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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1  Konsep penelitian 

2.1.1 Kepala sekolah 

2.1.1.1 Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah berasal dari dua kata yakni “Kepala” dan “Sekolah”. Kata 

kepalaodapat diartikan sebagai ketua  pemimpin dalam suatu organisasi atau 

lembaga.Sedangkan kata sekolah diartikan sebagai suatu lembaga dimana menjadi 

tempat menerima dan member pelajaran. Secara singkat Kepala Sekolah dapat 

diartikan pemimpin sekolah atau suatu lembaga dimana tempat menerima dan 

memberi pelajaran. 

Definisi sebut di atas, secara sederhana pengertian Kepala Sekolah adalah 

Seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang member pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 

Dengan ini kepala sekolah0dapat disebut sebagai pemimpin di satuan pendidikan 

yang tugasnya menjalankan menajemen satuan pendidikan yang dipimpinnya. 

Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seorang pemimpin 

dalam memengaruhi komponen-komponen sekolah agar dapat bekerja dalam 

mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin dalam lingkup pendidikan tidak lain 

adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan pimpinan tunggal disekolah 

yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengatur, mengelolah, 

dan menyelenggarakan kegiatan di sekolah,agar apa yang menjadi tujuan sekolah 
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dapat tercapai. Kepala sekolah merupakan salah satu kualitas pendidikan, 

sebagaimana di kemukakan dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa kepala 

sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan memelihara 

sarana dan prasarana. 

Wahjosumidjo (dalam Andang, 2014:55) mengatakan kepala sekolah 

adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

sekolah  tempat diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana 

terjadi interaksi guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Sementara menurut Rahman (dalam Andang, 2014:55) menyebutkan 

kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang di angkat untuk 

menduduki jabatan struktural (kepala sekolah) di sekolah. Dengan demikian 

kepala sekolah adalah seorang guru yang memiliki kedudukan yang di angkat 

berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu, untuk memimpin sekolah sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawab yang di embankan kepadanya. 

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sebagai pemimpin 

pendidikan dituntut untuk memiliki profesionalitas yang tinggi sehingga kegiatan 

mengelolah dan mengorganisasi sekolah dapat dilakukan secara maksimal. 

Kepemimpinan kepala sekolah diharapkan dapat mewijudkan ketercapaian tujuan 

pendidikan, yaitu mengembangkan potensi sumber daya manusia, membentuk, 

dan menjadikan komponen sekolah menjadi lebih beradah terutama siswa. Kepala 

sekolah profesional akan memiliki keinginan yang besar untuk mewujudkan 

tujuan tersebut dengan melakukan manajemen sekolah yang baik dan berkualitas. 
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Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikanmembutuhkan kecakapan dan 

kemampuan kepala sekolah, tidak hanya kecakapan teknis dan konsepsional, 

tetapi yang jauh lebih penting dibutuhkan adalah dimilikinya kopetensi yang 

distandarkan. Kopetensi yang di maksud adalah kopetensi kepribadian, 

manajerial, supervisi, kewirausahaan, dan sosial (PP No. 13 Tahun 2007). 

Mengingat tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sangat banyak, sudah 

seharusnya kepalasekolah memiliki dan menguasai kopetensi-kopetensi tersebut 

agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dilakukan dengan mudah. 

Kenyataan yang muncul di lapangan, masih banyak kepala sekolah yang 

tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin pendidikan 

dengana baik disebabkan dalam proses pengangkatannya tidak ada transparan, 

rndahnya mental kepala sekolah yang ditandai dangan kurangnya motivasi dan 

semangat, kurangnya disiplin dalam melakukan tugas, etos kerja yang rendah, dan 

bahkan karena dimilikinya relasi pada tingkat struktur kekuasaan tugas dan 

tanggung jawab dianggap sepele. Hal tersebut dapat berimplikasi pada rendahnya 

produktivitas sekolah sehingga tujuan pendidikan sulit untuk diwujudkan. 

Memahami tugas dan fungsi kepala sekolah, menuntut kita untuk menurut 

perkembangan tugas dan fungsi kepala sekolah yang dikemukakan para pakar 

maupun Depdiknas. Dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 12 

ayat 1 disebutkan bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan dan 

kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana. Dengan demikian, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah sebagai 

pendidik (educator), manajer, administrator, dan supervisor (EMAS). Sementara 
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itu, dalam perkembangannya tugas dan fungsi kepala sekolah semakin bertambah 

sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. (Mulya, 2009:56) menyebutkan 

tugas dan fungsi kepala sekolah dalam paradigma baru manajemen pendidikan 

berkembang menjadi educator, manajer, administrator, supervisor, leader, 

inovator, dan motivator (EMASLIM), dan bahkan dalam perkembangan ke 

depannya kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga dapat 

ditempatkan sebagai figur dan mediator sehingga tugas dan fungsi kepala sekolah 

menjadiEMASLIM-FM. 

 

2.1.1.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemimpin ialah orang yang 

memimpin, ia ditunjuk menjadi – organisasi itu; sedangkan kepemimpinan ialah 

perihal pemimpin; cara memimpin. Secara bahasa, makna kepemimpinan itu 

adalah kekuatan atau kualitas seseorang pemimpin dalam mengarahkan apa yang 

dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Seperti halnya manajemen, kepemimpinan 

telah didefinisikan oleh berbagai orang yang berbeda pula. Menurut Stoner, dalam 

bukunya Hani Handoko mengemukakan bahwa “kepemimpinan manajerial dapat 

didefinisikan sebagai proses mengarahkan pemberian pengaruh pada kegiatan-

kegiatan dari sekelompok anggota yang selain berhubungan dengan tugasnya”. 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan 

organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujua, mempengaruhi 

untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi 

interprestasi mengenai peristiwa–peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian 

dan aktivitas – aktivitas untuk mencapai sarana,memelihara hubungan kerjasama 
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dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerjasama dari orang – orang di luar 

kelompok atau organisasi. 

Secara khusus Gary (dalam Mulyadi 2010: 1) mennyatakan bahwa: 

memahami kepemimpinan sebagai sebuah proses mempengaruhi dalam suatu 

kelompok untuk mencapai tujuan orang secara bersama. Hal ini dapat dipahami 

dalam penjelasan sebagai berikut: kepemimpinan didefinisikan secara luas sebagai 

proses-proses yang mempengaruhi interprestasi mengenai peristiwa-peristiwa para 

pengikut, pilihan dari sasaran–sasaran bagi kelompok atau orang, 

pengorganisasian atau aktivitas–aktivitas tersebut untuk mencari sasaran, 

pemeliharaan hubungan, kerjasama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan 

kerja sama dari orang – orang yang berada diluar kelompok atau orang. 

Hal tersebut memberi penjelasan bahwa kepemimpinan merupakan proses 

–proses mempengaruhi, motivasi pengorganisasian aktivitas tersebut untuk 

mencapai sasaran motivasi dan para pengikut untuk mencapai sasaran, 

pemeliharaan hubungan dengan kerjasama dengan teamworkuntuk mencapai 

sasaran dan tujuan organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa kepemimpinan 

mencakup hubungan pemimpin dengan anggota organisasi untuk mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan. 

Kajian – kajian kepemimpinan sekitar tahun 1960-an telah berkembang. Di 

kalangan ilmuwan perilaku yang secara khusus mendalami dan senderung 

memahami kepemimpinan dalam konteks perilaku pemimpin yang otoriter. 

Kecenderungan, untuk memahami kepemimpinan secara organik kepemimpinan 

sepertiseperti mekanisme dalam mempengaruhi anggota organisasi disyaratkan 

dalam sistem birokrasi ketat dan kaku, sehingga penekanan kepemimpinan selalu 
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berada pada sikap pemimpin otoriter dan mengabaikan budaya yang tidak tampak. 

Dari sini lahir pemahaman bahwa seorang pemimpin yang kuat diperlikan dalam 

birokrasi yang ketat dan kaku. 

Menutut Owens (dalam Mulyadi 2010:3) kepemimpinan merupakan 

dimensi hubungan sosial dalam organisasi dalam rangka memberikan pengaruh 

antara individu dan kelompok memalui interaksi sosial. Mengidentifikasi sebagai 

berikut:Kepemimpinan merupakan fungsi dari kelompok, bukan individu. Kita 

bicara individu sebagai pemimpin, tetapi kepemimpina terjadi dari dua atau lebih 

dari interaksi manusia. Proses interaksi dari satu orang dapat mempengaruhi orang 

yang lainnya untuk berfikir dan berkelakuan dalam cara yang pasti diinginkan, hal 

ini menjadi poin kunci kedua yang mempengaruhi kepemimpinan, di mana 

melibatkan kesengajaan untuk berlatih mempengaruhi perilaku organisasi dari 

orang lain. 

Beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu: 

1). Adanya pemimpin dan orang yang dipimpin. 

2). Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain 

melalui berbagai kekuatan. 

3). Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya 

kepemimpinan itu. 

4). Kepemimpinan bisa timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya 

organisasitertentu. 

5). Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya. 

6). Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun 

lingkungan eksternal. 
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2.1.1.3 Karakter Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepemimpinan merupakan seni untuk mempengaruhi aktivitas individu 

atau kelompok secara sengaja untuk mencapai tujuan organisasi. Dilihat dari sisi 

ini unsur utama dari kepemimpinan adanya hubungan mempengaruhi antara 

pimpinan dengan anak buah, atasan dengan bawahan untuk melaksanakan tugas – 

tugas organisasi. Tujuan akhir dari tugas kepemimpinan mengoptimalkan semua 

potensi organisasi agar tercipta kinerja organisasi yang sehat sehingga tujuan 

tercapai secara efektif dan efesien. Secara sederhana dibedakan kepemimpinan 

dan manajemen yaitu manajer mengerjakan suatu yang benar dengan pemimpin 

mengajarkan suatu dengan benar (Bennis . & Nanus , 1985). 

Menurut Rivai (dalam Mulyadi 2010:8) menjelaskan beberapa perbedaan 

antara pemimpin dengan manajer sebagai berikut: 

1).  Pemimpin tidak selalu dalam organisasi, sedangkan manajer selalu dalam 

organisasi tertentu baik formal maupun nonformal. 

2). Pemimpin bisa di tunjuk atau di angkatoleh anggotanya, sedangkan manajer 

selalu di tunjuk. 

3). Pengaruh yang dimiliki pemimpin, karena memiliki kemampuan pribadi yang 

lebih dibandingkan yang lain, sedangkan pengaruh yang memiliki manager 

karena dimilikinya otoritas formal. 

4). Pemimpin memikirkan organisasi secara lebih luas dan jangka panjang, 

sedangkan manajer jangka pendek dan sebatas tugas dan tanggung jawabnya. 

5). Pemimpin memiliki ketrampilan politik dalam menyelesaikan konflik, 

sedangkan manajer menggunakan pendekatan formal-legal. 
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6). Pemimpin berfikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, 

senmentara manajer berfikir untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara 

sempit. 

7). Pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya 

memiliki wewenang saja. 

Menurut Benis & Nanus (dalam Mulyadi 2010: 9) bahwa kepemimpinan efektif 

mempunyai beberapa kopetensi yaitu: manajemen makna pemimpin mampumemehami 

tujuan lembaga dan dapat mengelolah simbol-simbol organisasi untuk tujuan, perhatian: 

kemampuan pemimpin mengajak para staf mengerahkan perhatian tenaga dan bakat 

untuk mencapai tujuan lembaga, manajemen kepercayaan: berupaya menumbuhkan 

kepercayaan orang lain, para staf menerapkan gaya kepemimpinan kondisional 

manajemen diri: pemimpin mengenal dan memahami dirinya. 

Menurut Gregor (dalam Mulyadi 2010:10) ada 4 aspek yang mempengaruhi 

kepemimpinan: karakteristik kepribadian pemimpin, sikap kebutuhan dan 

karakteristik pribadi pengikut, karakteristik organisasi: tujuan, struktur, sifat tugas 

yang harus dilaksanakan, keadaan lingkungan sosial, ekonomi dan politis. 

Kepemimpinan sebagaimana di jelaskan pada dasarnya adalah kemampuan 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orangtersebut mau melakukan 

sesuatu tindakan untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan yang berlangsung pada 

pendidikan adalah kepemimpinan pendidikan yang menurut Syafruddin berarti 

menjelaskan proses kepemimpinan yang sifatnya mempengaruhi sumber daya personal 

pendidikan (guru dan karyawan) agarmelakukan tindakan  bersama guna mencapai 

tujuan pendidikan Syarifuddin (2005) (dalam Mulyadi 2010:10). 
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Kepemimpinan pendidikan disekolah dalam fungsinya sebagai 

kepemimpinan manajerial adalah pengelolah mutu, yang jika diadaptasi dari 

Trilogi juran adalah perencanaan mutu, pengembangan produk dan proses  yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pendidikan. Pengendaliaan 

mutu, yaitu mengevaluasi  kinerja mutu riil dan membandingkan tujuan mutu 

serta menyelesaikan masalah pendidikan yang ada di sekolah. 

2.1.1.3 Peran Kepala Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Karakter 

Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menyukseskan pengembangan pendidikan karakter di sekolah, terutama dalam 

mengkoordinasi, menggerakkan, dan mengharmoniskan semua sumber daya 

pendidikan yang tersedia. Kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi yang sangat 

berpengaruh dalam menentukan kemajuan sekolah. Kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong perwujudan visi, misi 

dan tujuan sekolah melalui program-program yang dilaksanakan secara bertahap 

danterencana. Dalam menyukseskan pengembangan pendidikan karakter di 

sekolah, kepala sekolah paling tidak harus melakukan berbagai program kegiatan, 

baik yang terkait dengan program sekolah secara keseluruhan maupun yang 

terkait dengan tugas sehari-hari kepala sekolah. 

Pertama, untuk yang terkait dengan program sekolah secara keseluruhan, 

tahapan yang harus dilakukan adalah mencermati kelender pendidikan, sehingga 

ditemukan hari-hari efektif, setengah efektif (karena ada kegiatan tertentu) dan 

hari-hari tidak efektif, seperti hari libur; jumlah hari efektif dan setengah efektif 

merupakan dasar penyusunan program tahunan, program semester, dan rencana 

pembelajaran; penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler diupayakan 
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ditempatkan di luar jam belajar, sehingga tidak mengurangi jam belajar efektif; 

secara periodik melakukan evaluasi terhadap implementasi pendidikan karakter 

dengan melibatkan semua tenaga guru dan staf sekolah, sehingga ditemukan 

halangan dan rintangan yang dihadapi, serta berbagai kemajuan yang telah dilalui. 

Kedua, yang terkait dengan tugas sehari-hari kepala sekolah, yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut, mengalokasikan lebih banyak waktu untuk peningkatan 

kualitas pendidikan karakter, kesiswaan, pembinaan guru dan 

karyawan,danpengembangan sekolah; dibanding kegiatan yang bersifat 

administratif; menyediakan waktu khusus untuk mengevaluasi jalannya 

pendidikan karakter; membuat jadwal kerja dengan rincian waktu yang diketahui 

oleh semua warga sekolah; secara periodik menyediakan waktu untuk 

bertemu/menerima guru dan staf serta peserta didik, dengan jadwal yang diketahui 

oleh semua wargasekolah. 

Kepala sekolah harus mampu memobilisasi sumber daya sekolah, dalam 

kaitannya dengan perencanaan dan evaluasi pendidikan karakter, pengembangan 

pendidikan karakter, pengembangan kurikulum, pembelajaran, pengelolaan 

ketenagaan, sarana dan sumber belajar, keuangan, pelayanan peserta didik, 

hubungan sekolah dengan masyarakat, dan penciptaan iklimsekolah. 

2.1.2 Pendidikan Karakter 

2.1.2.1Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan di 

kalangan pendidik. Pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting dalam 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena turut menentukan 

kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang berkualitas perlu dibentuk dan 
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dibina sejak usia dini, karena usia dini merupakan masa “emas” namun “kritis” 

bagi pembentukan karakter seseorang 

Karakter adalah perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam sikap maupun tindakan Warsono dkk mengutip Corley dan Phillip (2000) 

(dalam samani & hariyanto 1012: 42) menyatakan: 

“karaktermerupakansikapdankebiasaanseseorang yang 

memungkinkandanmempermudahtindakan moral”. 

MenurutKamusBesarBahasa Indonesia(2008) karakter merupakan sifat-

sifat kewajiban, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain. Dengan demikian karakter adalah nilai-nilai yang yang dimiliki oleh 

setiap orang individu  membedakan orang satu dengan yang liannya (Kementrian 

Pendidikan Nasional, 2010). Nilai-nilai yang unik, baik itu kemudian dalam 

Disain Induk Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025 dimaknai sebagai tahun 

kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata kehidupan baik. 

Karakter dipengaruhi oleh hireditas. Perilaku seorang anak sering kali 

tidak jauh dari perilaku ayah dan ibunya, dalam bahasa jawa dikenal istilah 

“Kacang oraninggal lanjaran” (Pohon kacang panjang tidak pernah meninggalkan 

kayu atau bambu tempatnya melilit dan menjalar). Kecuali itu lingkungan, baik 

lingkunga sosial maupun lingkungan alam ikut membentuk karakter. 

Mengacu pada berbagai pengertian dan definisi karakter, serta faktor-

faktor yang dapat memengaruhi karakter, maka karakterdapat dimaknai nilai dasar 

yang dapat membangun pribadi seseorang,terbentuk baik karena pengaruh 

heraditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakan dengan orang lain, 

serta diwujudkan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 
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Pendidikan karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan guru dan 

berpengaruh kepada karakter siswa yang diajarkannya. Pendidikan karakter adalah 

upaya sadar dan sungguh-sungguh dari seorang guru untuk mengajarkan nilai-

nilai kepada para siswanya wianto (dalam Samani & Hariyanto, 2012:43). 

Pendidikan karakter telah menjadi sebuah pergerakan pendidikan yang 

mendukung pengembangan sosial, pengembangan emosional, dan pengembangan 

etika para siswa. Merupakan suatu upaya produktif yang dilakukan baik oleh 

sekolah maupun pemerintah yang membantu siswa mengembangkan inti pokok 

dari nilai-nilai etika dan nilai-nilai kinerja, seperti kepedulian, kejujuran, 

kerajinan, fairness,keuletan dan ketabahan (fortitude), tanggung jawab, 

menghargai diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter menurut Burke(dalam 

Samani & Hariyanto, 2012:43) semata-mata merukan sebagian arti pembelajaran 

yang baik merupakan bagian yang fundamental dari pendidikan yang baik. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia, kini sangat 

gencar mensosialisasikan pendidikan karakter. Kementrian Pendidikan Nasional 

sudah mencanangkan penerapan (implementasi) pendidikan karakter anak untuk 

semua tingkat pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan 

tinggi, termasuk di dalam kurikulum 2013. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada 

pada upaya penyederhanaan, dan tematik- integratif. Kurikulum 2013 disiapkan 

untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu 

kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. 

Departemen Pendidikan Amerika Serikat mendefinisikan pendidikan 

karakter sebagai berikut: “pendidikan karakter mengajarkan kebiasaan berfikir 

dan kebiasaan berbuat yang dapat membantu orang-orang hidup dan bekerja sama 
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sebagai keluarga, sahabat, tetangga, masyarakat, dan bangsa”. Menjelaskan 

pengertian tersebut dalalm brosur pendidikan karakter (Character Education 

brochur) dinyatakan bahwa: “Pendidikan karakter adalah suatu proses 

pembelajaran yang memberdayakan siswa dan orang sewasa didalam komunitas 

sekolah untuk memahami, peduli tentang, dan berbuat berlandaskan nilai-nilai 

etika seperti respek, keadilan, kebijakan warga (civic virtue) dan kewarganegaraan 

(citizenship) dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun kepada orang 

lain.” 

Pendidikan karakter adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik 

untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikiran, raga, 

serta rasa dan karsa. Pendidikan budipekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang 

bertujaun mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan 

baik-buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati. Pendidikan karakter dapat pula dimaknai sebagai 

upaya yang terencana untuk menjadika peserta didik mengenal, kepedulian 

menginternalisisi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. 

Karakter  juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, 

dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia 

yang insan kamil. Penanaman nilai pada warga sekolah maknanya bahwa pendidikan 

karakter baru akan efektif jika tidak hanya siswa, tetapi juga para guru, kepala sekoalah 

dan juga tenaga non-pendidik di sekolah semua harus terlibat dalam pendidikan 

karakter. 
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2.1.2.2 Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan bertujuan membentuk dan membangun pola pikir, sikap, dan 

perilaku peserta didik agar menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa 

luhur, dan bertanggung jawab.Secara substantif, tujuan pendidikan karakter adalh 

membimbing dan memfasilitasi anak agar memiliki karakter positif (baik). Tujuan 

pendidikan karakter yang harus dipahami oleh guru meliputi tujuan berjenjang dan 

tujuan khusus pembelajaran. Tujuan berjenjang mencakup tujuan pendidikan 

nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan umum pembelajaran.  

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang 

tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, 

berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha 

Esa berdasarkanpancasila. Munculnya gagasan program pendidikan karakter di 

Indonesia, bisa dimaklumi. Sebab, selama ini dirasakan, proses pendidikan 

dirasakan belum berhasil membangun manusia Indonesia yang berkarakter. 

Bahkan banyak yang menyebut pendidikan telah gagal karena banyak lulusan 

lembaga pendidikan (Indonesia) termasuk sarjana yang pandai dan mahir dalam 

menjawab soal ujian, berotak cerdas, tetapi tidak memiliki mental yang kuat, 

bahkan mereka cenderung amoral. 

Pendidikan karakter pada intinya berfungsi untuk mengembangkan potensi 

dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Selanjutnya 

dilakukan perbaikan terhadap perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku 

yang sudah baik. Pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang 

tangguh agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur pancasila. 
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Goal (tujuan institusional atau kelembagaan) adalah membentuk pribadi 

manusia yang beriman dan berakhlak mulia, serta mampu menguasai ilnu 

pengetahuan dan teknologi. Adapun model yang dapat dikembangkan untuk 

mendukung keberhasilan pendidikan karakter adalah melalui proses secara 

bertahap, yaitu: (1) sosialisasi; (2) internalisasi; (3) pembiasaan; (4) pembudayaan 

di sekolah. Agar kegiatan ini dapat berhasil, perlu dukungan dengan aturan dan 

perangkat sistem yang baik. Selain itu, juga diperlukan komitmen yang kuat dan 

sungguh-sungguh dari semua pihak. 

Menurut Kemendinas, tujuan pendidikan karakter antara lain: 

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/efektif peserta didik sebagai manusia 

dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya atau karakter bangsa; 

2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tenggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa; 

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan; 

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (diqnity). 

 

2.1.2.3  Dasar Pembentukan Karakter 

Manusia memiliki dua kemungkinan jalan, yaitu : menjadi mahluk yang 

beriman atau ingkar pada Tuhannya. Keberuntungan berpihak pada orang – orang 
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yang senantiasa mensucikan dirinya dan kerugian berpihak pada orang – orang 

yang mengotori dirinya.Setiap orang memlili potensi untuk menjadi hamba yang 

baik (positif) atau buruk (negative), menjalankan perintah tuhan atau melanggar 

larangannya, menjadi orang yang beriman atau kafir, mukmin atau 

musyrik.Manusia adalah mahlik tuhan yang sempurna. Akan tetapi, ia bisa 

menjadi hamba yang paling hina bahkan lebih hina daripada binatang. 

Manusia dapat menentukan dirinya untuk menjadi baik atau buruk. Sifat 

baik manusia digerakkan oleh hati yang baik pula (qolbu salim), jiwa yang tenang 

(nafsul mutmainnah), akal sehat (aqlus salim), dan pribadi yang sehat (jismus 

salim). Potensi yang buruk digerakkan oleh hati yang sakit (qolbun maeidh),nafsu 

pemarah (amarah) lacur (lawwamah) rakus (saba’iyah) hewani  (bahimah) 

pikiran kotor (aqlussu’i). 

Sikap manusia yang dapat menghancurkan diri sendiri antara lain dusta 

(bohong, menipu), munafik, sombong, congkak (takkabur), riya’, materialistis 

(duniawi), egois dan sifat syaithoniyah yang lain member energy negatif kepada 

setiap individu sehingga melahirkan manusia – manusia yang berkarakter buruk. 

Sebaliknya, sikap jujur, rendah hati, qona’ah, dan sifat positif lainnya melahirkan 

manusia – manusia yang berkarakter baik. 

Hasil teori lama yang dikembangkan dunia barat, disebut bahwa 

perkembangan seseorang hanya di pengaruhi pembawaan (nativisme). Sebagai 

lawannya berkembang pula teori yang berpendapat bahwa seseorang di tentukan 

oleh pengaruh lingkungan (empirisme).Sebagai sintetisnya, kemudian 

dikembangkan teori ketiga yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang 

bahwa di tentukan oleh pembawaan dan lingkungan (konvergensi). 
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Pengaruh itu terjadi baik pada aspek jasmani, akal, maupun ruhani. Aspek 

jasmani banyak yang di pemgaruhi leh alam fisik (selain pembawaan) : aspek 

ruhani banyak di pngaruhi oleh kedua lingkungan itu (selain pembawaan). 

Pengaruh itu menurut Al-syaibani dimulai sejak bayi mulai embrio dan berakhir 

setelah orang tersebut mati. Tingkat dan kadar pengaruh tersebut berbeda antara 

seseorang dengan orang lain, sesuai dengan segi–segi pertumbuhan masing–

masing. Kadar pengaruh tersebut juga berbeda, sesuai perbedaan umur dan 

perbedaan fase perkembangan.Faktor pembawaan lebih dominan pengaruhnya 

saat orang masih bayi.Lingkungan (alam dan budaya) lebih dominan pengaruhnya 

saat orang mulai tumbuh dewasa. 

Manusia mempunyai banyak kecenderungan yang di sebabkan oleh 

banyaknya  potensi yang di bawahnya. Dalam garis besarnya, kecenderungan itu 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu kecenderungan menjadi orang baikdan 

kecenderungan menjadi orang jahat.Oleh sebab itu pendidikan karakter harus 

dapat memfasilitasi dan mengembangkan nilai–nilai positif agar secara ilmiah 

naturalistic dapat membangun dan membentuk seseorang menjadi pribadi - 

pribadi yang unggul dan berahlak mulia. 

2.1.2.4 Nilai – Nilai Pendidikan Karakter 

Kementrian Pendidikan Nasional (selanjutnya disebutkan Kemendiknas), 

telah merumuskan 18 nilai karakter yang akan ditanamkan dalam diri peserta 

didik sebagai upaya membangun karakter bangsa. Mungkin nilai–nilai ini 

akanberbeda dengan kementrian–kementrian lain yang juga menaruh perhatian 

terhadap karakter bangsa. Sekedar contoh Kementrian Agama, melalui direktorat 

Jendral Pendidikan Islam mencanangkan nilai karakter dengan merujuk pada 
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Muhammad SAWsebagai tokoh agung yang paling berkarakter.Empat karakter 

yang paling dikenal dari Nabi penutup zaman itu adalah shidiq (benar), amanah 

(dapat dipercaya) tabligh(menyampaikan kebenaran), dan fathanah (menyatukan 

kata dan perbuatan). 

 Nilai–nilai karakter yangdi bahasan bukan hanya mencakup empat 

nilai kementrian versi Kementian Agama tersebut, melainkan fokus pada 18 nilai 

karakter versi Kemendiknas. Penulis berargumen bahwa 18 nilai karakter versi 

Kemendiknas telah mencakupnilai–nilai karakter dalam berbagai agama, termasuk 

islam. Di samping itu 18 nilai karakter telah di sesuaikan dengan kaidah–kaidah 

ilmu pendidikan secara umum, sehingga lebih implementatif untuk di tanamkan 

dalam praksis pendidikan, baik di sekolah maupun di madrasah.Lebih dari itu, 18 

nilai karakter tersebut telah di rumuskan standar kopetensi dan indicator 

pencapaiannya di semua mata pelajaran, baik sekolah maupun madrasah.Dengan 

demikian, pendidikan karakter dapat di evaluasi, di ukur, dan di uji ulang. 

Berikut ini akan di kemukakan 18 nilai karakter versi Kemendiknas 

sebagai mana tertuang dalam buku Pengembangan Pendidikan Budaya dan 

Karakter Bangsa yang di susun Kemendiknas melalui badan penelitian dan 

pengembangan pusat kurikulum (Kementrian Pendidikan Nasional 2010) 

a). Religius, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanaka 

ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, termasuk dalam hal ini adalah 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, secara 

hidup rukuun dan berdampingan.b). Jujur, yakni sikap dan perilaku yang 

mencerminkan kesatuan antatra pegetahuan, perkatan dan perbuatan (mengetahui 

yang benar, mengatakan yang benar dan melakukan yang benar), sehingga 
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menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dpat dipercaya.c). 

Toeransi, yakni sikap dan perilaku yang menceerminkan penghargaan terhadap 

perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan 

hal–hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat 

hidup tenang di tengah perbedaan tersrbut.d). Disiplin, yakni kebiasaan dan 

tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang 

berlaku.e). Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh – 

sungguh (berjuang hingga titik darah penghabisan) dalam menyelesaikan berbagai 

tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain – lain dengan sebaik – baiknya. 

f). Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai 

segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara – cara baru, 

bahkan hasil – hasil yang barulebih baik dari sebelimnya.g). Mandiri, yakni sikap 

dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai 

tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak boleh bekerja sama 

secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan dan tanggung jawab 

kepada orang lain.h). Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang 

mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara 

dirinya dengan orang lain.i). Rasa ingin tahu,yakni cara berpikir, sikap dan 

perilaku yang mencerminksn penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal 

yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam.j). Semangat 

kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentigan pribadi atau individu dan 

golongan.k). Cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku ynag mencerminkan rasa 

bangga, setia, peduli dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, 
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ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa 

lain yang dapat merugikan bangsa sendiri.l). Menghargai prestasi, yakni sekap 

terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekursngsn diri dendiri tanpa 

mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi.m). Komunikatif, senang 

bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain 

melalui komunikasi yang santun sehingga tercipta kerja sama secara kolaboratif 

dengan baik.n).  Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan 

suasana damai, aman,tenang dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam 

komunikasi atau masyarakat tertentu.o). Gemar membaca, yakni kebiasaan 

dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca 

berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga 

menimbulkan kebijakan bagi dirinya.p). Peduli lingkungan, yakni sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar.q). 

Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian 

teerhadap orang lain maupun masyarakat yang membuuhkannya.r). Tanggung 

jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, 

negara maupun agama. 

 Kedelapan belas nilai karakter yang di canangkan Kemendiknas dalam 

upaya membangun karakter bangsa melalui pendidikan di sekolah atau 

madrasah.Meskipun 18 nilai karakter di atas mirip dengan 36 butir pancasila 

maupun P4, tetapi setidaknya ada kemasan baru sehingga lebih menarik. Oleh 

karena itu, 18 nilai karakter itu yang harus diinternalisasikan kedalam semua mata 

pelajaran melalui strategi pembelajaran aktif-menyenagkan. 
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2.1.2.5 Karakter Siswa Sekolah Dasar 

Manusia dalam menjalankan kodratnya mengalami siklus hidup yang disebut 

pertumbuhan dan perkembangan.Perkembangan manusia dipengaruhi oleh hereditas dan 

lingkungan tempat tinggalnya.Hereditas merupakan kekuatan yang terbawah atau di 

turunkan dari generasi–generasi sebelumnya. Faktor lingkungan dinilai sangat penting 

dalam menentukan tingkat perkembangan individu Prawira (dalam jurnal Savitri:2014)  

Karakter merupakan sesuatu yang sangat kuat dan mengakar dalam setiap 

orang. Merubah karakter seseorang dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik 

membutuhkan waktu dan kosistensi serta pengawasan yang eksternal. Karakter yang 

perlu dikembangkan dalam diri peserta didik adalah karakter positif yang sesuai dengan 

cita–cita bangsa yang mengingginkan generasi selanjutnya memiliki karakter yang 

baik. 

Masa sekolah, merupakan masa–masa anak untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan, serta masa untuk anak memantapkan intelektual karena masih 

memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Masa ini disebut intelek karena 

peningkatan kemampuan berfikir rasional masih sangat nyata dan karena ia  

gemar belajar. Meskipun cara berfikirnya masih holistik dan dalam arti kognitif ia 

berada pada taraf operasional kongkret, anak sudah memiliki pengetahuan untuk 

memahami sebab akibat Semiawan (dalam jurnal Savira:2014). 

Hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlu penanaman karakter 

yang positif terhadap generasi bangsa, faktor – faktor yang berperan penting 

dalam  dengan penelitian. 

2.1.2.6   Pengembangan Karakter Siswa 
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Pengembangan atau pembentukan karakter diyakini perlu dan penting 

untuk dilakukan oleh sekolah dan stakeholder-nya untuk menjadi pijakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. Karakter dikembangkan melalui 

tahap pengetahuan (knowing), pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). 

Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan 

pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan 

kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. 

Dengan demikian diperlukan tiga komponen karakter yang baik, yaitu 

pengetahuan tentang moral (moral knowing), perasaan/ penguatan emosi (moral 

feeling), dan perbuatan bermoral (moral action). Hal ini diperlukan agar peserta 

didik dan atau warga sekolah lain yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut 

sekaligus dapat memahami, merasakan, mengahayati, dan mengamalkan 

(mengerjakan) nilai-nilai kebajikan (moral). 

Dimensi-dimensi dalam moral knowing yang akan mengisi ranah kognitif 

adalah kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai moral 

(knowing moral values), penentuan sudut pandang (perspective taking), logika 

moral (moral reasoning), keberanian mengambil sikap (decision making), dan 

pengenalan diri (self knowledge). Moral feeling merupakan penguatan aspek 

emosi peserta didik untuk menjadi manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan 

dengan bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu 

kesadaran akan jati diri (conscience), percaya diri (self esteem), kepekaan 

terhadap derita orang lain (emphaty), cinta kebenaran (loving the good), 

pengendalian diri (self control), dan kerendahan hati (humility). Moral action 
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merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil dari dua 

komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorongseseorang 

dalam perbuatan yang baik (act morally) maka harus dilihat tiga aspek lain dari 

karakter, yaitu kompetensi (competence), keinginan (will), dan kebiasaan (habit). 

Pengembangan karakter dalam suatu sistem pendidikan adalah 

keterkaitan antara komponen-komponen karakter yang mengandung nilai-nilai 

perilaku,yang dapat dilakukan atau bertindak secara bertahap dan saling 

berhubungan antara pengetahuan nilai-nilai perilaku dengan sikap atau emosi 

yang kuat untuk melaksanakannya, baik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, 

lingkungan, bangsa dan negara serta duniainternasional. 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

Penelitian relevan terdahulu yang dilakukan oleh Sukmawati(2015) 

dengan berjudul “Peranan Guru Dalam Menanamkan Karakter Disiplin Siswa 

Kelas Satu di SDN Islam Mohammad Hatta Malang”. Menyatakan bahwa peranan 

guru dalam menanamkan karakter disiplin siswa kelas satu saat proses belajar 

mengajar di dalam kelas, melalui sosialisasi tata tertib, jadwal, memberikan 

teladan kepada siswa, dan motivasi, memberika hukuman kepada siwa yang 

melakukan pelanggaran, membuat perangkat disiplin, telah melakukan kerjasama 

dengan oranng tua, guru dan kepala sekolah. Dampak peranan guru kelas dalam 

menanamkan karakter disiplin siswa kelas satu saat proses belajar mengajar di 

dalam kelas belum dapat teratasi sepenuhnya. Kendala guru kelas dalam 

menanamkan karakter di siplin siswa kelas satu saat proses pembelajaran didalam 

kelas yang dihadapi guru adalah faktor internal dan faktor internal. 
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 Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian Alfajar (2014) 

dengan judul “Upaya Pengembangan Pendidikan Karakter di SDN Sosrowijaya”. 

Menyatakan bahwa mengangkat nilai religius, jujur, toleransi, disiplin dan 

tanggung jawab dalam bentuk kegiatan rutin (tugas piket guru, tugas piket siswa 

dan upacara bendera), kegiatan spontan (menasehati, menegur dan membantu 

kegiatan insidental), keteladanan, dan pengkondisian (kebersihan lingkungan, 

tagline pendidikan karakter). Upaya pengembangan di dalam pembelajaran dalam 

silabus belum dicantumkan, tapi pada pengembangan RPP dan proses 

pembelajaran sudah dimasukkan nilai-nilai karakter (nilai religius, jujur, toleransi, 

disiplin dan tanggung jawab). Upaya pengembangan pendidikan karakter pada 

pengintegrasian dalam budaya sekolah yang dilakukan dengan kegiatan kelas 

(nilai toleransi), sekolah (nilai religius) dan luar sekolah /ekstrakurikuler (nilai 

tanggung jawab).Bentuk dukungan kepala sekolah meliputi pemodelan 

(modeling), pengajaran (teaching) dan penguatan karakter (reinforcing). Bentuk 

dukungan guru ialah dengan memasukkan nilai karakter dalam proses 

pembelajaran, serta pembiasaan karakter di kelas. Komponen sekolah di SDN 

Sosrowijayan belum ada tim pengawal budaya sekolah dan karakter karena 

sekolah belum mengetahui tentang komponen tersebut, sedangkan peran 

komponen keluarga dirasakan masih sangat kurang.  

 Berdasarkan pada penelitian terdahulu, maka dapat dinyatakan 

bahwa,penelitian terdahulu memfokuskan pada penranan guru dalam 

menanamkan karakter disiplin dan upaya pengembangan pendidikan karakter, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada strategi, kendala, 

dan solusi kepala sekolah dalam membentuk karakter siswa. 
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2.3 Kerangka Konsep Penelitian 

 Alur penelitian yang akan dilakukan berbentuk bagan mulai awal hingga 

akhir penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 2.1 Konsep kerangka pikir 

Keterangan : 

Berdasarkan diagram gambar kerangka berfikir diatas dapat diuraikan 

sebagai berikut. Dalam penelitian ini bahwa untuk mengetahui strategi kepala 

sekolah dalam membentuk karakter siswa disiplin dan tanggung jawab yang 

disusun oleh kepala sekolah mulai dari perencanaan progam yang dibuat oleh 

kepala sekolah, peraturan-peraturan yang dibuat untuk mendidik siswa menjadi 

Pembentukan Karakter siswa 

Karakter Tanggung Jawab Karakter Disiplin 

Strategi Kepala Sekolah 

Menanamkan Karakter 

Melalui Pembelajaran 

Dikelas 

Membentuk Progam 

tambahan 

Pemberian Peraturan 

Dilingkungan sekolah 

Karakter Siswa yang Disiplin dan 

Tanggung Jawab 
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lebih baik. Sehingga menghasilkan siswa-siawa yang memiliki karakter disiplin 

dan tanggung jawab. 




