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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Karakter 

Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani “charassein” yang berarti 

mengukir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) karakter didefinisikan 

sebagai sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi pembeda antara 

seseorangdengan yang lainnya.  

Fasli Jalal, dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 

(2010a) merumuskan definisi karakter sebagai nilai-nilai yang khas ( tahu nilai 

kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik 

terhadap lingkungan ) yang tertanam dalam diri dan terwujud dalam perilaku. 

Karakter adalah sesuatu yang menjadi ciri khas seseorang dapat berupa 

sikap, cara berpikir dan berperilaku yang didapatkan sejak lahir. Karakter dapat 

berubah akibat pengaruh lingkungan sekitar, oleh karena itu usaha 

pengembangan karakter perlu dilakukan agar karakter baik dapat terbentuk. 

Karakter baik terdiri dari segala hal yang baik, baik yang dimaksudkan adalah 

pola berpikir baik, bertindak dan berperilaku baik. 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan 

nilai-nilai  karakter yang  ada pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki 

bekal karakter yang berkarakter  dalam diri mereka,  sebagai  anggota 
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masyarakat yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif ( Pusat Kurikulum, 

2010).  

Kementerian Pendidikan Nasional dalam Rencana Aksi Nasional 

Pendidikan Karakter (2010) “Pendidikan karakter disebutkan sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak 

yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan 

keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik  dan mewujudkan  kebaikan 

itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati”. Atas dasar itu pendidikn 

karakter bukan hanya mengajarkan tentang baik dan buruk tetapi juga 

menanamkan kebiasaan tentang segala hal yang baik. Pendidikan karakter 

adalah proses pemberian tuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnya, yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir,  raga,  serta  rasa dan 

karsa (Ardy, 2013:28). Pendidikan karakter dapat diartikan sebagai pendidikan 

moral, budi perkerti, pendidikan  nilai, pendidikan watak yang dikembangkan 

dengan tujuan agar dapat mementukan keputusan antara baik dan buruk. 

Sementara itu, seperti yang telah  tertulis  dalam UU Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3, yaitu : “Pendidikan 

nasional berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan kemampuan, 

mmbentuk karakter serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa,...”  

Lickona (2012: 31-36) mengemukakan “pendidikan karakter sebagai 

upaya yang dirancang secara sadar untuk memperbaiki karakter pada peserta 

didik”. Pendidikan karakter juga disebut sebagai pendidikan nilai, nilai yang 

ditujukan berupa sebuah tindakan yang menanamkan kebiasaan  tentang hal 
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yang benar dan salah. Hal ini sejalan dengan pernyataan Agus (2012:20) yang 

menyimpulkan : “Pendidikan karakter merupakan usaha aktif yang bertujuan 

untuk membentuk kebiasaan, sehingga sifat anak akan terukir sejak dini, agar 

dapat mengambilkeputusan dengan baik dan bijak serta mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari”. 

Upaya penanaman pedidikan karakter juga menjadi tanggung jawab guru, 

sebab guru yang berperan sangat penting dalam tercapainya PPK. Ali Mudlofir 

(2012:61-62) menyimpulkan “sudut pandang dari sistem pendidikan Nasional 

khususnya sistem di sekolah, akan melihat guru sebagai sentral dari segala 

macam upaya pendidikan dan agen dalam pembaruan dalam ranah pendidikan. 

Guru menjadi tumpuan dan acuan untuk mewujudkana genda-agenda 

pendidikan”. Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diketahui bahwa guru 

adalah sosok yang dianggap bertanggung jawab atas terlaksananya kebijakan 

serta program pendidikan nasional di sekolah. 

Guru memegang peranan penting terutama dalam upaya membentuk 

karakter melalui pengembangan kepribadian serta nilai-nilai yang telah 

disesuaikan. Ali Mudlofir (2012:62), menyebutkan ada 6 tugas dan tanggung 

jawab guru, yaitu meliputi : 1)  guru bertugas menjadi pengajar,  2) guru 

mendjadi pembimbing, 3) guru mnejadi administrator kelas, 4) guru 

mengembangkan kurikulum, 5) guru bertugas mengembangkan profesinya, 6) 

guru bertugas membina hubungan baik dengan masyarakat.  

Ada 18 nilai karakter yang wajib dikembangkan untuk mengetahui dan 

menentukan keberhasilan penanaman pendidikan karakter, diantaranya : 1) 

religius, 2) jujur, 3) toleransi, 4) disiplin, 5) kerja keras, 6) kreatif, 7) mandiri,  
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8) demokrasi, 9) rasa ingin tahu, 10) semangat kebangsaan, 11) cinta tanah air, 

12) menghargai prestasi, 13) bersahabat/komunikatif, 14)  cinta damai, 16) 

peduli lingkungan, 17) peduli sosial, 18) tanggung jawab (Fitri, 2012:40). 

Dalam upaya menyukseskan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang 

digagas oleh presiden Joko Widodo, Kemendikbud menggagas program PPK 

(Penguatan Pendidikan Karakter). Akhirnya, Kemendikbud merilis 5 nilai 

karakter baru yang merupakan nilai karakter baru dan  harus diprioritaskan 

dalam terlaksananya PPK di sekolah. Kelima nilai karakter utama PPK yaitu 

sebagai berikut : 1) Religius yang terdiri daricinta damai, toleransi, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan,  percaya diri, cinta lingkungan. 2)  

Nasionalis meliputi cinta tanah air,  menghormati keberagaman,  taat hukum, 

dan disiplin. 3) Mandiri meliputi kerja keras kreatif profesional, dan berani. 4) 

Integritas meliputi kejujuran, keteladanan,  kesantunan dan kebenaran. 5) 

Gotong royong meliputi solidaritas, kerjasama, tolong menolong dan 

kekeluargaan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk  serta 

mengembangkan kepribadian seseorang melalui ilmu pengetahuan, budi pekerti 

serta tindakan nyata  yang dilakukan dengan usaha mendidik  anak  agar 

memiliki sikap, nilai, budi pekerti, dan norma yang baik untuk membentuk dan 

mengembangkan karakter sehingga memberikan dampak baik pada diri dan 

lingkungannya. Pelaksanaan pendidikan karakter merupakan tanggung jawab 

bersama, baik lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Ketiganya 
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berperan sangat penting dan harus bekerjasama secara seimbang dalam proses 

pengembangan karakter anak. 

b. Fungsi Pendidikan Karakter 

Sesuai dengan fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU  No 

20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Pendidikan Nasional 

berfungsi  sebagai sarana mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermanfaat  dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Fungsi pendidikan karakter menurut Kemendiknas (2011 : 7) diantaranya 

adalah : 1) Membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural; 2) 

Membangun peradaban bangsa yang cerdas, memiliki budaya yang luhur, dan 

mampu berkontribusi terhadap perkembangan kehidupan umat manusia; 3) 

Membangun potensi dasar agam memiliki hati yang baik, pikiran baik, dan 

berperilaku serta keteladanan baik; 4) Membangun sikap warganegara yang 

cinta akan perdamaian, kreatif, mandiri dan mampu untuk hidup berdampingan 

dengan bangsa lain dalam satu harmoni. 

Sedangkan fungsi pendidikan menurut (Daryanto, 2013:45) karakter 

antara lain sebagai berikut : (1). Mengembangkan potensi dasar agar memiliki 

pikiran, hati, tindakan dan perbuatan yang baik. (2). Memperkuat dan 

membangun perilaku sebagai bangsa yang multikultur. (3). Meningkatkan 

peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan yang mendunia. 
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Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter berfungsi untuk mengembangkan serta membentuk kemampuan dan 

watak agar memiliki pikiran, hati, tindakan, dan perbuatan yang baik sehingga 

dapat terbentuk pribadi yang multikultural dan menjadi generasi bangsa yang 

dapat mendunia. 

c. Tujuan Pendidikan Karakter  

Berkaitan dengan masalah tentang pendidikan, tentunya memiliki tujuan 

yang akan dicapai.  Begitu pula dengan pendidikan karakter,  yang  juga 

memiliki tujuan tersendiri yang diharapkan  dapat menyempurnakan tujuan 

pendidikan sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Menurut Fadlillah 

(2013:25) dijelaskan tujuan pendidikan karakter sebagai berikut :  

1. Pendidikan Karakter dapat mengembangkan nurani atau afektif pada 

peserta didik. 

2. Bertujuan untuk mengembangkan kebiasaan dan perilaku pada 

peserta didik sesuai dengan nilai universal serta nilai pada tradisi 

budaya bangsa yang bersifat religius. 

3. Sebagai sarana untuk menanamkan nilai kepemimpinan dan 

juga jiwa kepemimpinan serta tanggung jawab pada peserta didik 

yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. 

4. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada  peserta didik 

agar menjadi manusia yang mempunyai sikap mandiri, kreatif, dan 

berwawasan kebangsaan. 
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5. Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan sikap 

persahabatan, jujur serta kreativitas di dalam lingkungan sekolah 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi. 

Kemendiknas (2011 : 7) menyatakan bahwa tujuan pendidikan karakter 

yaitu : (1). Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

berhati baik, berpikran baik, dan berperilaku baik, (2). Membangun bangsa 

yang berkarater Pancasila, (3). Mengembangkan potensi warga negara agar 

memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa  dan negaranya serta 

mencintai umat manusia. 

Berdasarkan pendapat tersebut,  maka disimpulkan bahwa tujuan 

pendidikan karakter dalam pendidikan untuk menanamkan dan mengembangkan 

nilai-nilai karakter baik agar nantinya siswa dapat menjadi  manusia yang 

beriman, jujur, bertanggung jawab, serta berjiwa kebangsaan sebagai generasi 

penerus bangsa yang  takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  dan hidup 

berdasarkan Pancasila. 

d. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

Melaksanakan pendidikan karakter tidaklah mudah, karena dalam 

mengupayakan pendidikan karakter secara maksimal ada beberapa prinsip yang 

perlu diperhatikan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan 

karakter. Lickona, Schaps, dan Lewis (2010) dalam CEP’s Eleven Principles of 

Effective Character Education menguraikan 11 prinsip dasar yang dapat 

menunjang keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter, diantaranya adalah : 

1. Sekolah mengembangkan nilai-nilai berupa etika dan kemampuan sebagai 

dasar karakter yang baik. 
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2. Sekolah mendefinisikan karakter secara komprehensif untuk menanamkan 

pemikiran, perasaan, dan perbuatan yang baik. 

3. Sekolah menggunakan pendekatan komprehensif, sengaja, dan proaktif 

sebagai upaya mengembangkan karakter. 

4. Sekolah menciptakan masyarakat yang peduli dengan karakter. 

5. Sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan 

apapun tetapi yang sesuai dengan moral. 

6. Sekolah menawarkan kurikulum akademik yang dapat menghargai semua 

peserta didik agar dapat mengembangkan karakter, dan membantu merea 

untuk mencapai keberhasilannya. 

7. Sekolah memberikan motivasi diri kepadapeserta didik. 

8. Staf serta seluruh warga sekolah belajar etika  dan  membagi tanggung 

jawab dalam pelaksanaan pendidikan karakter serta menanamkan nilai-nilai 

yang dapat mengarahkan peserta didik. 

9. Sekolah mengembangkan jiwa pemimpin  bersama dan mendukung 

terhadap perbaikan pendidikan karakter. 

10. Sekolah melibatkan anggota keluarga  dan  masyarakat  di lingkungan 

sekitar siswa sebagai mitra pembangunan karakter. 

11. Sekolah secara teratur melakukan penilaian dan pengukuran budaya,  

fungsi-fungsi staf sebagai pendidik karakter serta sejauh  mana  peserta  

didik mampu menerapkan karakter yang baik dalam kehidupan mereka. 

Berdasarkan beberapa prinsip diatas, berarti bahwa pada dasarnya peserta 

didik juga harus aktif melakukan suatu kegiatan sambil belajar. Sebuah kegiatan 

tentunya dapat memberikn pelajaran serta ilmu bagi para siswa termasuk 
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mengenai penanaman serta pengembangan pendidikan karakter. Keberhasilan 

pengembangan pendidikan karakter tentunya  tidak lepas dari peran serta dari  

guru dan seluruh warga sekolah, keluarga, serta masyarakat sekitar 

2. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan  

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya 

saling melengkapi dan memiliki pengaruh besar  terhadap kelangsungan hidup 

satu sama lain. Manusia memiliki kemampuan eksploitatif sehingga mampu 

mengubah alam menjadi sesuai yang dikehendaki. Sedangkan alam,walaupun 

alam tidak memiliki kemampuan eksploitatif terhadap manusia tetapi, apa saja 

yang terjadi pada alam secara tidak langsung akan terasa pengaruhnya dalam 

kehidupan manusia. Lingkungan yang baik akan  membawa  pengaruh positif  

bagi kehidupan manusia, baik secara kesehatan bahkan keselamatan  bagi 

manusia. Masyarakat di Indonesia masih sangat memerlukan Pendidikan 

Lingkungan Hidup (PLH). Salah satu upaya untuk menerapkan Pendidikan 

Lingkungan Hidup adalah melalui pendidikan di sekolah.  

Pendidikan Lingkungan Hidup perlu diberikan kepada siswa sebagai 

generasi penerus bangsa guna  mengembangkan  sikap  peduli terhadap 

lingkungan tempat mereka melangsungkan kehidupan. Sesuai dengan ketentuan 

Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

perlindungandan Pegelolaan Lingkungan Hidup, yakni “setiap orang berhak 

mendapatkan pendidikan lingkungan hidup“. Adanya pendidikan karakter peduli 

lingkungan di sekolah diharapkan mampu menanamkan serta mengembangkan 

sikap siswa untuk lebih  peduli terhadap lingkungan dan ikut serta  melindungi  

dan menjaga lingkungan. Sesuai dengan pernyataan Hasan (2010:15) yang 
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mengemukakan bahwa upaya penanaman pendidikan karakter peduli lingkungan 

melalui kurikulum sekolah dan proses pembelajaran. 

Karakter peduli lingkungan merupakan sub nilai dari salah satu nilai utama 

yang menjadi pilar utama dalam pelaksanaan PPK, yaitu nilai karakter Religius. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan merupakan segala sikap dan tindakan 

untuk menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan alam di lingkungan sekitar. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan  Sri Nurwanti (2011:29) yang mengemukakan 

bahwa pendidikan karakter adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusbakan pada lingkungan dan alam sekitarnya. Perilaku dan sikap 

peduli terhadap lingkungan memiliki makna pelestarian terhadap ekosistem dan 

sumber daya alam, ini merupakan bagian dari kecerdasan ekologis (Ramli Utina, 

2017 : 43). 

a. Nilai Karakter Peduli Lingkungan 

Dalam kerangka membangun karakter, peduli lingkungan menjadi nilai 

yang penting untuk ditumbuh kembangkan. Manusia yang berkarakter adalah 

manusia yang memilikikepedulian terhadap lingkungan, baik lingkungan sosial 

maupun lingkungan fisik (Naim, 2012:200).  

Nilai karakter peduli lingkungan ditujukan  untuk mencegah  kerusakan 

pada lingkungan alam sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam  yang sudah terjadi (Fadlillah, 2013 :41).  

Sedangkan Khairoh (2014 : 521) menyatakan bahwa dalam tingkat sekolah,  

peduli lingkungan dapat diterapkan kepada siswa dengan cara dibimbing untuk 

menggunakan barang dengan bertanggung jawab, kritis terhadap persoalan 
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lingkungan sekitar, tidak menambahkan polusi, dan memperdayakan alam sesuai 

dengan kebutuhan secara wajar dan seimbang. 

Rumusan Kemendiknas Balitbang Puskur (2010 : 39) diuraikan sikap  

peduli lingkungan adalah sebagai berikut : 

1. Buang air besar dan air kecil di kamar mandi atau toilet. 

2. Membuang sampah pada tempatnya. 

3. Membersihkan halaman dan lapangan sekolah. 

4. Tidak memetik bunga yang ada di taman sekolah. 

5. Tidak menginjak rumput di taman sekolah secara sengaja. 

6. Sealalu memnjaga kebersihan kelas. 

7. Membersihkan tempat sampah. 

8. Membersihkan lingkungan sekolah. 

9. Menghias kelas dan sekolah dengan tanaman. 

10. Ikut memelihara taman di halaman sekolah. 

Berdasarkan uraian pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai 

pendidian karakter peduli lingkungan merupakan segala usaha yang dilakukan 

sekolah dalam menanamkan sikap peduli terhadap lingkungan dan alam untuk 

mencegah kerusakan alam. Karakter peduli lingkungan merupakan pendidikan 

karakter yang wajib diterapkan pada lingkungan sekolah sebagai bagian  dari  

tema pendidikan dalam menguatkan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan 

serta tanggung jawab menjaga alam. 

b. Tujuan Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

Membangun karakter peduli lingkungan pada peserta didik pada dasarnya 

merupakan bagian dari Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH). Pendidikan 
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lingkungan hidup diberikan melalui pendidikan formal baik bertujuan 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran peserta didik tentang 

nilai-nilai peduli terhadap lingkungan yang pada akhirnya dapat menggerakkan 

mereka untuk berperanaktif dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. 

Setyowati, dkk (2014:18)  mengemukakan  lima tujuan pendidikan  karakter 

peduli lingkungan, antara lain : 1) Di bidang pengetahuan, membantu individu 

atau kelompok untuk mendapatkan berbagai pengalaman mendapatkan 

pengetahuan tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga 

lingkungan yang berkelanjutan; 2) Di bidang kesadaran, membantu individu atau 

kelompok untuk mendapatkan kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan 

secara keseluruhan berserta isu-isu yang menyertainya, pertanyaan, dan 

permasalahan yang berhubungan dengan lingkungan serta pembangunan; 3) 

bidang perilaku, membantu individu atau kelompok untuk memperoleh 

serangkaian nilai perasaan peduli terhadap lingkungan dan motivasi untuk 

berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan perlindungan lingkungan; 4) Dalam 

bidang keterampilan, membantu individu atau kelompok dan masyarakat untuk 

mendapatkan keterampilan mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan 

memecahkan permasalahan lingkungan; 5) Di bidang partisipasi, memberikan 

kesempatan dan motivasi terhadap individu atau kelompok untuk terlibat secara 

aktifdalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. 

Dari tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter peduli 

lingkungan bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai tentang kesadaran untuk 

menjaga lingkungan dan alam yang dapat dilihat dari 5 bidang di antaranya yaitu 

pengetahuan, kesadaran, perilaku, keterampilan, partisipasi. Lima  bidang  
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tersebut perlu dicapai agar pendidikan karakter peduli lingkungan dapat tercapai 

secara menyeluruh sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga dan 

mengelola lingkungan dan alam. 

Setiap nilai karakter tentunya memiliki indikator keberhasilan. Indikator 

inilah yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan penanaman nilai karakter. 

Indikator karakter peduli lingkungan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Indikator keberhasilan karakter peduli lingkungan 

Indikator Fisik Sekolah Indikator Fisik Siswa 

1. Pembiasaan menjaga kebersihan dan 

kelestarian lingkungan sekolah 

2. Tersedianya kamar mandi dan air yang 

bersih 

3. Menyediakan tempat sampah dan tempat 

mencuci tangan  

4. Melakukan pembiasaan memsiahkan jenis 

sampah organik dan anorganik 

5. Memiliki lingkungan yang bersih  

6. Membiasakan penanaman seribu pohon 

dan perawatan tanaman 

7. Menyediakan peralatan kebersihan  

8. Membiasakan melaksanakan piket 

sebelum pulang sekolah 

1. Memakai seragam yang sesuai aturan 

sekolah 

2. Memiliki rambut yang rapi dan bersih 

3. Terbiasa membersihkan kuku secara rutin  
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B. Kajian Penelitian yang Relevan  

Tabel 2.2 Penelitian relevan 

No. Judul 

Penelitian 

Identitas 

Peneliti 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1.  Analisis 

program Green 

School dalam 

Menanamkan 

Nilai Karakter 

Peduli 

Lingkungan di 

SDN 

Purwantoro 4 

Malang. 

Skripsi Ilham 

Rani Infantrini 

2017 mahasiswa 

program studi 

pendidikan guru 

sekolah dasar 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

Pelaksanaan program 

Green School dalam 

menanamkan nilai 

karakter peduli 

lingkungan 

dilaksanakan 

menggunakan strategi 

pembentukan 

kelompok kerja 

(pokja). Dalam setiap 

pokja terdapat guru 

pembimbing untuk 

mengkondisikan siswa 

pada setiap pokja. 

Pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan 

melalui program 

kegiatan. 

Penelitian ini 

menganalisis 

tentang pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan melalui 

kegiatan Green 

School dan 

mengacu pada 

seluruh siswa di 

SDN Purwantoro 4 

Malang. Perbedan 

lainnya adalah 

tempat penelitian. 

2. Pengaruh 

sekolah 

Adiwiyata 

terhadap 

karakter peduli 

lingkungan 

siswa di SDN 

Lowokwaru 2 

Malang. 

Skripsi Roki’ 

Amrullah 2018, 

mahasiswa 

program studi 

pendidikan guru 

sekolah dasar 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

Adiwiyata berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap karakter 

kepedulian lingkungan 

siswa SDN 

Lowokwaru 2 Malang. 

Pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan. 

Penelitian ini 

menganalisis 

tentang pengaruh 

Adiwiyata terhadap 

karakter peduli 

lingkungan yang 

mengacu pada 

seluruh siswa SDN 

Lowokwaru 2 

Malang. Perbedaan 

lainnya adalah 

tempat penelitian. 

3. Analisis 

penanaman 

pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan pada 

siswa SD plus 

Al-Kautsar 

Malang 

pemenang 

penghargaan 

Adiwiyata 

Mandiri 2015. 

Skripsi Faray 

Zulmi 2016, 

mahasiswa 

pendidikan guru 

sekolah dasar 

Universitas 

Muhammadiyah 

Malang. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

aktivitas penanaman 

karakter peduli 

lingkungan pada siswa 

SD Plus Al-Kautsar 

Malang dilakukan 

dalam bentuk kegiatan 

penyadaran, 

pembiasaan, 

peneladanan, 

pengondisian, 

kerjasama, dan 

pembiayaan.  

Pendidikan 

karakter peduli 

lingkungan. 

Perbedaannya 

adalah pada 

penelitian ini 

menganalisis 

penanaman 

pendidikan karakter 

pada sekolah bukan 

pengaruh suatu 

program kegiatan. 

Perbedaan lainnya 

adalah tempat 

penelitian. 
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Bagan 2.1 Kerangka Pikir 

 

Pendidikan karakter peduli lingkungan  

SD Muhammadiyah 08 Dau melaksanakan 

kegiatan Friday Gymnastic 

Analisis pendidikan karakter melalui 

kegiatan Friday Gymnastic 

1. Proses kegiatan Friday Gymnastic 

2. Peran guru dalam kegiatan Friday Gymnastic 

3. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan Friday Gymnastic 

4. Hasil penanaman karakter peduli lingkungan melalui 

kegiatan Friday Gymnastic 

Teknik pengumpulan data   Teknik analisis data 

Observasi     Reduksi data  

Wawancara     Data display/Penyajian data 

Dokumentasi    Penarikan/Verifikasi kesimpulan 

Hasil 

1. Deskripsi proses kegiatan Friday Gymnastic dalam penanaman pendidikan 

karakter peduli lingkungan di Sd Muhammadiyah 08 Dau 

2. Deskripsi peranan guru SD Muhammadiyah 08 Dau dalam menanamkan karakter 

peduli lingkungan pada siswa melalui kegiatan Friday Gymnastic. 

3. Deskripsi kendala dalam pelaksanaan Friday Gymnastic di SD  Muhammadiyah 

08 Dau 


