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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori  

1. Pendidikan Karakter 

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2011:9) karakter merupakan 

watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang terbentuk dari hasil penanaman 

nilai digunakan sebagai cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Daryanto (2013:9) 

Karakter merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani dan Latin yaitu 

character berasal dari kata charassein berarti membuat corak yang tidak dapat 

terhapus. Sejalan dengan hal tersebut  Samani (2016:41) menjelaskan bahwa 

karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku dimiliki oleh setiap individu 

berbeda dan karakter seseorang dapat berkembang dipengaruhi banyak faktor khas 

yaitu dapat berupa faktor bawaan dan faktor lingkungan pada orang yang 

bersangkutan, faktor lingkungan memiliki peran besar dalam perubahan perilaku 

individu. 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa karakter 

merupakan ciri khas dimiliki oleh seseorang terbentuk dari faktor bawaan dan 

faktor lingkungan yang diwujudkan pada cara berpikir dan berperilaku dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, diperlukan usaha untuk membangun 

karakter melalui lingkungan baik untuk tumbuh kembang seorang anak, salah 

satunya bisa melalui satuan pendidikan karena memiliki peran penting dalam 

menciptakan lingkungan dapat menanamkan nilai-nilai karakter peserta didik. 
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a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Setiap individu pasti memiliki karakter berbeda yang dapat dibangun dan 

dikembangkan melalui pendidikan karakter. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Lickona (2013:7), bahwa pendidikan karakter terbentuk sejalan dengan adanya 

pendidikan yang dasarnya memiliki dua tujuan diantaranya yaitu membimbing 

generasi muda agar menjadi generasi cerdas dan memiliki perilaku berbudi. 

Menurut Gunawan (2017:28) mengungkapkan, bahwa pendidikan karakter 

merupakan suatu upaya yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan sistematis 

untuk memberikan penanaman nilai-nilai perilaku untuk peserta didik 

berhubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada dirinya sendiri, kepada 

sesama manusia, kepada lingkungan, dan kepada negara dapat diwujudkan dalam 

suatu pikiran, perasaan, sikap, perkataan, dan juga perbuatan sesuai dengan norma 

agama, hukum negara, tata krama, budaya serta adat istiadat. Dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter sangat perlu diberikan kepada setiap individu baik di 

lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. 

Revitalisasi pendidikan karakter di Indonesia berjalan mulai tahun 2010. 

Gunawan (2017:202-204) Upaya dalam pelaksanaan proses pembiasaan karakter 

dapat dilakukan melalui dua ranah, makro dalam skala besar dan mikro dalam 

skala kecil, dua ranah tersebut dapat membantu sekolah dalam penanaman nilai-

nilai karakter peserta didik, dalam menanamkan nilai-nilai karakter dapat 

dilakukan melalui kegiatan intrakulikuler (pembelajaran di kelas), kokulikuler, 

dan ekstrakulikuler dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 Konteks Mikro Pendidikan Karakter 

Sumber: Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 2010) 

 

Pendidikan karakter dilaksanakan di lingkungan sekolah seharusnya perlu 

melibatkan seluruh warga sekolah. Hal ini dikuatkan oleh Kurniasih (2017:90) 

bahwa pendidikan dilaksanakan di sekolah hendaknya dilandasi dengan rasa cinta 

dan kasih sayang serta berupaya memanfaatkan maupun memberdayakan 

penanaman pendidikan karakter dengan kegiatan yang menyenangkan sesuai 

bakat dan minat peserta didik dan tentunya dengan pengawasan dari guru. Hal 

tersebut sesuai dengan konsep dari Ki Hadjar Dewantara (1993), tentang sistem 

among yang diterapkan dalam Taman Siswa yaitu cara guru mendidik peserta 

didik seperti mengemong seorang anak yang dapat memberikan kebebasan 

berdasarkan kemampuan dan kemauan yang dimiliki peserta didik. Dapat 

disimpulkan bahwa dalam menanamkan nilai karakter pada peserta didik di 

sekolah, perlunya guru dalam memahami proses perkembangan dari setiap peserta 

didik yang sesuai dengan ruang lingkup pendidikan karakter. 

2. Ruang Lingkup Pendidikan Karakter  

Karakter dalam diri individu dalam proses pembentukannya tidak terlepas 

dari faktor lingkungan. Menurut Kemendiknas (2011:9) perkembangan dan 
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pembentukan karakter seseorang dapat dilihat dari konteks totalitas proses 

psikologis dan sosial kultural berupa aspek (kognitif, afektif, dan psikomotor) serta 

konteks totalitas sosial kultural yaitu dalam interaksi individu dengan keluarga, 

satuan pendidikan, masyarakat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas dapat 

dikelompokkan ke dalam ruang lingkup pendidikan karakter yang terdiri dari olah 

hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa (Kemendiknas, 2011:9). Ruang 

lingkup konfigurasi pendidikan karakter tersebut dapat digambarkan dalam 

Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Konfigurasi pendidikan karakter 

Sumber: Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 2011) 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 

pendidikan karakter dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu psikologis dan 

sosiokultural yang melibatkan olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa/karsa, 

serta memiliki hubungan saling berkesinambungan melalui proses internalisasi 

dan personalisasi pada setiap individu dalam mengembangkan dan melaksanakan 

pendidikan karakter. 
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Salah satu upaya dalam menanamkan nilai karakter pada peserta didik agar 

berkarakter dapat dilakukan pada lingkungan sekolah oleh semua warga sekolah. 

Menurut (Suandayani, 2017) bahwa tindakan warga sekolah dalam upaya 

menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik baik meliputi komponen 

kognitif, kesadaran, dan juga tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai karakter 

tersebut, baik terhadap hubungan dengan Tuhannya, dirinya sendiri, sesama 

manusia, lingkungan disekitarnya maupun kepada bangsanya akan menjadikan 

generasi penerus bangsa yang berkarakter. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Ramdhani (2014) bahwa terciptanya insan yang baik dapat dipengaruhi oleh 

penanaman nilai-nilai karakter yang baik pula. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

individu yang berkarakter dapat tumbuh dan dikembangkan melalui pendidikan 

karakter di sekolah. 

Pendidikan karakter di lingkungan sekolah khususnya pada sekolah dasar 

penting untuk dilaksanakan. Menurut Astutik (2018:2) bahwa pendidikan sekolah 

dasar merupakan awal dari sebuah terbentuknya karakter seorang anak yang 

menjadi fondasi dari terbentuknya karakter seorang peserta didik. Menurut Ki 

Hadjar Dewantara dalam Daryanto (2013:11), bahwa terdapat tiga unsur penting 

pada pendidikan karakter harus menanamkan pengetahuan tentang hal baik, 

perasaan yang baik kemudian melakukan hal baik yang menjadi suatu kebiasaan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk 

fondasi yang berkarakter pada peserta didik dapat diberikan melalui kegiatan atau 

pembiasaan-pembiasaan di lingkungan sekolah sebagai bentuk terciptanya budaya 

sekolah. 
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Pelaksanaan pendidikan karakter umumnya sudah terintegrasi melalui 

budaya sekolah yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan. 

Menurut Koesoema (2018:26) pendidikan karakter berbasis budaya sekolah 

lingkupnya lebih luas dibandingkan dengan pendidikan karakter berbasis kelas, 

karena melibatkan seluruh anggota tidak hanya guru dengan peserta didik atau 

peserta didik dengan peserta didik, melainkan interaksi antar individu dengan 

lingkungan pendidikan dengan pengembangan tradisi, norma, tata aturan, dan 

regulasi yang ada dalam lingkungan sekolah. Dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter dapat diintegrasikan melalui budaya sekolah yang sifatnya 

lebih luas jika dibandingkan dengan integrasi pendidikan karakter melalui 

pembelajaran, karena melibatkan seluruh warga sekolah.  

Tabel 2.1 Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Karakter 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Merupakan cerminan iman terhadap Tuhan yang diwujudkan 

melalui perilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, 

ada tiga dimensi relasi dalam nilai karakter religius, 

diantaranya hubungan individu dengan Tuhan, hubungan 

individu dengan individu, dan individu dengan alam atau 

lingkungan. 

2 Nasionalis Merupakan sikap yang ditunjukkan berupa rasa setia, peduli, 

dan memberikan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan 

fisik dan sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik, dan lebih 
mementingkan bangsa diatas kepentingan diri sendiri maupun 

kelompok. 

3 Mandiri Merupakan sikap yang dapat diandalkan tidak bergantung 

kepada orang lain dengan memanfaatkan tenaga, pikiran, dan 

waktunya untuk dapat merealisasikan tujuan, harapan, dan 

cita-citanya. 

4 Gotong Royong Merupakan tindakan yang menghargai semangat kerja sama, 

bahu membahu menyelesaikan pekerjaan, dapat bergaul dan 

bersahabat dengan orang lain, ikhlas dalam memberikan 

bantuan untuk orang lain yang sedang kesusahan. 

5 Integritas Tindakan yang mengutamakan kejujuran, dan selalu 

bertangggung jawab atas segala perbuatan yang dikerjakan. 

Sumber: Panduan Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (Sriwilujeng, 2017) 

3. Tujuan Pendidikan Karakter 

Berbicara tentang pendidikan, apapun dan bagaimanapun jenisnya, 

tentunya tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian halnya adanya 
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program pendidikan karakter, di dalamnya pasti ada tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai. Menurut Zaenal, A (2012:22) pendidikan karakter bertujuan untuk 

membentuk serta membangun sikap, pola pikir, dan juga perilaku peserta didik 

agar menjadi peserta didik yang lebih baik, memiliki akhlakul karimah, memiliki 

jiwa yang luhur, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. 

Pada dasarnya tujuan pendidikan karakter adalah upaya untuk 

mengembangkan potensi peserta didik secara keseluruhan supaya dapat 

mempersiapkan diri sebagai individu yang mampu bertahan mengatasi kemajuan 

zaman yang dinamis dengan perilaku-perilaku yang baik (Imas dan Berlin, 

2017:27).  Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, Pemerintah telah menyebutkan tujuan dari pendidikan adalah usaha 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik supaya menjadi 

manusia berakhlak mulia, memiliki iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, cakap, mandiri, kreatif, berilmu, serta dapat 

menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis.  

Menurut Kesuma, dkk (2011:9) memaparkan tujuan pendidikan karakter 

dalam setting sekolah, antara lain sebagai berikut: (1) Menguatkan dan 

mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap perlu dan penting sebagai 

pedoman agar menjadi pribadi atau kepemilikan peserta didik yang memiliki khas 

sebagaimana dalam nilai-nilai yang dikembangkan; (2) Mengoreksi kegiatan yang 

dilakukan peserta didiknya ketika tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah 

dikembangkan sekolah; (3) Membangun jaringan yang harmonis dengan 

masyarakat dan keluarga serta bertanggung jawab dalam memerankan pendidikan 

karakter bersama. 
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Tujuan pendidikan karakter yang telah dipaparkan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan karakter adalah membentuk bangsa 

agar terwujudnya generasi yang tangguh, kompetitif, memiliki akhlak yang mulia, 

moral tinggi, sifat toleransi, gotong royong, memiliki jiwa patriotik, berkembang 

dinamis, berilmu pengetahuan dan teknologi serta dijiwai dengan adanya iman 

dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa berlandaskan Pancasila. 

4. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

  Penguatan pendidikan karakter sekarang ini sedang digalakkan oleh 

pemerintah. Astutik (2018:26) menjelaskan bahwa gerakan penguatan pendidikan 

karakter merupakan salah satu gerakan nasional revolusi mental yang merupakan 

kelanjutan dari gerakan nasional pendidikan karakter bangsa 2010. Astutik 

(2018:27) juga menegaskan bahwa salah satu latar belakang penguatan pendidikan 

karakter adalah kecenderungan global, kecenderungan global disini yaitu 

berlangsungnya revolusi digital, perubahan peradaban masyarakat, dan semakin 

tegasnya fenomena abad kreatif, sedangkan urgensi penguatan pendidikan 

karakter adalah sumber daya manusia generasi emas 2045 yang berbekal 

keterampilan abad 21. 

  Hal ini dapat disimpulkan bahwa penguatan pendidikan karakter sangat 

penting sebagai proses pembentukan dan pengembangan potensi sumber daya 

manusia yang diharapkan mampu mencetak generasi emas berbekal keterampilan 

abad 21 yang siap menghadapi kondisi degradasi moral, etika, dan budi pekerti 

luhur.   

  Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadikan nilai karakter 

sebagai prioritas serta acuan dalam menanamkan nilai pendidikan karakter. 
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Kemendikbud (2017:8) memaparkan 5 nilai utama karakter yaitu: (1) religius, (2) 

nasionalis, (3) mandiri, (4) gotong royong, (5) integritas. Dari kelima nilai 

karakter utama tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

a. Religius 

Penanaman nilai karakter religius hendaknya dapat dijadikan sebagai suatu 

hukum dan kedisiplinan, namun juga harus dilaksanakan dan dirasakan bahwa 

memiliki nilai karakter religius menjadi kebutuhan diri setiap individu karena 

manusia selama hidup di dunia akan mempertanggung jawabkan apa yang sudah 

dilakukannya di dunia kepada Tuhannya, dan alangkah baiknya apabila 

penanaman nilai utama karakter religius dapat ditanamkan sejak usia dini dalam 

menjalani kelangsungan hidup seseorang yang lebih baik.  

Menurut Sriwilujeng (2017:8) menjelaskan bahwa nilai karakter religius 

merupakan cerminan iman terhadap Tuhan yang diwujudkan melalui perilaku 

sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, ada tiga dimensi relasi dalam nilai 

karakter religius, diantaranya hubungan individu dengan Tuhan, hubungan 

individu dengan individu, dan individu dengan alam atau lingkungan. 

Berdasarkan pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa nilai religius merupakan 

hubungan seseorang dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia dan 

lingkungan hidupnya dengan cara menyayangi dan menjaga ciptaan Tuhan. 

Daryanto (2013:134) nilai karakter religius adalah sikap dan perilaku yang 

mencerminkan sikap patuh terhadap Tuhan yang Esa melaksanakan sesuai ajaran 

agama yang dianutnya, tolerasi terhadap agama lain, dan dapat hidup rukun antar 

umat bergama. 
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Dari nilai utama karakter religius terdapat beberapa subnilai religius 

diantaranya memiliki rasa cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama 

dan keyakinan, teguh terhadap pendirian, percaya kepada diri sendiri, kerja sama 

antar umat beragama, antibully, persahabatan, peduli lingkungan, tidak 

memaksakan kehendak, melindungi yang lemah dan tersisih Sriwilujeng (2017:8).  

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai karakter 

religius di sekolah dapat dilaksanakan melalui hal-hal kecil akan tetapi jika 

diarasakan manfaatnya memiliki makna yang besar. Penanaman nilai utama 

karakter religius di sekolah dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan 

diantaranya: berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan sebelum dan 

sesudah belajar, menanamkan sikap saling berbagi kepada teman yang sedang 

membutuhkan, menanamkan hidup rukun antar teman, menjaga serta merawat 

lingkungan sekitar misalnya merawat tanaman di lingkungan sekolah yang 

merupakan wujud rasa cinta terhadap makhluk ciptaan Tuhan, beribadah sesuai 

keyakinan yang dianut misalnya sholat berjama’ah bagi yang beragama islam. 

b. Nasionalis 

Nilai karakter nasionalis pada diri setiap warga negara perlu ditanamkan 

supaya tumbuhnya rasa cinta kepada tanah air. Sriwilujeng (2017:9) memaparkan 

nilai karakter nasionalis merupakan sikap yang ditunjukkan berupa rasa setia, 

peduli, dan memberikan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan fisik dan 

sosial, kebudayaan, ekonomi, dan politik, dan lebih mementingkan bangsa di atas 

kepentingan diri sendiri maupun kelompok. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai nasionalis atau cinta tanah air bukan hanya dalam lisan 

tetapi dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan yang dapat membangun 
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kemajuan bangsa dan negara. Daryanto (2013:138) nilai karakter nasionalis 

adalah sikap yang menunjukkan cara berfikir, bertindak, serta berwawasan luas 

yang dapat menempatkan diri bahwa kepentingan bangsa dan negara lebih utama 

di atas kepentingan pribadi dan golongan.  

Dari nilai karakter nasionalis terdapat beberapa subnilai karakter nasionalis 

diantaranya menghargai dan mengapresiasi budaya bangsa, menjaga kekayaan 

budaya bangsa, cinta tanah air, rela berkorban, unggul dan berprestasi, disiplin, 

taat terhadap hukum, menjaga lingkungan sekitar, menghargai keberagaman 

(Sriwilujeng, 2017:9). 

Dari hasil yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa 

penanaman nilai karakter nasionalis perlu dilakukan agar tumbuhnya rasa cinta 

terhadap tanah air khususnya kepada generasi penerus bangsa. Penanaman rasa 

nasionalisme dapat dilakukan di sekolah diantaranya menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia sebelum atau sesudah pembelajaran, mempelajari sejarah 

kemerdekaan bangsa Indonesia, melestarikan budaya bangsa Indonesia melalui 

kegiatan ekstrakurikuler seni tari tradisional, musik tradisional dan merayakan 

hari bersejarah bangsa Indonesia dsb. 

c. Mandiri 

Mandiri merupakan nilai karakter yang harus ada pada setiap individu agar 

dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Sriwilujeng (2017:9) menjelaskan bahwa 

mandiri merupakan sikap yang dapat diandalkan tidak bergantung kepada orang 

lain dengan memanfaatkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk dapat 

merealisasikan tujuan, harapan, dan cita-citanya. Daryanto (2013:136) mandiri 

adalah sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah bergantung kepada orang 
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lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dari pernyataan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa nilai karakter mandiri merupakan usaha yang dilakukan 

seseorang agar dapat meraih segala keinginan, harapan dan cita-cita yang 

diimpikan berdasarkan kemampuan dalam dirinya tanpa bergantung kepada orang 

lain. Terdapat manfaat sikap kemandirian Mustari (2011:101) menjelaskan bahwa 

kemandirian sangat diperlukan agar tidak menjadi beban orang lain, selain itu 

kemandirian juga penting untuk seseorang agar dapat melatih dirinya sendiri 

untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuan yang dimiliki. Dari nilai karakter 

mandiri terdapat beberapa subnilai mandiri diantaranya kerja keras atau etos kerja, 

memiliki daya juang, tahan banting, kreatif, profesional, keberanian, dan 

pembelajar sepanjang hayat (Sriwilujeng, 2017:9) 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai 

karakter mandiri merupakan upaya seseorang untuk melatih dirinya agar menjadi 

pribadi yang memiliki rasa percaya diri dalam mengambil keputusan dengan 

mempertimbangkan baik buruk yang akan didapat serta memberikan kesempatan 

kepada seorang anak agar dapat melakukan apa yang diinginkan dan bisa 

memaksimalkan kemampuan yang dimiliki guna mempersiapkan diri untuk hidup 

dimasa mendatang. Penanaman nilai karakter mandiri di sekolah dapat 

dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang dapat memaksimalkan dan mengasah 

kemampuan yang dimiliki seorang peserta didik misalnya dengan berbagai 

kegiatan ekstrakurikuler, melalui kegiatan ekstrakurikuler diharapkan peserta 

didik dapat mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh setiap peserta 

didik di bidang non akademik.  

 



22 
 

d. Gotong Royong 

Nilai karakter gotong royong merupakan sikap yang harus ditanamkan dan 

dilatih seorang anak sejak dini. Menurut Sriwilujeng (2017:9) nilai karakter 

gotong royong merupakan tindakan menghargai semangat kerja sama, bahu 

membahu menyelesaikan pekerjaan, dapat bergaul dan bersahabat dengan orang 

lain, ikhlas dalam memberikan bantuan untuk orang lian yang sedang kesusahan. 

Astutik (2018:30) gotong royong mencerminkan tindakan menghargai kerja sama 

dan saling membantu menyelesaikan masalah. Pada nilai karakter gotong royong 

terdapat beberapa subnilai gotong royong diantaranya saling menghargai, kerja 

sama, komitmen terhadap keputusan bersama, solidaritas, menghargai, 

musyawarah mufakat, anti kekerasan, anti diskriminasi, komitmen bersama, 

empati, sikap kerelawanan, dan tolong-menolong (Sriwilujeng, 2017:9) 

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa 

nilai karakter gotong royong adalah tindakan yang mencerminkan semangat dalam 

hubungan saling tolong menolong antar sesama dalam menyelesaikan pekerjaan, 

penanaman nilai karakter gotong royong di sekolah dapat diwujudkan melalui 

berbagai kegiatan diantaranya yaitu: kegiatan kerja bakti membersihkan 

lingkungan sekolah, dengan kegiatan tersebut diharapkan peserta didik dapat 

memahami bahwa nilai kerjasama yaitu semua kegiatan yang dirasa berat untuk 

dikerjakan sendiri akan lebih terasa ringan dan cepat terselesaikan apabila 

dikerjakan bersama-sama. 

Selain itu peserta didik juga dapat dibiasakan dengan membantu sesama 

apabila ada yang membutuhkan bantuannya misalnya apabila ada teman yang 

sedang terkena musibah sebagai teman bisa memberikan sedikit sumbangan agar 
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memperingan bebannya, dari kegiatan tersebut diharapkan peserta didik dapat 

memupuk rasa kekeluargaan, persaudaraan dan solidaritas antar teman. Kegiatan 

lain dapat dilakukan untuk menanamkan nilai karakter gotong royong yaitu 

melalui perlombaan yang membutuhkan beberapa anggota dalam satu regu agar 

dapat saling membantu dan bekerja sama dalam suatu perlombaan tersebut. 

Melalui perlombaan tersebut diharapkan dapat melatih peserta didik untuk dapat 

bekerjasama dan bermusyawarah untuk mencapai tujuan bersama.  

e. Integritas 

Nilai karakter integritas penting ditanamkan kepada seseorang agar  

menjadi pribadi yang jujur dan dapat dipercaya baik dalam perkataan atau 

tindakan serta pekerjaan, nilai karakter integritas dapat menjadikan seseorang 

mempunyai sikap tanggung jawab. Menurut Mustari (2011:21) bertanggung 

jawab adalah perbuatan seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, sesama 

atau masyarakat, lingkungan sekitar, negara dan Tuhan. Judiani (2010) kejujuran 

merupakan perilaku yang didasari pada upaya dan dijadikan sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam tindakan atau perbuatan. Dari nilai karakter 

integritas terdapat beberapa subnilai integritas diantaranya jujur, tanggung jawab, 

setia, keadilan, anti korupsi, komitmen moral, cinta pada kebenaran, keteladanan 

dan menghargai martabat orang lain (yang menyandang disabilitas) (Sriwilujeng, 

2017:10) 

Dapat disimpulkan bahwa penanaman nilai karakter integritas penting 

dilakukan untuk menumbuhkan kejujuran dan rasa tanggang jawab peserta didik 

baik terhadap diri sendiri maupun terhadap tata tertib yang ada di sekolah hal 
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tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan diantaranya dengan: 

memberikan tanggung jawab kepada setiap peserta didik untuk menjalankan tugas 

piket kelas sesuai jadwal yang telah disusun bersama, melalui kebersihan diri 

sendiri misalnya kebersihan rambut, kuku dicek oleh guru setiap minggunya, dan 

kegiatan lainnya yang dapat memupuk nilai karakter integritas.  

Kelima nilai karakter yang sudah dijelaskan di atas antar nilai karakter 

pasti memiliki keterkaitan satu sama lain. Peneliti akan memberikan poin-poin 

secara garis besar dari kelima nilai utama karakter yang sudah dipaparkan di atas. 

Setiap satuan pendidikan memilki kebijakan masing-masing dalam mengupayakan 

penanaman subnilai dari nilai utama penguatan pendidikan karakter yang telah 

disebutkan di atas berdasarkan tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai oleh setiap 

satuan pendidikan, dengan menanamkan kelima nilai utama penguatan pendidikan 

karakter tersebut diharapkan penanaman nilai utama penguatan pendidikan 

karakter dapat berjalan dengan maksimal. Nilai utama dari penguatan pendidikan 

karakter dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. 

Tabel 2.2 Nilai Utama dan Nilai Pendukung PPK 

No Nilai Utama Rincian Nilai Pendukung 

1 Religius Cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan 

kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, kerja sama antar 

pemeluk agama dan kepercayaan, antibuli dan kekerasan, 

persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, cinta 

lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih. 

2 Nasionalis Apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya 

bangsa,rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, 

menjaga lingkungan,taat hukum, disiplin, menghormati 

keragaman budaya, suku,dan agama. 

3 Mandiri Etos kerja (kerja keras), tangguh tahan banting, daya juang, 
profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat. 

4 Gotong Royong Menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolongmenolong, solidaritas, 

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

5 Integritas Kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti 

korupsi, keadilan, tanggungjawab, keteladanan, dan menghargai 

martabat 

Sumber: Konsep dan Pedoman PPK (Kmendiknas, 2017) 
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5. Budaya Sekolah 

a. Pengertian Budaya Sekolah 

Setiap sekolah pasti memiliki kultur atau budaya yang berbeda dan sudah 

menjadi pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Akbar (2015:48) bahwa budaya sekolah merupakan cara 

berpikir, kebiasaan berperilaku dan berkarya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku 

dalam sebuah komunitas sekolah. Sejalan dengan pernyataan tersebut Daryanto 

(2015:17) menjelaskan bahwa budaya sekolah merupakan kumpulan norma, nilai, 

dan tradisi yang diciptakan oleh semua warga sekolah dalam kurun waktu yang 

lama dan mengarah pada seluruh aktivitas sekolah. Koesoema (2018:22) 

berpendapat bahwa budaya (kultur) sekolah terbentuk melalui berbagai macam 

peristiwa yang terjadi di dalam dunia pendidikan, seperti adanya berbagai macam 

tata krama atau norma, nilai, peraturan-peraturan, dan adanya kehadiran sosok 

keteladanan, serta lingkungan yang mendukung nilai pembentukan karakter dan 

dirasakan semenjak dimulainya seseorang memasuki pintu gerbang sekolah. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah 

merupakan bagian dari tradisi sekolah yang berpengaruh pada cara berpikir dan 

bertindak dan menjadi suatu perilaku kebiasaan yang membudaya berdasarkan 

nilai, norma, aturan dan moral yang berlaku di sekolah. 

Pada dasarnya setiap satuan pendidikan mempunyai perbedaan dalam 

menanamkan aturan dan nilai-nilai yang berlaku. Sekolah menciptakan budaya 

yang baik pasti akan berdampak pada perkembangan peserta didik yang baik pula. 

Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari visi, misi, dan mutu sekolah untuk 

menjadikan sekolah yang unggul. Lickona (2013:456) menjelaskan bahwa sekolah 
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yang baik yaitu sekolah yang mempunyai visi yang jelas untuk jangka panjang, 

melalui pendidikan moral dan keteladan kepala sekolah dan guru dapat memberi 

contoh pembiasaan yang baik. Hal ini juga diperkuat oleh Koesoema (2018:33) 

bahwa kultur sekolah memiliki jiwa karakter dapat dibentuk oleh setiap individu 

yang ada di lembaga pendidikan dalam menjalankan program dan melibatkan 

seluruh anggota sehingga dalam lembaga pendidikan secara bersama-sama 

melaksanakan visi dan misi bagi pertumbuhan kultur sekolah yang sehat. 

Maryamah (2016) berpendapat bahwa mutu sekolah dapat dilihat dari budaya atau 

pembiasaan yang hidup dan dikembangkan oleh seluruh warga sekolah. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa dengan adanya visi, misi sekolah untuk masa depan 

sekolah yang baik diharapkan sekolah dapat memperbaiki mutu budaya sekolah 

yang berkualitas agar berdampak baik dan bermanfaat untuk perkembangan 

peserta didik. 

b. Tujuan dan Manfaat Budaya Sekolah 

Dengan adanya budaya sekolah yang diciptakan dalam membantu 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pasti memiliki tujuan dan manfaat 

yang ingin dicapai dan dirasakan manfaatnya. Menurut Koesoema (2018:30) 

adanya penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah tujuannya adalah 

untuk menciptakan kondisi lingkungan pendidikan dalam sebuah lingkungan 

pembelajaran di sekolah agar dapat membantu peserta didik dapat menggali dan 

menemukan jiwa atau karakter secara sehat, dewasa, psikologis, spiritual, dan 

moral. Daryanto (2013:20) tujuan diadakannya budaya sekolah adalah 

memberikan perhatian khusus agar peserta didik dapat bekerja keras dan 

mendorong untuk tercapai pendidikan yang dicita-citakan sesuai dengan tujuan 



27 
 

sekolah, selain itu agar terbangunnya komitmen diri dengan nilai, norma, dan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga pembiasaan baik itu dapat memotivasi 

seluruh warga sekolah.  

Menurut Maryamah (2016) manfaat budaya sekolah apabila dalam 

pelaksanaannya dikembangkan dengan kuat, kondusif, dan tanggung jawab akan 

memberikan manfaat diantaranya: (1) Terjaminnya kualitas kerja yang baik; (2) 

Terbukannya seluruh jaringan komunikasi dengan segala jenis dan juga level yang 

berbeda baik komunikasi vertikal dan horizontal; (3) Lebih terbuka atau 

transparan; (4) Terciptanya rasa kekeluargaan dan rasa saling memiliki yang 

besar; (5) Solidaritas dan kekeluargaan semakin meningkat; (6) Kesalahan dapat 

diperbaiki dengan segera; dan (7) Mudah beradaptasi dengan perkembangan 

IPTEK dan dapat membedakan IPTEK yang baik. 

Dari tujuan dan manfaat yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan  

bahwa budaya sekolah memiliki tujuan yang sangat baik untuk mendukung 

pendidikan karakter melalui kegiatan pembiasaan dan dapat menjadikan warga 

sekolah semakin termotivasi untuk menjadi insan yang memiliki moral, nilai, dan 

karakter sesuai jati diri bangsa, sehingga apa yang dicita-citakan bangsa untuk 

masa yang akan datang dapat membentuk generasi yang baik. 

6. Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah 

a. Integrasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah 

Lingkungan sekolah pasti memiliki peranan penting dalam menanamkan 

pendidikan karakter kepada peserta didik. Astutik (2018:36) budaya sekolah 

merupakan salah satu kegiatan yang dapat menanamkan nilai-nilai karakter 

kepada peserta didik. Hal ini diperkuat oleh pendapat Koesoema (2018:8) 
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pendidikan karakter berbasis budaya sekolah akan menciptakan sebuah kultur atau 

kebiasaan, secara tidak langsung budaya sekolah dapat menganalisis dan juga 

mengembangkan budaya moral di lingkungan pendidikan, berupa kegiatan yang 

dilakukan bersama seperti kegiatan pembiasaan-pembiasaan. Kemendiknas 

(2017:35) menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter berbasis budaya 

sekolah menerapkan pembiasaan dan pembentukan budaya sekolah yang memuat 

nilai-nilai utama PPK dan menjadi tujuan utama dari penguatan pendidikan 

karakter. Kemendikbud (2017:40) menjelaskan bahwa satuan pendidikan dapat 

mengembangkan penguatan pendidikan karakter (PPK) berbasis budaya sekolah 

untuk dapat memperkuat sebuah pembiasaan yang dimiliki oleh sekolah, selain itu 

setiap satuan pendidikan perlu melakukan adanya evaluasi dan refleksi pada 

tradisi sekolah yang sudah ada dengan mengaitkan sebuah tradisi tersebut sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi sekarang, hal tersebut penting dilakukan sebagai 

upaya perbaikan mutu budaya sekolah yang dimiliki oleh setiap satuan 

pendidikan. 

Beberapa pernyataan yang sudah dipaparkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembiasaan merupakan salah satu upaya dalam menanamkan penguatan 

pendidikan karakter, dengan adanya kegiatan budaya sekolah atau pembiasaan 

yang dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

secara bersama akan menumbuhkan sebuah kultur, kultur yang tumbuh dari 

kegiatan pembiasaan menjadi salah satu indikator yang dapat dicapai dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada suatu sekolah, sehingga dalam 

melakukan kegiatan tersebut menjadi sebuah hal biasa tanpa adanya rasa 
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keterpaksaan. Terdapat komponen budaya sekolah yang diintegrasikan dengan 5 

nilai karakter dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Integrasi Nilai Karakter dalam Budaya Sekolah 

Sumber: Pelatihan Fasilitator Penguatan Pendidikan Karakter 

 

Dari komponen yang telah dipaparkan dapat dijelaskan bahwa penguatan 

pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yaitu bahwa dari penguatan 

pendidikan karakter terdapat 5 nilai utama karakter yaitu religius, nasionalis, 

mandiri, gotong royong, integritas, dari 5 nilai utama karkter diciptakan sebuah 

tradisi yang dibangun oleh sekolah berdasarkan nilai-nilai yang berlaku pada 

setiap satuan pendidikan, dari sebuah tradisi sekolah yang diciptakan 

mempertimbangkan dari karakteristik peserta didik. Kemudian dari tradisi sekolah 

yang merujuk pada karakteristik peserta didik kemudian dilihat dari perilaku 

peserta didik diharapkan sesuai dengan 5 nilai karakter yang diharapkan 

(Pelatihan Fasilitator Penguatan Pendidikan Karakter). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam membentuk nilai utama penguatan pendidikan karakter berbasis 

budaya sekolah terdapat 5 nilai utama karakter yaitu religius, nasionalis, mandiri, 

gotong royong, dan integritas, dalam menciptakan budaya sekolah disesuaikan 
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dengan nilai yang dikembangkan di tiap satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan karakteristik peserta didiknya. 

b. Integrasi dalam Program Pengembangan Diri 

 Dalam menanamkan pendidikan karakter di sekolah pasti memiliki 

berbagai cara agar dapat terlaksana dengan maksimal. Akbar (2015:135) 

mengemukakan bahwa melalui budaya sekolah pembentukan karakter anak dapat 

dilakukan melalui (1) kegiatan rutin misalnya menyambut kedatangan peserta 

didik di pintu gerbang sekolah, pembiasaan, dan keteladanan, melaksanakan 

upacara bendera hari senin, sholat berjamaah bagi yang muslim, dll, (2) kegiatan 

spontan misalnya melerai saat ada teman yang sedang bertengkar, membiasakan 3 

S (senyum, sapa, salam), amal peduli sosial, mengingatkan teman apabila 

melakukan perbuatan yang tidak baik, (3) kegiatan terprogram misalnya 

mengadakan perlombaan antar kelas, mengundang narasumber untuk memberikan 

edukasi, dll. Hal ini juga diungkapkan Wibowo (2012:84-91) ada beberapa cara 

dalam menanamkan nilai-nilai karakter di sekolah yaitu dalam bentuk kegiatan-

kegiatan, diantaranya (1) kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan peserta 

didik secara terus-menerus dan konsisten, misalnya kegiatan uapacara pada hari 

senin, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, salam ketika bertemu guru, 

piket kelas, shalat berjamaah, dll, (2) kegiatan spontan adalah kegiatan yang 

dilakukan pada saat itu juga, misalnya kegiatan amal untuk korban bencana, (3) 

keteladanan adalah perilaku dan sikap seluruh warga sekolah baik itu guru, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik dalam memberikan contoh atau suri tauladan 

melalui tindakan-tindakan yang dapat menjadi panutan bagi orang lain atau 

peserta didik lain, misalnya tentang menanamkan nilai kedisiplinan, menjaga 
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kebersihan, kerapian, kasih sayang terhadap sesama dan lingkungan, menjaga 

kesopanan, jujur, (etos kerja) kerja keras, (4) pengkondisian adalah kegiatan 

penciptaan kondisi yang dapat mendukung terlaksananya pendidikan karakter di 

sekolah, misalnya, sarana prasarana dengan kondisi toilet yang bersih, adanya 

tempat sampah yang memadai, halaman yang hijau, asri dengan pepohonan, 

poster kata-kata bijak atau nasehat yang dipajang di mading, di lorong sekolah dan 

di dalam ruang kelas. 

Dari beberapa pendapat yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah dalam program pengembangan diri dapat dilakukan dengan berbagai 

kegiatan diantaranya kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan terprogram, 

keteladanan, dan pengkondisian hal ini diharapkan dapat mengembangkan diri 

peserta didik dan seluruh warga sekolah agar terciptanya nilai utama karakter 

yang dikembangkan secara maksimal. 

B. Kajian Penelitian Yang Relevan  

Kajian penelitian yang relevan ini melihat kajian mengenai penelitian-

penelitian yang terdahulu. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian yang ada 

ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu yang relevan 

dengan penelitian ini, dipaparkan pada Tabel 2.3 berikut. 

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti 

Tahun Judul Persamaan Perbedaan 

1 Mudassir 2017 Pengimplement

asian 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Budaya Sekolah 

Di SD Negeri 
Lam Ilie 

Kabupaten Aceh 

Besar 

a. Membahas 

tentang budaya 

sekolah 

b. Jenis penelitian 

kualitatif 

c. Pendekatan 
penelitian 

deskriptif 

 

a. Aspek yang 

diteiliti 

b. Anlisis data 

penelitian 

c. Tempat 

penelitian 
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2 Herwula

n Irene 

Purnama 

2016 Penguatan 

Pendidikan 

Karkater 

Berbasis 

Budaya Sekolah 

Melalui 

Program 

Literasi Dasar 

Di Sekolah 

Dasar Negeri 
Pontianak 

a. Membahas 

tentang budaya 

sekolah 

b. Jenis penelitian 

kualitatif 

c. Teknik 

pengumpulan 

data 

a. Aspek yang 

diteliti 

b. Teknik 

pengumpulan 

data 

c. Pengecekan 

keabsahan 

data 

d. Tempat 

penelitian 

3 Eva 

Ratna 

Furi 

2013 Implementasi 

Pendidikan 

Karakter 

melalui Budaya 

Sekolah Di 

Sekolah Dasar 

Islam Terpadu 

Permata Ummat 

Trenggalek 

a. Membahas 

tentang budaya 

sekolah 

b. Jenis penelitian 

kualitatif 

a. Aspek yang 

diteliti 

b. Teknik 

pengumpulan 

data 

c. Tempat 

penelitian 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada penelitian yang 

pertama peneliti mendeskripsikan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 

penilaian pendidikan karakter dalam budaya sekolah. Pada penelitian yang kedua 

peneliti mendeskripsikan tentang implementasi perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi dalam menanamkan karakter berbasis budaya sekolah melalui program 

sekolah. Pada penelitian yang ketiga peneliti mendeskripsikan tentang 

implementasi budaya pendidikan karakter, faktor pendukung dan penghambat 

budaya pendidikan karakter. Perbedaan dari ketiga penelitian terdahulu disini 

peneliti ingin mendeskripsikan tentang bagaimana pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter, penanaman nilai karakter peserta didik yang nampak, 

kendala yang dihadapai, upaya/solusi yang diberikan melalui budaya sekolah di 

SD Muhammadiyah 4 Batu. 
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C. Kerangka Pikir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka pikir penelitian 

Kondisi Lapangan 

1. Fenomena tindak kriminalitas yang

dilakukan pelajar.

2. Krisis moral yang masih banyak

ditemukan dikalangan pelajar

3. Masih banyak tindak kejahatan

dikalangan pelajar seperti kejahatan

nyawa (tawuran), fisik, kesusilaan,

pencurian, narkotika,penipuan,

korupsi, pelanggaran terhadap tata

tertib, perampasan hak milik orang

lain, dan mencontek maupun memberi

jawaban kepada teman saat ujian.

Kondisi Ideal 

1. Pelajar yang sejatinya memiliki

kecerdasan dan watak yang

bermartabat

2. Pelajar yang bertaqwa kepada Tuhan

yang Maha Esa dan berakhlak mulia

3. Pelajar yang memiliki kesehatan

jasmani/rohani dan berilmu serta

cakap, kreatif, mandiri, demokratis,

dan bersifat gotong royong dan

memiliki rasa bertanggung jawab

Dalam menghadapi tantangan global di abad 21 maka pelajar atau peserta didik 

dituntut harus memiliki keterampilan berfikir kritis dalam pemecahan masalah, 

kreatif, inovatif, dan produktif. 

Pada tahun 2017 melalui Nawacita butir ke-8 arahan Presiden Joko Widodo 

mencanangkan Gerakan Nasioanal Revolusi mental dengan mengeluarkan 

Perpres No.87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter (PPK) 

dan implementasinya 

Implementasi penguatan pendidikan karakter (PPK) salah satunya 

dapat dilakukan dengan cara penguatan karakter melalui budaya 

sekolah. 

Peneliti ingin melakukan penelitian terkait dengan 

deskripsi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah yang difokuskan pada 

pelaksanaan, penanaman nilai karakter, kendala, dan 

upaya dalam implementasi PPK melalui budaya sekolah. 


