang saling membantu, bahu membahu tentang persoalan guna untuk 



20 
 

 
 

menyelesaikan bersama, terjalinya komunikasi yang baik, memberikan bantuan 

tanpa adanya perintah. Serta menghargai, kerjasama, komitmen atas keputusan 

bersama, anti kekearasan, empati, solidaritas dan sikap kerelawaan.  

Dapat disimpulkan bahwa nilai karakter gotong royong merupakan nilai 

karakter yang dilakukan tanpa adanya dorongan ataupun suruhan karakter gotong 

royong dapat dilakukan berupa kerjasama, solidaritas, memberikan bantuan 

terhadap orang yang memerlukan bantuan, empati serta sikap saling bahu 

membahu untuk menyelesaikan persoalan bersama.  

gotong royong merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang 

berorientasi pada tindakan untuk saling meringankan beban pekerjaan serta 

menunjukkan bentuk solidaritas dalam kelompok masyarakat Suprihatin (2014:5).   

5) Integritas  

Penguatan pendidikan karakter nilai karakter integritas adalah nilai yang 

memiliki komitmen dan kesetian pada nilai-nilai kemanusian dan moral yang 

mendasari perilaku upaya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat dipercaya baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Dalam pengutan 

pendidikan karakter terdapat sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif 

dalam kehidupan sosial, melakukan tindakan dan perkataan sesuai kebenaran yang 

ada. Kejujuran, mencintai kebenaran, keteladanan, keadilan, tanggung jawab, 

menghargai, serta anti korupsi yang merupakan sikap nilai karakter integritas.   

Dapat disimpulkan bahwa nilai karakter integritas adalah nilai karakter 

yang mencintai kebenaran tanpa adanya tindakan yang dibuat-buat serta nilai 

karakter yang memiliki komitmen terhadap manusia selalu dapat dipercaya dan 

baik terhadap perilaku kehidupan sosial.  
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b. Prinsip – prinsip Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  

Penguatan pendidikan karakter memiliki prinsip – prinsip yang 

dikembangkan dan dilaksanakan menurut kementerian pendidikan dan 

kebudayaan republik Indonesia (2017:10) sebagai berikut : 

1) Prinsip Nilai- nilai Moral Universal  

Prinsip – prinsip universal didukung oleh segenap individu dari berbagai 

macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya dan 

tidak memandang dari berbagai kalangan yang terfokus pada penguatan nilai-nilai 

moral universal.  

2) Prinsip Holistik 

Dalam penguatan pendidikan karakter (PPK) Prinsip holistik bersifat 

menyeluruh artinya pengembangan dilaksanakan mulai dari fisik (olahraga), 

intelektual (olah fikir), olah rasa, olah hati, yang dilakukan secara serentak dan 

menyeluruh melalui ekstrakulikuler, kokurikuler, budaya sekolah, maupun 

kolaborasi dari komunitas-komunitas dari luar lingkup pendidikan.  

3) Prinsip Terintegrasi 

Prinsip terintegrasi dalam gerakan penguatan pendidikan karakter (PPK) 

merupakan program yang bukan tempelan dan tambahan dalam proses 

pelaksanaan pendidikan. Artinya pelaksanaan pendidikan nasional terutama pada 

pendidikan Sekolah Dasar dikembangkan dan dilaksanakan dengan 

menghubungkan, memadukan, mengutuhkan berbagai elemen pendidikan.  

4) Prinsip Partisipatif 

Prinsip penguatan pendidikan karakter partisipasi merupakan strategi 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) yang dilakukan dengan 
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melibatkan berbagai komite sekolah diantaranya kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, komite sekolah dan pihak – pihak yang berkaitan yang menjadi 

pemangku terhadap pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) serta 

menyepakati yang menjadi prioritas nilai – nilai utama karakter dan kekhasan 

sekolah yang diperjuangkan.  

5) Prinsip Kearifan Lokal 

Prinsip yang bersifat konstektual dan membumi artinya prinsip yang 

mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal nusantara dapat dikembangkan 

melalui identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia.  

6) Prinsip Kecakapan Abad XXI 

Prinsip kecakapan abad XXI dalam penguatan pendidikan karakter (PPK) 

merupakan kecakapan peserta didik untuk hidup pada abad XXI antara lain harus 

berfikir kritis, kreatif, cakap dalam berkomunikasi, serta bisa menguasai bahasa 

asing atau bahasa internasional dan bekerja keras dalam proses pembelajaran yang 

diajarkan oleh guru ataupun pendidik.  

7) Prinsip Adil dan Inklusif 

Untuk menjunjung harkat dan martabat manusia diperlukannya suatu 

prinsip keadilan yang dikembangkan dan dilaksanakan dalam pengutan 

pendidikan karakter (PPK) untuk menghargai kebinekaan dan perbedaan (inklusif) 

dengan non-diskriminasi serta non-sektarian. 

8) Prinsip Selaras dengan Perkembangan Peserta Didik  

Dalam penguatan pendidikan karakter (PPK) Kebutuhan perkembangan 

peserta didik perlu adanya perhatian intensif diantaranya harus memahami 
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perkembangan peserta didik baik dalam perkembangan biologis, psikologis, 

maupun sosial agar tingkat kecocokan dan keseimbangannya maksimal.  

9) Prinsip Terukur  

Berlandaskan prinsip terukur gerakan penguatan pendidikan karakter 

(PPK) dikembangkan dan dilaksanakan agar dapat dilihat dan diketahui proses 

dan hasilnya yang berhubungan dengan komunitas sekolah yang mendeskripsikan 

nilai – nilai utama dalam karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai 

oleh sekolah.  

c. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia  

(2017:1) tujuan penguatan pendidikan karakter merupakan penananman cara 

berfikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan 

berintegrasi melalui nilai – nilai pembentukan karakter bangsa secara pasif dan 

efektif dengan mengimplementasikan nilai – nilai utama Gerakan Nasional 

Revolusi maental diantaranya religius, nasionalis, mandiri, gotong-toyong, dan 

integrasi yang akan dijadikan fokus pembelajaran dan bembiasaan budaya.  

Tujuan penguatan pendidikan karakter (PPK) Menurut kementerian 

pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia  (2017:16) sebagai berikut : 

1) Pendidikan nasional yang mengembangkan platform meletakkan makna 

dan nilai karakter sebagai jiwa generator utama penyenggalaraan 

pendidikan.  

2) Menghadapi dinamika perubahan di masa depan dengan membekali dan 

membangun keterampilan abad 21 ke generasi emas Indonesia 2045.  
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3) Pendidikan karakter sebagai ruh dan fondasi pendidikan melalui 

pengembalian dengan harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir serta 

olah raga yang menjadi patokan dalam penananman penguatan pendidikan 

karakter.  

4) Untuk mendukung perluasan implementasi pendidikan karakter perlu 

adanya penapong dan penanggung jawab dalam merevitalisasi dan 

memperkuat kapasitas ekosistem pendidikan diantaranya (kepala sekolah, 

guru, siswa, pengawas, dan komite sekolah).  

5) Sebagai sumber-sumber belajar didalam dan diluar sekolah perlu adanya 

pembangunan jejaring yang melibatkan masyarakat (publik). 

6) Bangsa Indonesia dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM) perlu adanya pelestarian kebudayaan dan jati diri bangsa.   

d. Manfaat Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  

Adapun manfaat dari pelaksanaan penguatan pendidikan karakter sebagai 

berikut : 

1) Mempersiapkan daya saing siswa dengan berfikir kritis, kreatif, mampu 

berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghadapi kompetensi abad 21. 

2) Dilakukannya pembelajaran terintegrasi diluar ataupun didalam sekolah 

dengan adanya pengawasan guru. 

3) Kepala sekolah sebagai manajer, guru sebagai insirator PPK, komite 

sekolah sebagai badan gotong royong sekolah dalam partisipasi 

masyarakat dalam revitalisasi peran di sekolah. 
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4) Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dilakukan dengan lima hari 

sekolah guna untuk pengutan peran keluarga melalui kebijakan 

pembelajaran.  

5) Memperkuat tali persaudaraan dengan mengkolaborasikan antara 

pemerintah pusat, daerah, lembaga masyarakat, pegiat pendidika, pegiat, 

kebudayaan serta sumber belajar yang lainnya.  

3. PPK Berbasis Budaya Sekolah  

Menurut kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia 

(2017:26) Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah merupakan 

penanaman berbagai bentuk kebiasaan yang ada pada sekolah yang menjadi 

model tata kelola sekolah, dengan mengembangkan peraturan dan regulasi yang 

mendukung Penguatan Pendidikan Karakter.  

Budaya sekolah mempunyai arti lain menurut Astuti (2015:14) yaitu aspek 

yang berpengaruh terhadap interaksi perkembangan anak, interaksi interal 

kelompok dengan antar kelompok saling terikat oleh berbagai aturan, norma 

moral dan etika yang berlaku di suatu lembaga sekolah serta kepemimpinan, 

keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, 

kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab termasuk nilai – 

nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah.  

Membangun budaya sekolah perlu adanya kebiasaan – kebiasaan yang 

dilakukan melalui kegiatan – kegiatan yang ada pada sekolah. Contoh kegiatan 

yang ada pada sekolah yang pertama pembiasaan kegiatan literasi, yang kedua 

kegiatan ekstrakulikuler yang mengintegrasikan nilai – nilai utama dalam 

penguatan pendidikan karakter (PPK), dan yang terakhir mengevaluasi dan 
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menetapkan peraturan tat tertib yang ada disekolah. Suatu proses dalam 

pembudayaan menjadi sangat penting bagi generasi muda dalam penguatan 

pendidikan karakter yang dapat memberikan dan membangun nilai – nilai luhur 

yang diharapkan dapat mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik.  

Dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah merupakan kebiasaan – 

kebiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah serta perilaku – perilaku 

keseharian yang tetap memperhatikan norma – norma budaya masyarakat secara 

umum karena sekolah merupakan organisasi yang ada ditengan – tengah 

masyarakat. Budaya sekolah memberikan seluruh pengalaman bagi peserta didik 

diantaranya pengalaman psikologis baik yang bersifat sosial, emosional maupun 

intelektual yang dibiasakan oleh siswa selama berada di lingkungan sekolah.  

Pengembangan budaya mempunyai 2 sifat yaitu budaya yang bersifat 

vertikal dan budaya yang bersifat horizontal menurut Ramadhaniawan (2015:51) 

menyatakan bahwa Budaya bersifat vertikal dapat diwujudkan dengan kegiatan 

yang berhubungan dengan agama seperti kegiatan sholat berjamaah, puasa senin 

kamis, do’a bersama seperti membaca asmaul khusna dan do’a lainnya. Budaya 

yang bersifat horizontal lebih mengarah ke sekolah sebagai institusi sosial, dapat 

dilihat dari struktur hubungan manusia yang diklarifikasikan menjadi tiga 

hubungan diantaranya yang pertama hubungan atasan dengan bawahan. Artinya 

hubungan antar kedudukan misalnya bos dengan karyawan. Yang kedua 

hubungan profesional. Artinya hubungan yang dilakukan dengan siapapun tanpa 

membedakan kedudukan, gelar ataupun agama. Yang ketiga hubungan sederajat 

atau sukarela. Artinya hubungan manusia dengan lingkungan sekitar dapat 

mewujudkan dan membentuk suasana iklin yang menjaga, serta memelihara yang 
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dimiliki oleh sekolah, selanjutnya menjaga dan melestarikan kelestarian budaya 

yang ada, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan yang menjadikan 

tanggug jawab bersama.  

Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah Menurut 

kementerian pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia (2017:35) adalah 

lingkungan sekolah yang mendukung praksis penguatan pendidikan karakter 

(PPK) untuk menciptakan suatu kegiatan dengan mengatasi ruang-ruang kelas dan 

melibatkan seluruh sistem, struktur, dan pelaku dalam pendidikan sekolah. 

Penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yang menjadi prioritas 

satuan pendidikan meliputi pada pembiasaan dan pembentukan budaya dengan 

mempresentasikan nilai – nilai utama penguatan pendidikan karakter. Adapun 

langkah – langkah pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) sebagai 

berikut :  

1) Menentukan nilai utama penguatan pendidikan karakter (PPK). Artinya untuk 

memulai pelaksanaan penguatan pendidikan karakter perlu adanya assesmen 

awal. Yang dilakukan dengan cara dimusyawarahkan, didiskusikan dengan 

seluruh pemangku kepentingan sekolah (kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, komite sekolah dan siswa). Nilai utama dalam satuan 

pendidikan yang menjadi fokus dalam rangka pengembangan budaya dan 

identitas sekolah. Nilai – nilai pendukung yang sudah disepakati dan 

ditetapkan oleh satuan pendidikan sekolah bisa membuat / menciptakan moto 

satuan pendidikan tersebut sehingga menunjukkan suatu keunikan, kekhasan, 

dan keunggulan pada sekolah serta satuan pendidikan dapat membuat logo 

sekolah, himne, mars yang menjadi keunggulan dalam sekolah.  
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a) Menyusun jadwal harian / mingguan. Artinya dalam satuan pendidikan 

perlu adanya penyusunan jadwal kegiatan harian ataupun mingguan 

dimana untuk memperkuat nilai nilai pada penguatan pendidikan karakter 

yang dipilih sebagai penguatan yang hubitusi dan terintegrasi.  

b) Mendesain kurikulum 2013. Artinya kurikulum harus disusun dan 

dilaksanakan dalam masing-masing satuan pendidikan guna untuk 

mewujudkan suatu bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan. Didalam 

Kurikulum 2013 terdapat nilai – nilai pendukung dan nilai penguatan 

pendidikan karakter (PPK) yang diitegrasikan. Adapun langkah – langkah 

yang harus dilakukan sebagai berikut : 

Langkah 1 : memeriksa kelengkapan dokumen kurikulum dokumen 

satu (kurikulum sekolah, visi, misi, tujuan, muatan, pengaturan beban 

belajar, serta kalender pendidikan). Terdapat dokumen 2 yang berisi 

tentang silabus (kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok, 

kegiatan pembelajaran) yang didalamnya terdapat muatan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan secara relevan dan kontekstual. Terdapat 

dokumen yang ke 3 yang berisi tentang (RPP) Rencana pelaksanaan 

pembelajaran yang didalamnya terdapat fokus penguatan karakter 

yang berfungsi sebagai pengingat seta menuliskan kompetensi dasar 

yang mana yang akan diajarkan.  

Langkah ke 2. Artinya mengadakan sosialisasi penguatan pendidikan 

karakter (PPK) yang diikuti oleh sekuruh komunitas diantaranya 

kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik serta 

komite sekolah atau komponen yang ada pada sekolah.  
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Langkah ke 3. Artinya pemangku kepentingan pendukung dalam 

pelaksanaan PPK diantaranya kepala sekolah, pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik serta komite sekolah dan semua 

komponen di sekolah yang membuat dan menyepakati bersama dalam 

pelaksanaan PPK yang dirancang secara baik sesuai dengan strategi 

yang ada pada intrakulikuler, kokurikuler serta ekstrakulikuler.  

c) Evaluasi peraturan sekolah. Artinya budaya sekolah yang baik perlu 

adanya konsep pengelolaan sekolah yang mengarah pada pembentukan 

karakter siswa. Penguatan pendidikan karakter juga memerlukan suatu 

indikator yang jelas dan terukur serta evaluasi yang praksis yang sesuai 

dengan pemanfaatan peraturan sekolah selain tentang kehadiran dan 

kedisiplinan siswa penguatan pendidikan karakter juga melihat apakah 

penguatan pendidikan karakter mampu dalam melaksanakan peraturan 

tersebut ataukah tambah melemah  maka, perlu adanya evaluasi, revisi 

serta analisis  terhadap peraturan yang ada. Upaya yang dilakukan dalam 

penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah, perlu membuat 

revisi peraturan dan tatatertib sekolah yang dilakukan secara bersama-

sama dengan melibatkan seluruh komponen yang ada sehingga semangat 

menegakkan peraturan yang telah diperbaiki semakin besar manfaatnya 

karena telah dibangun secara bersama-sama.  

d) Pengembangan tradisi dekolah. Artinya mengembangkan penguatan 

pendidikan karakter (PPK) berbasis budaya sekolah perlu adanya satuan 

pendidikan yang harus melaksanakan evaluasi, merefeleksi diri, apakah 

yang mewariskan dalam satuan pendidikan tersebut masih relevan 
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dengan kebutuhan dan kondisi sekarang atau perlu diperbaiki lagi. Selin 

itu PPK berbasis budaya sekolah harus memperkuat tradisi yang sudah 

dimiliki sekolah dengan terus diperbaiki dan dikembangkan yang 

menjadikan siswa memiliki karakter yang baik.  

e) Pengembangan kegiatan kokurikuler. Artinya kegiatan kokurikuler dapat 

dilakukan di kelas atupun diluar ruang kelas yang menjadikan tanggung 

jawab seorang guru, kegiatan kokurikuler harus dilakukan sesuai dengan 

perencanaan silabus dan RPP yang menjadikan pedomon akan 

terlaksananya kegiatan pembelajaran berlangsung dengan target 

pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran yang relevan dengan 

kegiatan intrakulikuler.  

f) Ekstrakulikuler (wajib dan pilihan). Artinya dengan diadakannya 

kegiatan ekstrakulikuler sangat mendukung penguatan pendidikan 

karakter karena salah satu tujuan kegiatan ekstrakulikuler yaitu untuk 

membentuk karakter siswa, serta mengembangkan kepribadian anak 

dengan bakat minat yang dimiliki siswa. Kegiatan eskul ada dua jenis 

yaitu eskul wajib seperti eskul kepramukaan dan eskul pilihan yaitu 

kegiatan eskul yang dikembangkan oleh masing-masing satuan 

pendidikan contohnya eskul drumband didalam kegiatan eskul yang 

dikembangkan oleh satuan pendidikan didalamnya harus mengandung 

suatu bentuk kegiatan nilai-nilai karakter yang ada dalam kegiatan eskul 

tersebut.    
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Untuk membangun budaya sekolah kementerian pendidikan dan 

kebudayaan republik Indonesia (2017:43) mengungkapkan perlu adanya langkah 

– langkah yang harus diperhatikan diantaranya:  

1) Menentukan visi misi sekolah yang jelas  (nilai-nilai, tujuan, harapan, 

peran dan profil lulusan). Artinya untuk bisa terwujudnya sesuatu hal perlu 

adanya visi misi yang jelas kemana arah dan tujuan yang ingin dicapai.  

2) Sosialisasi visi pada warga dan mitra sekolah. Artinya dalam melakukan 

suatu hal perlu adanya diskusi, musyawarah serta  persetujuan kepada 

yang bersangkutan sehingga tujuan dari kegiatan tersebut bisa terlaksana 

secara bersamaan. 

3) Membuat aturan yang jelas kepada pihak pihak yang bersangkutan anatara 

laain dengan guru, siswa, karyawan, yang sudah disepakati bersama 

dengan warga sekolah.  

4) Membentuk dewan etika diantaranya dapat dari pihak guru, kepala 

sekolah, karyawan serta orang tua yang bertugas untuk penataan 

lingkungan fisik, sosial dan psikologis serta mengevaluasi tata tertib 

sekolah.  

Adapun strategi yang harus diperhatikan dalam membangun budaya yang 

ada disekolah diantaranya paham dengan internalisasi nilai-nilai utama PPK yang 

dilakukan melalui kegiatan yang rutin yang ada pada sekolah, spontan, teladan 

serta terprogram. Salah satu kegiatan – kegiatan yang dilakukan diantaranya 

membaca buku sebelum memulai pembelajaran, membiasakan berdoa sebelum 

pembelajaran berlangsung, serta melakukan tata tertib yang ada.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa suatu budaya sekolah 

merujuk kepada suatu hasilan dan ciri – ciri tingkah laku yang dipelajari oleh 

sekumpulan orang atau manusia disekitar lingkungan sosialnya. Sekolah 

mempunyai suatu budaya yang tersendiri yang memang berbeda dari pada budaya 

institusi yang lain. Ini karena sekolah merupakan sebuah instasi sosial dan wujud 

nyata dengan adanya para guru dan pelajar (siswa).  

Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya sekolah sendiri sebagai 

identitas diri, juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolah. Kegiatan yang 

dilakukan tidak hanya terfokuskan terhadap kegiatan intrakulikuler saja namun 

juga ekstrakulikurer yang dapat mengembangkan otak kiri dan kanan secara 

seimbang sehingga melahirkan kreativitas, bakat dan mitat siswa. Selain itu, 

dalam menciptakan budaya sekolah yang kokoh, kita hendak berpedoman pada 

visi dan misi sekolah yang tidak hanya mencerdaskan otak saja namun juga bisa 

merubah watak atau perilaku siswa.  

4. Budaya Sekolah  

Menurut Judiani (2010:283) mengemukakan bahwa “Budaya merupakan 

pemberian makna tentang suatu konsep yang mengakui suatu kebenarannya 

bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai 

– nilai budaya”.   

Budaya menurut Patria (2017:27) merupakan “interaksi sosial dengan 

masyarakat disekeliling kita serta melihat apa yang terkandung dalam diri seorang 

individu hasil dari pengalaman interaksi tersebut”.  

 Dalam kamus besar bahasa indonesia Daryanto, dkk (2013:215) 

mengemukakan bahwa budaya (kultural) diartikan sebagai adat istiadat, suatu 
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yang sudah berkembang, yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk 

dirubah. Biasaya mensinonimkan pengertian budaya dan tradisi dalam pemakaian 

sehari – hari. Cara berprilaku yang sudah lazim  digunakan dalam sebuah 

organisasi yang bertahan lama karena semua anggota mewariskan perilaku 

tersebut kepada anggota baru.  

Dapat disimpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang dan dilakukan yang dimiliki bersama sebuah kelompok orang yang 

diwariskan dari generasi ke genarasi dengan serangkaian nilai, kebiasaan, norma-

norma kepercayaan, dan simbol – simbol.  

Budaya sekolah merupakan kebiasaan yang harus dilakukan siswa ataupun 

guru di lingkungan sekolah yang dilakukan sehari – hari yang dikembangkan guna 

untuk perbaikan sekolah, berbagai kegiatan yang dilakukan seperti membiasakan 

seluruh warga sekolah untuk patuh terhadap peraturan, disiplin dan membiasakan 

hidup bersih dan sehat (Harjanti, 2013:7). Budaya sekolah dipegang bersama oleh 

kepala sekolah, guru, staf administrasi, dan siswa sebagai dasar dalam memahami 

dan memecahkan masalah yang muncul disekolah.  

Budaya sekolah menurut Daryanto, dkk (2015:7) merupakan milik kolektif 

dan hasil perjalanan sekolah dari berbagai produk interaksi berbagai kekuatan 

yang masuk ke sekolah. Nilai – nilai dan keyakinan tidak hadir dalam waktu 

singkat, mengingat pentingnya sistem nilai yang diinginkan untuk perbaikan 

sekolah. sekolah perlu menyadari secara serius keberadaan aneka budaya sekolah 

dengan sifat yang ada sehat tidak sehat, kuat – lemah, positif-negatif, kacau-stabil, 

dan konsekuensinya terhadap perbaikan sekolah. Dari segenap warga sekolah 
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perlu memiliki wawaasan bahwa ada unsur kultur yang bersifat positif, negatif, 

dan ada yang netral, dalam kaitanyya dengan visi – misi sekolah.  

Dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah merupakan tradisi yang 

dilakukan di sekolah melalui tumbuh kembang yang sesuai dengan spirit dan 

nilai-nilai yang ada disekolah. Tradisi yang ada bisa mewarnai kualitas kehidupan 

sekolah, kualitas lingkungan, serta kualitas suasana akademik. Adanya budaya 

sekolah yang baik dapat merubah karakter siswa menjadi yang lebih baik dengan 

faktor pembiasaan budaya yang ada disekolah yang melibatkan sikap dan perilaku 

yang ada pada diri siswa, nilai moraL yang ditanamkan dengan baik, serta aturan / 

tata tertib yang selalu menjadi acuan evaluasi sekolah.  

a. Karakteristik Budaya Sekolah  

Budaya sekolah memiliki karakteristik menurut (Moerdiyanto, 2010:5) 

yaitu terdiri dari budaya positif dan budaya negatif. budaya negatif merupakan 

budaya yang bersifat anarkhis, bias, yang memiliki racun, serta dominatif. 

Sekolah yang takut mengambil resiko terhadap perubahan dan merasa puas 

terhadap apa yang sudah ada atau sudah dicapai serta enggan melakukan 

perubahan sehingga akan mengakibatkan kualitas budaya sekolah akan menurun. 

Namun untuk budaya positif memiliki kekuatan dan menjadi modal dalam 

melakukan perubahan serta perbaikan. Budaya positif mempunyai arti yaitu 

budaya yang membantu mutu suatu sekolah dan mutu suatu kehidupan bagi 

warganya. Baik dalam mutu kehidupan warga yang akan menjadi harapan adalah 

warga yang sehat, warga yang aktif, warga yang dinamis serta warga yang 

profesional. Sehingga budaya positif ini akan menjadi peluang bagi sekolah dan 

warganya yang berfungsi secara optimal, energik, bekerja secara efisien, semangat 
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tinggi, tanggung jawab serta penuh vitalitas. budaya positif ini harus dilakukan 

secara terus menerus yang dikembangkan dari kelompok satu dengan kelompok 

lainnya. 

Budaya sekolah bersifat dinamis ini memiliki karakteristik yaitu 

mengubah sistem nilai dan keyakinan pada pelaku serta mengubah asumsi yang 

ada sehingga menyebabkan perubahan pada pola perilaku tersebut walaupun 

dirasa sangat sulit. Akan tetapi dinamika budaya sekolah bisa saja menghadirkan 

suatu konflik namun jika suatu konflik tersebut ditangani dengan baik dan bijak 

maka akan membawa perubahan yang positif. Sehingga sekolah perlu adanya 

kesadaran secara serius untuk mengenai keberadaan aneka budaya sekolah yang 

ada seperti halnya budaya sehat dan tidak sehat, budaya lemah dan tidak lemah, 

budaya positif dan budaya negatif, budaya kacau dan budaya stabil serta 

konsekuensinya terhadap perbaikan sekolah yang menjadi perjalanan sejarah 

sekolah.  

b. Langkah – langkah mengembangkan budaya sekolah 

Untuk mengembangkan budaya sekolah perlu adanya langkah – langkah 

yang harus diketahui seperti memotret budaya sekolah dengan mengamati 

kegiatan yang dilakukan oleh sekolah serta melihat interaksi yang dilakukan oleh 

antarwarga sekolah Siswanto, (2013:92). Hasil dari kegiatan tersebut kemudian 

dapat dianalisis untuk menghasilkan klasifikasi budaya yang positif, netral 

ataupun negatif. Dari kegiatan tersebut juga memerlukan evaluasi guna untuk 

mempermudah melihat ketercapaian budaya sekolah yang sudah terlaksana atau 

belum terlaksana.  
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Di dalam dunia pendidikan, budaya sekolah dapat dijadikan sebagai alat 

untuk ajang perubahan siswa dengan menanamkan nilai – nilai karakter yang baik 

dan positif yang berlaku bagi seluruh warga sekolah serta menghargai 

keberagaman yang dibawa oleh masing – masing warga sekolah seperti pekerjaan 

orang tua, suku, ras, agama serta etnis Handayani, (2015:4).  

Budaya sekolah mempunyai manfaat tersendiri menurut Patria (2017:26) 

diantaranya :  

1) Kualitas kerja dijamin lebih baik  

2) Dari segala jenis komunikasi membuka seluruh jaringan jenis dan level 

komunikasi vertikal maupun horizontal 

3) Terbuka dan transparan  

4) Rasa saling memliki yang tinggi dan menciptakan kebersamaan 

5) Solidaritas yang tinggi dan rasa kekeluargaan  

6) Memberbaiki segera masalah yang ada dan beradaptasi dengan baik 

terhadap perkembangan IPTEK.  

Selain manfaat diatas terdapat manfaat bagi individu (pribadi) dan 

kelompok yaitu meningkatkanya kedisiplinan, menciptakan suatu pergaulan yang 

lebih akrab, menumbuhkan pengawasan funsional bisa lebih ringan, munculnya 

suatu keinginan untuk selalu ingin berbuat proaktif, belajar dan berprestasi serta 

selalu ingin memberikan yang terbaik bagi sekolah, keluarga, orang lain dan 

dirinya sendiri. 

Untuk merealisasikan visi, misi pendidikan serta sifat-sifat umum siswa 

menurut Daryanto, (2015:44) maka pembinaan siswa dilakukan melalui proses 

pembinaan sikap dan perilaku sehari-hari disekolah yang diarahkan kepada 
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terwujudnya budaya sekolah. pembiasaan dan tata perilaku dimaksudkan sebagai 

Budaya Sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Kegiatan sekolah dilaksanakan pagi hari dengan 5 hari belajar dalam 

seminggu  

b. Setiap pagi siswa dilepas pergi kesekolah oleh kedua orang tua dengan 

iringan salam dan doa  

c. Setibanya di sekolah siswa dan guru berjabat tangan dan memberi salam  

d. Pada pagi hari membaca “ikrar” dalam bahasa arab dan terjemahnya 

bersama dengan guru dan juga dilakukan dalam setiap kesempatan untuk 

acara resmi sekolah.  

e. Dengan bimbingan guru siswa membaca doa bersama surat alfatihah, 

asmaul husna, surat al ashr, menyanyikan lagu nasional, pancasila, 

sebelum pembelajaran dimulai dipimpin oleh guru dan siswa. 

f. Membiasakan menulis dan mengucap basmalah setiap memulai pekerjaan 

dan atau hamdallah setelah selesai melakukan pekerjaan. 

g. Melafalkan dan membiasakan mengamalkan 10 doa amaliah harian, 

diantaranya doa mengawali dan mengakhiri pekerjaan, doa untuk kedua 

orang tua, minta tambah ilmu.  

h. Melakukan 11 amalan yang tercermin dalam “Birrulwalidain”. 

i. Membiasakan menulis tanggal, bulan dan tahun hijriah disamping tanggal, 

bulan dan tahun masehi. 

j. Membiasakan memakmurkan mushola dengan sholat berjamah sholat 

dhuhur / sholat dhuha. 
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k. Mengikuti pemantapan pelajaran Al- qur’an dengan metode iqra dan 

lainnya. 

l. Menyelenggarakan peringatan hari – hari besar islam, nasional dan bakti 

sosial masyarakat. 

m. Menjalin kerjasama yang harmonis dengan orang tua wali siswa. 

n. Mengenakan pakaian sragam, untuk siswa setiap hari sesuai jadwal.  

Dengan pelakanaan budaya tersebut, diharapkan siswa/ siswi memiliki 

sifat – sifat umum, sebagai berikut : 

a. Bertaqwa kepada Allah SWT, serta aktif menjalankan ibadah dan amalan. 

b. Setiap gerak, langkah dan tindakan dimanapun berada dan dalam suasana 

yang bagaimanapun semata – mata karena ibadah kepada Allah SWT, 

dengan senantiasa dijiwai ajaran agama islam.  

c. Berbudi luhur dan berakhlak mulia. 

d. Sehat jasmanidan rohani. 

e. Memiliki pengetahuan dan keterampilan. 

f. Kreatif dan bertanggung jawab. 

g. Berpengetahuan tinggi dan cerdas. 

h. Demokratis dan penuh tenggang rasa. 

i. Berjiwa gotong royong, mencintai bangsa dan sesama. 

j.  Disiplin, cinta kebersihan dan keindahan alam sekitar. 

k. Berjiwa pejuang, rendah hati dan berpola hidup sederhana. 

l. Cukup tanggap dan peka terhadap permasalahan yang ada di 

lingkungannya.  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan  

1. Penelitian terdahulu dengan judul “implementasi nilai – nilai pendidikan 

karakter di sekolah menengah kejuruan (SMK) negeri 4 Yogyakarta”  yang 

dilakukan oleh Kusumawardani (2013). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa penanaman pendidikan karakter (nilai kerja keras, 

disiplin dan jujur) dalam kegiatan pembelajaran berupa perencanaan, dan 

pelaksanaan. Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini 

pada karakter yang akan diteliti oleh peneliti yaitu nilai kerjakeras, disiplin 

dan jujur. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada 

lingkup pelaksanaan pengimplementasian nilai-nilai karakter. Pada penelitian 

terdahulu nilai yang diimplementasikan untuk mengetahui nilai karakter kerja 

keras, disiplin dan jujur di sekolah dalam penelitan ini untuk mengetahui 

pelaksanaan dan kemunculan karakter dalam penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya yang ada pada sekolah. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetya (2014) dengan judul “penerapan 

karakter nilai disiplin dan tanggung jawab dalam mata pelajaran PJOK di 

kelas 1 dan IV di SDN Percobaan 3”. Persamaan dalam penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini terletak pada penerapan pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu pada lingkup pelaksanaannya hanya difokuskan untuk siswa kelas I 

dan VI dengan mata pelajaran PJOK yang sangat erat kaitannya dengan nilai 

karakter kedisiplinan dan tanggung jawab sedangkan dalam penelitan ini 

peneliti ingin mengetahui pelaksanaan PPK pada siswa kelas 1-VI dan 
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kemunculan karakter siswa yang mengacu pada 5 nilai PPK melalui budaya 

yang ada pada sekolah.  

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2014) mengenai “implementasi 

pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MAN Godean 

Yogyakarta”. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

yaitu sama sama meneliti pelaksanakan pendidikan karakter disekolah. 

Ditemukan oleh peneliti letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu pada lingkup pelaksanaannya yang dilakukan melalui proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia untuk penanaman pendidikan karakter dalam 

penelitan ini peneliti ingin mengetahui pelaksanaan PPK dan kemunculan 

karakter siswa di sekolah dalam penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya yang ada pada sekolah. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dahliyana, (2017) mengenai penguatan 

pendidikan karakter dengan judul “penguatan pendidikan karakter melalui 

kegiatan ekstrakulikuler di sekolah” kesimpulan dari penelitian diketahui 

bahwa pendidikan karakter tidak hanya dilakukan didalam kelas saja pada 

saat pembelajaran namun keterkaitan antara kegiatan ekstrakulikuler. 

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu tentang 

penguatan pendidikan karakter yang ada disekolah. Penelitian ini juga 

memiliki letak perbedaan dengan penelitian terdahulu penguatan pendidikan 

karakternya melalui kegiatan ekstrakulikuler, namun dalam penelitan ini 

peneliti ingin mengetahui pelaksanaan PPK dan kemunculan karakter siswa 

melalui budaya yang ada pada sekolah. Pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah meliputi siswa yang ada di sekolah. 



41 
 

 
 

C. Kerangka Pikir 

 

Kondisi Lapangan  

 Kondisi Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

Kondisi Ideal : 

PPK adalah Implementasi Nawacita Presiden, Kebijakan itu 

terintegrasi dalam GNRM. Ditetapkan pada tahun 2017. 

SDN Lowokwaru 3 Malang 

melaksanakan pendidikan 

karakter sejak lama  

Jenis penelitian  : Kualitatif deskriptif  

. 

Fokus Penelitian : 

1. Pelaksanaan PPK melalui budaya sekolah 

2. Kemunculan karakter siswa yang mengacu pada 5 nilai utama PPK 

dalam pelaksanaan PPK melalui budaya sekolah 

3. Hambatan yang dihadapi 

4. Solusi yang diberikan.   

 

Pendidikan karakter diperkuat 

melalui program PPK pada 

tahun 2017.   

Pelaksanaan Penguatan 

Penddikan karakter melalui  

budaya sekolah 

Hasil : 

Mendeskripsikan pelaksanaan PPK melalui budaya 

sekolah, kemunculan karakter siswa yang mengacu 

nilai utama PPK melalui budaya sekolah, hambatan 

yang dihadapi, solusi yang diberikan.  

Analisis Data: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan.  

 

Pengumpulan data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.  

 




