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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pendidikan Karakter 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan suatu sistem penanaman nilia- nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai tersebut, baik terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan sehingga 

menjadi insan kamil (Muslich, 2011: 84). Pendidikan karakter dilakukan secara 

terus menerus sehingga menghasilkan perubahan kualitas diri menjadi lebih baik. 

Menumbuhkan kebiasaan nilai karakter kepada peserta didik sehingga memiliki 

kesadaran yang tinggi serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan dalam 

kehidupan sehari- hari (Mulyasa, 2012:3).    

Pendidikan karakter dilakukan untuk menanamkan nilai – nilai positif kepada 

peserta didik. Wening (2012) menyatakan bahwa pendidikan nilai merupakan 

pelaksanaan pendidikan karakter yang didapatkan dari lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Departemen Pendidikan Amerika Serikat (dalam Arifin, 

2013:23) pendidikan karakter sebagai proses belajar peserta didik dan orang dewasa 

untuk mengerti, peduli dan bertindak sesuai dengan nilai etika baik contohnya rasa 

hormat, bertanggung jawab, kepedulian pada diri sendiri dan orang lain.  

 Peneliti menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah proses 

pembelajaran tentang sifat, sikap dan moral kepada siswa yang dilakukan secara 
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sadar dan terencana sehingga bisa menerapkan nilai karakter dengan baik. Serta 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehri-hari.  

2. Tujuan Pendidikan Karakter  

Tujuan pendidikan karakter untuk meningkatkan mutu pendidikan pada 

pembentukan sikap yang baik peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, pada 

setiap satuan pendidikan. Sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari – hari. 

Pendidikan karakter mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai 

yang mendasari perilaku, tradisi, kebiasaan, yang dipraktikan oleh semua warga 

sekolah dan masyarakat sekitar (Mulyasa, 2012:9). 

Menurut Kemendiknas (dalam Fitri, 2012:24), tujuan pendidikan karakter antara 

lain: 

1) Mengembangkan kemampuan peserta didik agar memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa. 

2) Mengembangkan kebiasaan yang baik sesuai dengan nilai-nilai karakter dan 

tradisi budaya bangsa yang relegius. 

3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa. 

4) Mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, dan berwawasan kebangsaan. 

5) Mengembangkan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang aman, jujur, 

penuh kreativitas dan persahabatan, serta  rasa kebangsaan yang tinggi.   

Dari beberapa penjelasan tentang tujuan pendidikan karakter diatas maka 

peneliti menyimpulkan tujuan dari pendidikan karakter adalah, mengembangkan 
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dan membentuk nilai-nilai positif yang ada pada siswa sehingga memiliki perilaku 

yang baik.  

3. Nilai – Nilai Pendidikan Karakter 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional ada 18 nilai – nilai pendidikan karakter 

yang dilaksanakan pada proses pembelajaran di Indonesia. Pelaksanaan 

pendidikan karakter dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai yang menjadi 

dasar karakter bangsa (Fadilah, 2013:39-41) yaitu : 

1) Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran 

agama yang dianutnya, serta toleransi terhadap pemeluk agama lain.  

2) Jujur adalah perilaku yang di dasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya 

sebagai orang yang dapat di percaya dalam perkataan, tindakan dan pekerjaan.  

3) Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, 

etnis, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda dengan darinya.  

4) Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan yang ada di lingkungan. 

5)  Kerja keras adalah berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati untuk berupaya 

mendapatkan yang diinginkan dengan hasil yang maksimal.  

6) Kreatif adalah berfikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau 

hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.  

7) Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah bergantung pada orang 

lain dalam menyelesaikan tugas – tugasnya. 

8) Demokratis, cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dengan orang lain.  
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9) Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui 

lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat dan 

didengar. 

10)  Semangat kebangsaan, cara berfikir, bertindak dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri sendiri 

dan kelompok.  

11) Cinta tanah air cara berfikir, bertindak dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.  

12)  Menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk 

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta 

menghormati kemenangan orang lain. 

13)  Bersahabat atau komunikatif, tindakan yang memperhatikan rasa senang 

berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.  

14) Cinta damai, sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

senang dan aman atas kehadirannya.  

15) Gemar membaca, kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai 

bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.  

16) Peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya dan mengembangkan upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17)  Peduli sosial, sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada 

orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 
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18)  Tanggung jawab sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya yang harus dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, 

lingkungan (alam, sosial, dan budaya) negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016 tentang gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adanya Revolusi Karakter Bangsa dan 

Gerakan Revolusi Mental dalam pendidikan untuk melakukan perubahan pada 

pendidikan nilai karakter. PPK menjelaskan ada lima nilai karakter yang saling 

berkaitan membentuk nilai yang harus dikembangkan (Hendarman, Saryono, dkk 

2016:8) yaitu: 

1) Religius 

Nilai religius ialah menunjukkan iman kepada Tuhan yang Maha Esa dengan 

melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, serta menghargai, 

menghormati perbedaan agama dan kepercayaan agama lain. 

2) Nasionalis 

Nilai nasionalis ialah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan individu dan  kelompok. Dan cara berpikir, bersikap, dan 

bertindak yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap 

bangsa dan negara.  

3) Mandiri 

Nilai mandiri ialah perilaku tidak bergantung pada orang lain. Memiliki 

semangat tinggi untuk  mewujudkan segala cita –cita dan harapan. 

4) Gotong Royong 

Nilai gotong royong ialah sikap bekerjasama untuk menyelesaikan pesoalan 

bersama. Saling membantu kepada oarang yang membutuhkan bantuan.  
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5) Integritas 

Nilai integritas ialah  nilai- nilai sifat dan sifat untuk menjadikan dirinya orang 

yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang baik (integritas moral). 

 

 

Pendidikan karakter disekolah diterapkan pada setiap mata pelajaran, 

pembiasaan keteladanan atau pembudayaan sekolah perlu adanya tanggung jawab 

oleh semua warga sekolah, karena yang dilihat, di dengar, di rasakan, dan di 

kerjakan oleh siswa dapat membentuk kebiasaan. Tahun 2006 ada 18 nilai karakter 

yang diterapkan namun dengan adanya gerakan revolusi karakter bangsa pada tahun 

2016 ada 5 nilai karakter yang diterapkan pada proses pembelajaran di Indonesia. 

Hubungan keterkaitan nilai-nilai pendidikan karakter dari 18 nilai menjadi 5 

nilai dalam PPK : 

1) Religius nilai yang menunjukkan perilaku iman kepada Tuhan yang Maha Esa 

dengan melaksanakan perintah agama, menghargai perbedaan, menjunjung 

tinggi sikap toleransi. Nilai karakter 2010 yaitu, religius, toleransi, demokratis, 

peduli sosial, peduli lingkungan, cinta damai. 

2) Nasionalis nilai yang mencerminkan perilaku yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, 

ekonomi dan politik serta menempatkan kepentingan bangsa diatas 

kepentingan individu dan kelompok. 

Nilai karakter 2010 yaitu, cinta tanah air, semangat kebangsaan, cinta damai, 

peduli lingkungan. 
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3) Mandiri nilai yang mencerminkan sikap dan perilaku tidak bergantung pada 

orang lain dan mewujudkan cita-cita dengan penuh semangat.  

Nilai karakter 2010 yaitu mandiri, keja keras, kreatif, rasa ingin tahu, gemar 

membaca.  

4) Gotong Royong nilai yang mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja 

sama dan membantu menyelesaikan persoalan bersama dan memberi bantuan 

kepada orang-orang yang membutuhkan. 

Nilai karakter 2010 yaitu, bersahabat, cinta damai, toleransi, demokratis.   

5) Integritas nilai yang mendasari perilaku yang berupaya untuk menjadi orang 

yang selalu dipercaya dalam perkataan, perbuatan dan pekerjaan. 

Nilai jujur, bersahabat, tangguung jawaab. 

4. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Sekolah 

Pelaksanaan pendidikan karakter berupaya memanfaatkan semua lingkungan 

belajar yang ada untuk inisiasi, perbaikan, menguatkan dan menyempurnakan 

pendidikan karakter. Pengembangan nilai karakter dibagi dalam empat pilar yaitu, 

(1) kegiatan pembelajaran di kelas, (2) kegiatan keseharian pada budaya sekolah, 

(3) kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, (4) kegiatan keseharian di rumah dan 

masyarakat (Samani, 2011:113). Pelaksanaan pendidikan karakter dapat dilakukan 

dengan berbagai model yaitu : pembiasaan dan keteladanan, pembinaan disiplin , 

hadiah dan hukuman, CTL (contectual teaching, and learning), bermain peran, dan 

pembelajaran partisipatif  (Mulyasa, 2012:165). 

Manajemen sekolah berpengaruh dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

Dimulai dari perencanaan, dilaksanakannya pendidikan karakter pada kegiatan di 

sekolah, pengelolaan nilai– nilai  yang ditanamkan pada muatan kurikulum, 
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pembelajaran, penilaian, pendidik dan tenaga pendidik yang lain. Manajemen 

sekolah salah satu media efektif pelaksanaan pendidikan karakter (Wiyani, 

2013:87). Ada beberapa strategi dan pendekatan yang dapat digunakan pada 

pelaksanaan pendidikan karakter, (Zainul, 2012:45) yaitu: 

1) Pengintegrasian nilai dan etika pada setiap mata pelajaran. 

2) Internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua warga sekolah. 

3) Pembiasaan dan latihan, 

4) Pemberian teladan, 

5) Penciptaan suasana berkarakter di sekolah, 

6) Pembudayaan.  

 

Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dapat di terapkan pada kegiatan 

–kegiatan peserta didik. Dimulai sebelum pembelajaran higga akhir pembelajaran 

di sekolah. Tidak hanya kegiatan di dalam kelas namun pelaksanaan pendidikan 

karakter dapat dilakukan diluar jam pelajaran. Guru maupun staf sekolah yang lain 

memberi contoh secara langsung tentang aturan, norma, moral dan etika yang baik 

serta menumbuhkan rasa  kepedulian sosial, disiplin, tanggung jawab, 

kepemimpinan melalui kegiatan tambahan. 

B. Budaya Sekolah  

1. Pengertian Budaya Sekolah 

Budaya merupakan pandangaan hidup yang berupa nilai- nilai, kebiasaan, 

hasil karya, pengalaman dan tradisi yang mengakar di masyarakat dan 

mempengaruhi perilaku setiap orang (Triatna, 2006:102)  Budaya sekolah adalah 

suasana sekolah tempat siswa berinteraksi dengan sesama, pendidik, tenaga 

pendidik, pendidik dengan pendidik, dan antar anggota kelompok masyarakat 
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dengan warga sekolah. Interaksi sosial yang dilakukan dengan berbagai aturan, 

norma, moral serta etika bersama yang berlaku disatuan pendidikan. Ada beberapa 

nilai- nilai yang di kembangkan yaitu Jujur, bertanggung jawab, cerdas, kreatif, 

sehat dan bersih, peduli dan bergotong royong (Wiyani, 2013:99). Budaya sekolah 

merupakan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah tempat peserta didik 

berinteraksi (Ardy, 2013:99) 

Peneliti menyimpulkan bahwa budaya sekolah adalah kebiasaan, pola pikir, 

kegiatan yang dilakukan semua warga sekolah secara terus-menerus dan berdampak 

positif. Setiap sekolah memiliki kebudayaan yang berbeda – beda, unik serta 

menjadi ciri khas. 

2. Pengembangan Budaya sekolah 

Daryanto (2015:17-19) menyatakan prinsip-prinsip yang menjadi acuan 

dalam pengembangan budaya sekolah adalah sebagai berikut:  

1) Berfokus pada Visi, Misi dan tujuan sekolah: pengembangan 

budaya sekolah dan iklim sekolah harus sejalan. 

2) Penciptaan komunikasi formal dan informal: komunikasi sangat 

penting untuk koordinasi sekolah dalam penyampaian pesan-pesan 

tentang budaya sekolah.  

3) Inovatif dan bersedia mengambil resiko: perubahan budaya 

sekolah selalu dilakukan untuk keperluan evaluasi, dari perubahan 

tersebut ada resiko yang harus diterima dengan baik. 

4) Memiliki strategi dan program yang jelas: Strategi adalah cara yang 

akan dilakukan sedangkan program adalah menyangkut kegiatan 

yang harus dilakukan. 

5) Berorientasi kinerja: budaya dan iklim sekolah perlu diarahkan 

pada sasaran yang memungkinkan dapat diukur. 

6) Sistem evaluasi: evaluasi perlu dilakukan secara rutin dan bertahap.  

7) Komitmen yang kuat: komitmen dari pemimpin dan warga sekolah 

sangat menentukan pelaksanaan program pengembangan budaya 

dan iklim sekolah. 

8) Keputusan berdasarkan konsensus: dalam pengmabilan 

keputusanyang positif dengan cara pengambilan keputusan secara 

bersama- sama. 
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9) Sistem imbalan yang jelas: penghargaan point kepada siswa yang 

menunjukkan perilaku positif yang sesuai dengan pengembangan 

budaya sekolah dan iklim sekolah. 

10) Evaluasi diri: merupakan salah satu alat untuk mengetahui 

masalah-masalah yang dihadapi sekolah.    

 

Pengembangan budaya sekolah dapat di laksanakan pada kegiatan peserta 

didik. PPK di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan berikut ini 

(Hendarman, Saryono, dkk 2016:18). 

1) Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

sekolah secara teratur dan terjadwal, yang wajib diikuti olehsetiap peserta 

didik. Program intrakurikuler berisi berbagai kegiatan untuk meningkatkan 

Standar Kompetensi Lulusan melalui KompetensiDasar yang harus dimiliki 

peserta didik yang dilaksanakan sekolahsecara terus-menerus setiap hari sesuai 

dengan kalender akademik. 

2) Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang terkait dan 

menunjang kegiatan intrakurikuler, yang dilaksanakan di luar jadwal 

intrakurikuler dengan maksud agar peserta didik lebih memahami dan 

memperdalam materi intrakurikuler. Kegiatan kokurikulerdapat berupa 

penugasan, proyek, ataupun kegiatan pembelajaranlainnya yang berhubungan 

dengan materi intrakurikuler yang harus diselesaikan oleh peserta didik. 

3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakte ryang 

dilaksanakan di luar jam pembelajaran (intrakurikuler). Aktivitas 

ekstrakurikuler berfungsi menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat 

peserta didik dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kearifan lokal, 

dan daya dukung yang tersedia. 
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Komponen pengembangan budaya dan iklim sekolah dapat kelompokkan 

dalam tiga kategori (Daryanto, 2015:14-15) yaitu: 

1) Budaya sekolah meliputi beberapa aspek (nilai, norma, dan perilaku) 

2) Lingkungan fisik sekolah (keindahan, kebersihan, kenyamanan, kebersihan) 

3) Lingkungan sistem sekolah (berbasis mutu, disiplin dan tata tertib, 

penghargaan, informasi, evaluasi dan komunikasi yang terbuka) 

 Dari beberapa pengembangan budaya sekolah diatas dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk mengembangkan budaya sekolah yang bermutu. Setiap 

sekolah memiliki budaya sekolah yang baik dan selalu berupaya meningkatkan 

kualitas sekolah yang sesuai dengan nilai, norma, dan perilaku yang akan 

ditanamkan dalam bentuk kegiatan.  

3. Pelaksanaan Budaya Sekolah 

Pelaksanaan budaya sekolah yang menerapkan nilai –nilai karakter pada 

kegiatan rutin di sekolah perlu keterlibatan semua warga sekolah dalam perawatan 

sekolah, pemanfaatan, pemeliharaan, sarana, prasarana lingkungan sekolah. Ada 

enam elemen budaya sekolah menurut pendapat Likona (2012:455) yaitu: 

1) Kepemimpinan kepala sekolah 

2) Disiplin 

3) Rasa persaudaraan yang tinggi 

4) Pengelolaan yang demokratis 

5) Hubungan yang baik semua warga sekolah dan masyarakat 

6) Memperhatikan moralitas warga sekolah 
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Pelaksanaan budaya sekolah dengan menerapkan niai- nilai karakter yang 

dilakukan secara rutin oleh semua warga sekolah dapat dilakukan melalui empat 

cara (Wiyani, 2013:222) yaitu: 

1) Pembiasaan keteladanan 

Perilaku dan sikap tenaga pendidik dan peserta didik sehari- hari yang tidak 

terprogram, dengan memberikan contoh yang baik sehingga menjadi panutan 

bagi peserta didik.  Contoh kegiatan kebersihan, kerapian, kesopaanan, 

perhatian dan lain- lain. 

2) Pembiasaan spontan 

Kegiatan secara spontan yang dilakukan pada saat itu. Saat ada peserta didik 

yang bersikap kurang baik guru memberikan pengarahan pada saat itu contoh, 

membuang sampah sembarangan, berkelahi, tidak sopan dan lain- lain. 

3) Pembiasaan rutin 

Kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus dan konsisten setiap saat. 

Contooh sholat berjamaah, upacara hari besar kenegaraan, berjabat tangan 

dengan guru saat datang ke sekolah, piket kelas dan lain- lain. 

4) pengondisian 

kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan situasi yang mendukung kegiatan 

pendidikan karakter, contoh lingkungan yang nyaman, ada tempat sampah, 

kesehatan diri, poster kata- kata bijak. 

Kegiatan budaya sekolah yang msih dilakukan sekolah (Daryanto, 2015:8), yaitu: 



21 
 

1) Budaya salam, berjabat tangan dan mengucap salam 

2) Melatih bakat jurnalistik dengan membuat majalah sekolah yang dibuat siswa. 

3) Melatih kepemimpinan, menjalankan organisasi dengan melakukan studi. 

4) Menyelesaikan tugas tepat waktu, mencerminkan budaya kerja keras, ikhlas, 

dan cerdas. 

5) Budaya kreatif sesuai bakat dan minat siswa.  

Peran kepala sekolah dan guru penting dalam pelaksanaan budaya sekolah. 

Kepala sekolah memiliki kebijakan dan aturan yang tegas ketika menciptakan 

manajemen karakter yang baik. Guru berinteraksi langsung secara terus menerus 

dalam proses pembelajaran kepada siswa. Peran guru adalah memberikan 

pemahaman dan contoh kepada peserta didik. Sehingga sebagai kepala sekolah dan 

guru harus memiliki sikap disiplin dan kreatif untuk memberikan contoh kepada 

peserta didk dan dapat di tiru. 

4. Pelaksanaan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah 

Menurut Jamal Ma’ur Asmani (dalam Najib, 2015:79) keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah adalah terbentuknya budaya sekolah. 

Perilaku, kebiasan sehari-hari yang dipraktikkan oleh semua warga sekolah yang 

sesuai dengan nilai karakter. Kebijakan sekolah dan program-program sekolah yang 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh semua warga sekolah.  

Pelaksanaan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah perlu adanya 

pembiasaan ada langkah-langkah yang perlu dilakukan di sekolah (Hendarman, 

Saryono, dkk 2016:36), antara lain:  

1) Menyusun Jadwal Harian/Mingguan.  
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2) Mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

3) Evaluasi Peraturan Sekolah. 

4) Pengembangan Tradisi Sekolah.  

5) Pengembangan Kegiatan kokurikuler.  

6) Ekstrakurikuler (Wajib dan Pilihan). 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan tentang penerapan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang dilaksanakan di kelas, dan luar 

kelas. Melalui kegiatan tersebut akan membentuk kebiasaan peserta didik dengan 

baik. 

5. Peran Guru dalam Penerapan Nilai Karakter Melalui Budaya Sekolah 

Guru adalah istilah profesi dalam pekerjaan, profesi sebagai guru memiliki 

keahlian di bidang pendidikan. Peran seorang guru sangatlah penting pada 

pelaksanaan pendidikan. Menyandang profesi sebagai guru, berarti harus menjaga 

citra, wibawa, keteladanan integritas dan kredibilitas. Guru tidak hanya mengajar 

di depan kelas namun ia juga mendidik, membimbing, menuntun, membentuk 

karakter moral yang baik bagi peserta didik. Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai dan mengevaluasi siswa pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah (Suprihatiningrum 2013:24). 

Peran guru dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah, (Wiyani 2012: 

85-86) antara lain: 

1) Keteladanan  
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Guru di sekolah bertugas untuk memberikan contoh yang dapat ditiru oleh 

siswa dengan cara memberikan teladan yang baik, seperti tingkah laku saat 

berada dimanapun. 

2) Inspirator  

Guru sebagai inspirator di sekolah yaitu mempu memberikan semangat kepada 

siswa untuk maju dan berkembang dengan kemampuan yang dimiliki dalam 

meraih prestasi akademik maupun non akademik.  

3) Motivator  

Guru sebagai motivator di sekolah yaitu usaha yang dilakukan agar belajar 

lebih giat untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Guru dapat memberikan 

motivasi melalui kegiatan yang ada di sekolah seperti, pembelajaran yang 

menyenangkan, guru memahami karakteristik siswa, pemberian hukuman atau 

hadiah, memberikan tugas, mengajak untuk berkompetisi secara sehat di 

sekolah. 

4) Dinamisator 

Guru sebagai dinamisator di sekolah yaitu guru mendorong siswa untuk 

mengembangkan kecakapan, kecerdasan, dan kreativitas yang dimiliki. 

5) Evaluator 

Guru sebagai evaluato yaitu sebagai seorang guru ketika selesai melaksanakan 

kegiatan pemebelajaran melakukan evaluasi dengan tujuan agar kegiatan di 

sekolah lebih baik dari kegiatan sebelumnya.  
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Penerapan pendidikan karakter di sekolah memerlukan peran seluruh warga 

sekolah terutama adalah guru, berikut peranan yang dimiliki yaitu: (Likona, 2012: 

112) 

1) Guru sebagai penyanyang, yaitu ketika berada di sekolah guru merupakan 

orang tua yang membantu siswa untuk meraih cita-cita dengan cara 

menyayangi dan menghormati agar merasa nyaman ketika di sekolah.  

2) Guru sebagai model, yaitu guru menunjukkan sikap dan sifat yang baik dan 

bertanggung jawab ketika berada di sekolah. sikap dan sifat yang baik dapat 

menjadi contoh dan ditiru oleh siswa. 

3) Guru sebagai mentor, yaitu guru memberikan bimbingan yang jelas, 

memberikan motivasi kepada siswa untuk memiliki prestasi yang baik serta 

memiliki sikap yang sesuai dengan nilai karakter baik.  
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C. Penelitian yang Relevan  

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan peran guru dalam 

budaya sekolah yang dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Akan tetapi 

peneliti menjaga keaslian saat melakukan penelitian. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2013) dengan judul 

“Implementasi Nilai – Nilai Pendidikan Karakter Di Sekolah Menengah 

Kejuruan (Smk) Negeri 4 Yogyakarta”. Menjelaskan tentang, Pelaksanaan 

program sekolah berupa pembiasaan dan budaya sekolah berkaitan dengan 

nilai kerja keras, disiplin, dan Kejujuran adalah dengan 1) Memaksimalkan 

fungsi Unit Produksi (UP) guna melatih kerja keras siswa; 2) Membuat tata 

tertib siswa dan bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan diberikan 

sanksi guna melatih sikap disiplin siswa; 3) Memaksimalkan fungsi kantin 

kejujuran dalam melatih sikap jujur siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan olehYuliana (2013) dengan judul “Pendidikan 

Karakter Pada Proses Pembelajaran Matematika”. Pada hasil penelitian ini 

menjelaskan pendidikan karakter dilakukan dalam 3 bentuk kegiatan yaitu : a) 

Proses pembelajaran; b) Manajamen sekolah; dan c) Kegiatan pembinaan 

kesiswaan. Model Pembelajaran yang digunakan oleh guru Matematika di 

SMA N 1 Juwana Pati adalah model cooperatif Learning tipe STAD karena 

dapat memperlihatkan nilainilai karakter seperti kerjasama, tanggungjawab, 

pantang menyerah, bekerja keras. Integrasi pendidikan karakter di dalam 

proses pembelajaran Matematika di SMA N 1 Juwana Pati dilaksanakan mulai 

dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.  
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Kedua penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pendidikan karakter di sekolah. 

Berdasarkan penelitian yang relevan diatas terdapat perbedaan yaitu pada 

penelitian yang pertama menfokuskan pada nilai kerja keras, disiplin, dan 

Kejujuran siswa. Pada penelitian yang kedua pendidikan karakter 

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan pada penelitian ini pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah, kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah mulai awal masuk 

sekolah hingga pulang yang mencerminkan nilai-nilai karakter. Berdasarkan 

penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian baru tentang 

“Analisis Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah di SDN 02 

Mojolangu Malang” 
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D. Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

1. Nilai-nilai pendidikan karakter pada budaya sekolah 

2. Peran guru dalam penerapan nilai pendidikan karakter melalui budaya sekolah 

3. Hambatan dan solusi saat penerapan nilai pendidikan karakter melalui budaya sekolah  

18 Nilai Karakter 

1. Karakter Religius 11. Cinta Tanah Air 

2. Karakter Jujur   12.Menghargai Prestasi  

3. Karakter Toleransi  13. Bersahabat 

4. Karakter Disiplin 14.Cinta Damai 

5. Karakter Kerja Keras 15. Peduli Lingkungan 

6. Karakter Kreatif 16. Gemar Membaca 

7. Karakter Mandiri 17. Peduli Sosial 

8. Karakter Demokratis 18. Tanggung Jawab 

9. Karakter Rasa Ingin Tahu 

10. Semangat Kebangsaan  

 

5 Nilai PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter) 

1. Religius 

2. Nasionalis  

3. Mandiri  

4. Gotong Royong 

5. Integritas  

Saat ini banyak perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan 

norma di masyarakat. Perlu adanya menerapkan nilai-nilai 

karakter melalui kegiatan yang positif di lingkungan rumah, 

sekolah dan masyarakat. Kegiatan positif bisa diterapkan di 

sekolah setiap hari sehingga dapat menjadi sebuah budaya di 

sekolah dan di terapkan di manapun. 

Penerapan Pendidikan 

Karakter Melalui Budaya 

Sekolah di SDN 

Mojolangu 2 Malang 

 

Sumber Data 

Kepala Sekolah 

Guru 

Peserta didik  

Teknik  

Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi  

Analisis data  

Data reduksi 

Penyajian data 

kesimpulan 

Hasil Penelitian  

1. Mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter pada budaya sekolah 

2. Mendeskripsikan peran guru dalam penerapan nilai pendidikan karakter melalui budaya sekolah 

3. Mendeskripsikan hambatan dan solusi saat penerapan nilai pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah  

 

 


