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BAB II   

KAJIAN PUSTAKA 
 

A. Kajian Teori 

 

1. Pendidikan Karakter  

 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

“Pendidikan adalah upaya terencana dalam proses pembimbingan dan 

pembelajaran bagi individu agar berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang 

berakhlak (berkarakter) mulia” (Rohmatun Lukluk, 2016:38). Dalam UU 

SISDIKNAS Pasal 3 No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan 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. Dari keterangan tersebut maksudnya ialah bahwa pendidikan 

itu tidak selalu berupa prestasi akademik namun seharusnya dapat juga membentuk 

manusia yang cerdas tetapi harus memiliki karakter yang mulia sesuai dengan nilai-

nilai luhur bangsa serta agama. 

Pengertian karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dapat disebut 

sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis, 

integrasi antara pernyataan dan tindakan (D. Yahya Khan, 2010:1). Sehubungan 

dengan itu Ahmad Tafsir (dalam Helmawati, 2017:13) menyatakan bahwa orang 

Yunani kuno menentukan tiga syarat untuk disebut manusia. Tiga syarat tersebut 

yaitu memiliki kemampuan mengendalikan diri, cinta tanah air, dan 

berpengetahuan. Semua syarat itu adalah karakter yang harus dimiliki manusia.  

Sejalan dengan pernyataan diatas dalam ajaran Islam media pendidikan itu ialah 

akhlak. Maka dari  itu cara membantu anak memiliki karakter perlu pendidikan, 
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yang paling penting ialah pendidikan dalam beragama yang benar itu tujuan dari 

pendidikan Islam, Helmawati (2017:19). 

Dari semua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari 

pendidikan karakter yaitu pendidikan sesungguhnya untuk membentuk karakter 

manusia memiliki budi luhur yang baik sesuai dengan nilai agama maupun nilai 

dalam berbangsa. Pendidikan karakter tidak hanya melihat dari segi kecerdasan 

seseorang namun melihat dari karakter seseorang yang baik budi pekertinya dan 

memiliki moral yang baik dalam berkehidupan berbangsa dan bermasyarakat. 

b.  Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan Karakter bertujuan untuk menjadikan manusia menjadi manusia 

seutuhnya dan manusia yang beradab serta bermartabat supaya manusia memiliki 

akhlak yang mulia. Manusia perlu diasah perasaan (hati), pikir (akal), dan raganya 

secara terpadu dengan peneladanan dan pembiasaan serta motivasi dan pengawasan 

akhlak akan terbentuk dengan baik. 

Menurut Doni Koesoema (2007:134) Tujuan Pendidikan Karakter ialah:  

1) Meningkatkan motivasi individu dalam menghayati tugas-tugas di lembaga 

pendidikan maksudnya ialah bagi tiap diri siswa diajarkan agar menghayati 

tugasnya sebagai murid yakni belajar serta dibentuk untuk memiliki karakter 

yang beraklak mulia. 

2) Mengevaluatif bagi kinerja pendidikan maksudnya adalah sebagai bahan 

evaluasi bagi para pendidik apakah pelaksanaan program karakter yang dibuat 

sudah efektif atau belum dan juga apakah sudah sesuai dengan kurikulum dan 

tujuan pendidikan. 
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3) Mengevaluasi diri, yakni  bentuk evaluasi untuk seluruh wagra sekolah termasuk 

siswa. Evaluasi diri salah satu tujuan yang diharapkan dari pendidikan karakter 

dikarenakan setiap individu pasti memiliki kekurangan yang harus disadari oleh 

diri sendiri terlebih dahulu. 

4) Menjaga keberlangsungan kehidupan sosial dalam masyarakat, yaitu sebagai 

pengontrol diri agar didalam bersosialisasi memiliki karakter yang 

mencerminkan individu yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai 

dengan karakter bangsa Indonesia dan perkembangan zaman. 

5) Mempersiapkan anak-anak muda memasuki kehidupan orang-orang dewasa, 

yang dimaksud ialah pembentukan karakter itu bertujuan agar siswa siap 

menghadapi pergaulan dimasa depan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai 

moral dan bersikap sopan santun terhadap orang lain yang lebih tua dari mereka. 

c. Metode Pendidikan Karakter 

Menurut Helmawati (2017:23) agar anak berkarakter dibutuhkan metode yang 

tepat, yakni: 

1) Sedikit Pengajaran atau Teori 

Maksudnya ialah untuk membantu seseorang memiliki karakter yang baik 

minimal perlu contoh dan pembiasaan. Dengan demikian, jika pendidikan karakter 

ingin berhasil tentu pendidik harus melakukan sedikt pengajaran (sedikit teori) dan 

memperbanyak praktik. Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa teori 

tetaplah dibutuhkan dalam pengajaran namun ada baiknya teori tidak begitu 

mengambil porsi yang sangat banyak tanpa diseimbangkan dengan praktik 

dikarenakan, praktik jauh lebih bermakna dibandingkan hanya teori saja. 
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2) Banyak Peneladanan 

Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling berpengaruh 

bagi siswa. Siswa pertama kali melihat, mendengar, dan bersosialisasi dengan orang 

tuanya, ini berarti bahwa ucapan dan perbuatan orang tua akan dicontoh anak-

anaknya. Demikian pula, dengan para pendidik pendamping lainnya seperti guru 

dan tokoh masyarakat atau publik figur. Apa yang dicontohkan guru akan ditirunya, 

begitupun apa yang dicontohkan para tokoh akan dicontohnya pula. Maka sebagai 

orangtua, guru, dan masyarakat perlu bersama-sama berusaha menjadi pradi yang 

baik dan memiliki perilaku yang sesuai dengan norma dan adat istiadat yang 

berlaku didalam lingkungan dan menjadi contoh keteladanan yang baik bagi siswa. 

3) Banyak Pembiasaan dan Praktik 

Pembiasaan merupakan suatu keadaan dimana seseorang mengaplikasikan 

perilaku-perilaku yang belum pernah atau jarang dilaksanakan menjadi sering 

dilaksanakan hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang 

baik seperti beribadah kepada Allah yang selalu dilaksanakan dalam keluarga akan 

menjadi kebiasaan pula bagi siswa. Dalam kebiasaan selalu terjadi pengulangan. 

Pengulangan adalah suatu kegiatan yang berkali-kali dilakukan sehingga menjadi 

hafal, paham, atau terbiasa. Metode pengulangan dapat diaplikasikan pada tataran 

kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Dengan demikian, semakin banyak 

pembiasaan semakin terbentuklah karakter seseorang . Jika siswa dihadapi dengan 

hal yang diulang-ulang tentu akan membekas didalam dirinya dan akan segera 

dilakukannya setiap waktu. Pembiasaan penting bagi siswa agar dalam melakukan 

suatu hal tanpa diperintah akan berjalan dengan sendirinya. 
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4) Banyak Motivasi 

Manusia memiliki semangat terkadang naik turun sehingga pada saat 

manusia dalam kondisi semangatnya turun ia perlu dimotivasi. Manusia memiliki 

potensi apabila dimotivasi ia akan menunjukkan kinerja yang lebih. Motivasi 

memberikan dampak yang sangat baik dan positif bagi perkembangan kejiwaan 

manusia terutama perkembangan pendidikan siswa. Seseorang yang termotivasi 

akan menjadikan energi atau daya juangnya menjadi bertambah atau berlipat ganda. 

Motivasi menjadikan seseorang lebih bersemangat dalam mengerjakan sesuatu. 

Motivasi jika diarahkan kepada hal yang baik akan membentuk siswa memiliki 

karakter yang baik.  

Motivasi memang dibutuhkan oleh setiap orang namun bagi siswa motivasi 

sangat dibutuhkan untuk menunjang prestasinya didalam bidang kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. Motivasi didalam bidang kognitif penting bagi siswa agar ia 

lebih giat dalam belajar dan berperstasi. Bidang afeketif motivasi diperlukan untuk 

memberikan mereka semangat menjadi pribadi yang berakhlak memiliki rasa 

simpati dan empati terhadap sesama. Bidang psikomotor motivasi dibutuhkan siswa 

agar mereka menjadi siswa yang memiliki nilai estetika dan kreatifitas sesuai 

dengan kemampuan dan bidang yang digemari. 

5) Pengawasan dan Penegakan aturan yang konsisten 

Sebagai individu agar tetap menjadi orang yang lurus dan benar perlu 

adanya pengawasan dan penegakan aturan. Seseorang yang diawasi akan selalu 

berusaha menjadi orang yang baik dan benar. Pengawasan dari pendidik akan 

menjadi suatu kendali eksternal agar anak tetap berperilaku baik dan benar. Hidup 

perlu aturan agar tetap pada jalur yang tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Aturan yang ditegakkan dalam pendidikan karakter membantu siswa mengetahui 

bahwa jika berperilaku baik maka kebaikan akan kembali kepada diri siswa sendiri. 

Pengawasan dan penegakan aturan akan berpengaruh besar bagi siswa jika sudah 

tepat sasaran dan dilakukan dengan mengikuti perkembangan siswa agar tetap 

sesuai dengan zaman dan adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat. 

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

a. Pengertian Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Penguatan pendidikan Karakter ialah gerakan pendidikan di sekolah untuk 

memperkuat karakter melalui proses pembentukan, transformasi, transmisi, dan 

pengembangan potensi peserta didik dengan cara harmonisasi olah hati (etik dan 

spiritual), olah rasa (estetik), olah pikir (literasi dan numerasi), dan olah raga 

(kinestetik) sesuai falsafah hidup Pancasila. Untuk itu diperlukan dukungan 

pelibatan publik dan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang 

merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kemendikbud 

(2017:17). 

b. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Menurut Kemendikbud (2017:18) menyatakan Gerakan Penguatan Pendidikan 

Karakter memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Mengembangkan platform pendidikan nasional yang menjadikan nilai karakter 

sebagai penilaian utama dalam penyelenggaraan pendidikan.  

2) Membangun dan membekali Generasi Emas Indonesia 2045 menghadapi 

tantangan dimasa depan yang memiliki keterampilan abad 21 (millenial).  

3) Mengembalikan pendidikan karakter sebagai fondasi pendidikan yang 

diintergarsikan dengan olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.  
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4) Merevitalisasi dan memperkuat seluruh tatanan administrasi sekolah dan tenaga 

pendidik contohnya seperti kepala sekolah, guru, siswa, pengawas, dan komite 

sekolah untuk mendukung pelaksaan pendidikan karakter. 

5) Membangun kerjasama dengan publik contohnya masyarakat diluar sekolah dan 

pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab seperti kepolisian. 

6) Melestarikan kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia dalam mendukung 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

c. Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

Menurut Kemendikbud (2017:27) menyatakan impelementasi PPK dapat 

dilakukan dengan tiga pendekatan utama yaitu: 1) Berbasis Kelas: ada beberapa 

tahapan yakni dengan: (a) Menggabungkan nilai-nilai PPK dalam kurikulum yang 

diterapkan yakni K13, (b) Nilai-nilai PPK diterapkan melalui Manajemen Kelas, 

(c) Nilai-nilai PPK digunakan sebagai Pilihan dan Penggunaan Metode 

Pembelajaran, (d) Nilai-nilai PPK disisipkan melalui Mata Pelajaran Khusus, (e) 

Nilai-nilai PPK dilakukan melalui Gerakan Literasi, (f) Nilai-nilai PPK dapat 

dilakukan melalui Layanan BK. 2) Berbasis Budaya Sekolah: ada beberapa 

langkah-langkah antara lain: (a) Memilih Nilai Utama PPK yang akan diterapkan, 

(b) Membuat Jadwal Harian/Mingguan untuk menerapkan program PPK yang 

dipilih, (c) Mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) agar 

terlaksana dengan sistematis dan sesuai tujuan, (d) Evaluasi Peraturan Sekolah 

untuk merefleksi peraturan yang diterapkan masih sesuai atau tidak, (e) 

Pengembangan Tradisi Sekolah bertujuan untuk menyesuaikan tradisi yang sudah 

tidak sesuai dengan zaman, (f) Pengembangan kegiatan kokurikuler disesuaikan 
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dengan silabus dan RPP, (g) Ekstrakulikuler (Wajib dan Pilihan) yang sesuai 

dengan bakat dan minat siswa.   

3) Berbasis Masyarakat: Adanya kerjasama dengan: (a) Perkumpulan wali murid 

yang diadakan per-kelas maupun satu sekolah, (b) Komunitas kesenian dan budaya, 

(c) Lembaga Pemerintahan yang dapat berkontribusi dalam pengenalan tentang 

pelayanan masyarakat, (d) Komunitas para pegiat pendidikan contoh para ilmuan 

dan cendekiawan, (e) Lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber-sumber 

pembelajaran yang tidak didapat siswa di sekolah seperti perpus keliling, 

pemeriksaan kesehatan, dan lainnya, (f) Komunitas keagamaan seperti kelompok 

Tahfidzul Qur’an, pendakwah, dan lainnya, (g) Komunitas seniman dan budayawan 

lokal disesuaikan dengan daerah setempat, (h) Lembaga bisnis dan perusahaan yang 

berkaitan dengan dunia pendidikan seperti perusahaan buku tulis, majalan anak, dan 

lainnya, (i) Lembaga penyiaran media yang berbasis masa kini sesuai dengan 

zaman. 

3. Budaya Sekolah 

a. Pengertian Budaya Sekolah 

Menurut Stolp dan Smith (dalam Hendro Widodo, 2017: 292-293)  

menyatakan bahwa budaya sekolah adalah suatu pola historis yang ditransmisikan 

dalam makna yang mencakup norma-norma, nilai-nilai, keyakinan, tradisi, dan 

mitos yang dipahami dalam berbagai tindakan oleh warga sekolah. Sedangkan 

menurut Schoen (2005:29) memaknai budaya sekolah lebih kepada aktivitas warga 

sekolah atau kegiatan holistik dan ‘cara-cara menjadi dan melakukan’ dari orang-

orang yang bekerja atau berpartisipasi secara teratur dalam sekolah. Dari pendapat  

beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah yakni suatu pola atau 
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karakteristik khas berisi adanya norma-norma, keyakinan, nilai, dan tradisi yang 

dapat dilakukan atau dipahami oleh seluruh warga sekolah yang berpartisipasi 

didalamnya untuk menjadikan segala aktivitas menjadi baik dan teratur. 

b. Karakteristik Budaya Sekolah 

Merujuk pada pemikiran Fred Luthan dan Edgar Schein (dalam  Usfuriyah, 

2010: 27-29) menguraikan beberapa karakteristik penting dari budaya sekolah yang 

meliputi: 

1) Observed behavioral regularities, yaitu keberaturan cara bertindak dari para 

anggota yang tampak teramati. Ketika anggota menggunakan bahasa, istilah, 

atau ritual tertentu. Maksudnya cara bertindak atau kebiasaan yang sama dari 

para anggota dengan bahasa yang hanya mereka mengerti serta istilah-istilah 

yang hanya dipahami oleh anggota yang ada didalamnya. 

2) Norms (norma-norma), yaitu berbagai standar perilaku yang ada, termasuk 

didalamnya tentang pedoman sejauh mana suatu pekerjaan harus dilakukan. 

Norma yang dimaksud ialah norma yang mereka setujui bersama seperti norma 

dalam beretika didalam sekolah dan bagaimana melakukan suatu hal yang harus 

dilakukan dengan adanya konsekuensi yang akan diperoleh jika bertentangan 

dengan norma yang sudah disetujui. 

3) Dominant values (nilai-nilai dominan), yaitu adanya nilai-nilai yang dianut 

bersama oleh seluruh anggota , misalnya tentang kualitas produk yang tinggi, 

absensi yang rendah atau efisiensi yang tinggi. Nilai yang dimaksud ialah 

standarisasi dalam menentukan penilaian kelayakan kelulusan seperti penilaian 

afektif, penilaian kognitif, dan penilaian psikomotor yang tertuang didalam buku 

rapor siswa. 
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4) Philosophy (filosofi), yaitu adanya keyakinan dari seluruh anggota dalam 

memandang tentang suatau secara hakiki, misanya tentang waktu, manusia, dan 

sebagian yang dijadikan sebagai kebijakan. Filosofi yang dimaksud yaitu 

kebijakan yang diatur didalam sekolah agar tiap anggota di sekolah memiliki 

keyakinan yang sama dalam membentuk budaya sekolah. 

5) Rules (peraturan), yaitu adanya ketentuan dan aturan yang mengikat seluruh 

anggota. Peraturan yang senantiasa mengikat seluruh anggota sekolah misalnya 

peraturan dalam menggunakan seragam. 

6) Organization climate, yaitu merupakan perasaan keseluruhan (an overall 

feeling) yang tergambarkan dan disampaikan melalui kondisi tata ruang, cara 

berinteraksi para anggota, dan cara anggota memperlakukan dirinya. Dapat 

disimpulkan bahwa iklim ialah suasana didalam sekolah sangat mempengaruhi 

cara bersosialisasi antar warga sekolah. 

c. Fungsi Budaya Sekolah 

Dikemukakan oleh Robbins (dalam Usfuriyah, 2010: 23-24) fungsi budaya 

sekolah meliputi: 

1) Pembatas peran, filosofi yang diutarakan oleh pendiri atau pemimpin berfungsi 

sebagai “diskriminan” yang membedakan satu organisasi dengan organisasi yang 

lain. Slogan, jargon, atau atribut seperti pakaian seragam, logo, dan simbol 

memberikan batasan sikap dan perilaku setiap anggota. Pembatas peran dapat 

diartikan dengan ciri khas suatu sekolah dengan adanya slogan, logo sekolah, 

seragam sekolah dan hal lainnya yang berkaitan dengan atribut yang digunakan di 

sekolah tersebut. 
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2) Identitas, yaitu identitas dipentingkan anggota sebagai tanda pengenal yang 

membedakan satu dengan yang lain dan memberikan kebanggan tersendiri. 

Identitas ialah fungsi budaya sekolah yang harus digunakan karena identitas ini 

sebagai tanda pengenal seperti mengenalkan bahwa sekolah tersebut 

menggunakan sistem sekolah full day, boarding school, maupun madrasah 

sehingga karakter yang terbentuk didalam sekolah tersebut dapat dikenal oleh 

pihak lain. 

3) Perekat komitmen anggota, yaitu perekat sosial dan perekat para anggota agar 

mereka satu langkah dalam melihat kepentingan secara keseluruhan demi 

tercapainya standar kinerja yang telah ditetapkan. Perekat komitmen anggota yang 

dimaskud ialah didalam sekolah seluruh warga sekolah harus memiliki komitmen 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan contohnya seperti mengenalkan budaya 

bersih di sekolah, sehingga siswa dan seluruh warga sekolah haruslah siap dalam 

berkomitmen menjaga lingkungan sekolah menjadi bersih. 

4) Peningkatan stabilitas sistem sosial, yaitu penciptaan dan pemeliharaan kerja yang 

baik melalui aktivitas bersama dalam upacara, syukuran-syukuran, dan acara 

keagamaan. Didalam hal ini yang dimaksud ialah fungsi ini diperlukan untuk 

menjaga situasi sekolah agar tidak jenuh dan membosankan. Sekolah perlu 

melakukan kegiatan seperti acara lomba-lomba bakat siswa, melakukan acara 

bazar sekolah dan amal, serta membuat kegiatan berdoa bersama, pertemuan antar 

wali murid, dan kegiatan yang membuat siswa merasa senang berada di sekolah 

dengan kegiatan selain didalam kelas. 

5) Mekanisme kontrol, yaitu budaya memberikan petunjuk, sikap, dan perilaku 

anggota kelompok, norma-norma kelompok yang merupakan bagian dari budaya 
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yang haruslah melekat didalam hati para anggota. Fungsi ini bertujuan untuk 

mengarahkan para siswa dan warga sekolah untuk selalu menjaga tata tertib dan 

mematuhi secara bersama-sama dan saling mengingatkan untuk mematuhi aturan 

dan berusaha tidak melanggar. 

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Budaya Sekolah 

Menurut Burhan (dalam Kasali, 2006:14-16) mendefiniskan beberapa faktor yang 

mempengaruhi budaya sekolah yakni: 

1) Nilai-nilai dan misi organisasi, budaya ini diwujudkan dalam hal-hal yang nampak 

seperti logo, simbol-simbol yang kasat mata, cara-cara berpakaian, seremonial-

seremonial yang dilakukan, perilaku-perilaku yang muncul, ritual-ritual dan hal-

hal lain yang kasat mata. Maksudnya ialah faktor ini diperlukan untuk 

memperkenalkan ke masyarakat bahwa sekolah memiliki ciri khas serta berbeda 

dari yang lainnya. Faktor ini penting karena untuk menjadikan suatu kebanggaan 

bagi seluruh warga sekolah. 

2) Struktur organisasi misalnya struktur sentralisasi dan struktur desentralisasi yang 

pasti akan berbeda dalam tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing 

bagian. Struktur organisasi yang handal dan mampu melaksanakan proses 

pengembangan secara terus menerus merupakan suatu tim yang baik. Faktor ini 

penting dikarenakan, didalam mengimplementasikan suatu budaya sekolah 

haruslah dibentuk tim dalam menangangani segala aspek untuk 

mengimplementasikan budaya sekolah. Faktor ini dimaksudkan untuk 

membentuk sistem yang baik agar implementasi budaya sekolah yang diharapkan 

dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. 
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3) Komunikasi yakni suatu hal yang penting dalam banyak hal termasuk dalam 

menumbuhkan budaya di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang 

memiliki budaya yang baik akan memiliki model komunikasi yang efektif, baik 

antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok. Komunikasi faktor yang 

penting didalam budaya sekolah agar program yang diharapkan dapat 

tersampaikan dan dimengerti oleh siswa dan seluruh warga sekolah. Komunikasi 

dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan kepada siswa maupun orangtua 

siswa dan kepada warga sekolah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan 

setiap harinya. 

4) Pengambilan keputusan, didalam organisasi yang baik pastilah otoritas yang 

cukup dari suatu jabatan akan terhindar dari proses pengambilan keputusan yang 

kompleks dan berbelit-belit. Faktor ini dimaksudkan dalam menerapkan budaya 

sekolah harus dengan pengambilan keputusan yang disepakati oleh seluruh warga 

sekolah seperti kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Pengambilan keputusan 

ini harus dipahami oleh seluruh warga sekolah dan sesuai dengan tujuan awal yang 

diinginkan sekolah. 

5) Lingkungan kerja, lingkungan yang nyaman, bersih, pengembangan secara 

berkelanjutan pada proses pembelajaran dan interaksi sosial yang sehat dapat 

mempengaruhi lingkungan kerja yang baik. Didalam hal ini lingkungan ialah 

faktor yang mendukung dalam terlaksananya program budaya sekolah, 

dikarenakan faktor lingkungan yang nyaman dan bersih dapat memperlihatkan 

budaya sekolah yang sesungguhnya. Lingkungan adalah faktor yang dilihat dalam 

kesan pertama untuk menilai bagaimana kondisi sekolah tersebut. 
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6) Rekrutmen dan seleksi, yakni proses mendapatkan perhatian diberbagai 

pembahasan sumber daya manusia. Seleksi yang dimaksud ialah dalam memilih 

sesorang untuk mengambil tanggung jawab dalam pengawasan dan penerapan 

budaya sekolah dibutuhkan seseorang yang amanah serta seseorang yang 

berkomitemen untuk menjadikan terlaksanya program budaya sekolah. 

Contohnya yakni memilih guru kelas sebagai tonggak utama dalam penerapan 

budaya sekolah didalam kelas. 

7) Perencanaan kurikulum, yaitu kurikulum sebagai pengendali utama proses 

pembelajaran sehingga dapat diibaratkan kurikulum adalah “software” sistem 

operasi di sekolah. Kurikulum sebagai faktor dalam mengatur yang akan 

dilakukan sekolah dalam menerapkan budaya sekolah dikarenakan, kurikulum 

berisi tujuan pendidikan yang diharapkan akan tercapai kepada siswa sebagai 

objek dalam dunia pendidikan. Contoh kurikulum ialah kurikulum 2013 yang 

diterapkan di Indonesia yang mengintegrasikan kognitif, afektif, dan psikomotor 

siswa. Kurikulum inilah sebagai acuan sekolah dalam menerapkan budaya 

sekolah yang sesuai. 

8) Manajemen sumber daya dan anggaran, ini adalah faktor penting yang 

mempengaruhi sekolah yang mana anggaran hendaknya memfokuskan 

pelaksanaan pada kurikulum bentuknya berupa kegiatan pembelajaran. Budaya 

sekolah akan tercapai apabila fasilitas yang diberikan sekolah bagi para siswa dan 

warga sekolah sesuai dengan tujuan yang diharapkan didalam tujuan pendidikan. 

Fasilitas sumber daya dan anggaran ini penting contohnya untuk membangun 

fasilitas kamar mandi, UKS, Ruang Ibadah, Ruang kelas dan tempat sampah serta 

kegiatan belajar mengajar seperti adanya media yang sesuai, sumber daya guru 
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yang memadai. Hal-hal tersebut diperlukan untuk menunjang tercapainya budaya 

sekolah secara efektif.  

9) Disiplin, (Kasali, 2006:14-16) mengutip dari Collins bahwa budaya disiplin 

merupakan faktor penting dalam meraih keunggulan bersaing. Disiplin yakni 

dalam menerapkan budaya sekolah seluruh warga sekolah harus melakukannya 

dengan disiplin dan tidak melanggar tiap-tiap aturan yang telah disepakati. 

Misalnya, disiplin dalam menjalankan teta tertib beribadah secara berjama’ah, 

kemudian disiplin dalam menjaga kebersihan kelas dan sekolah, dan menjaga 

kerapian pakaian serta tata tertib lainnya yang diberlakukan di sekolah. 

10) Hubungan masyarakat, menjalin hubungan dengan orangtua, dunia usaha, dan 

stakeholders, akan menyebabkan budaya mutu di sekolah tumbuh seiring dengan 

faktor perkembangan yang terjadi di masyarakat. Budaya sekolah akan 

terlaksana dengan baik apabila, seluruh warga sekolah, siswa, dan para wali 

murid mendukung sepenuhnya dan menjalankannya dengan bersungguh-

sungguh. 

4. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya sekolah 

 

a. Pengertian PPK berbasis budaya sekolah 

Menurut Kemendikbud (2017:35) yakni: 

PPK berbasis budaya sekolah merupakan sebuah kegiatan 

untuk menciptakan iklim dan lingkungan sekolah yang mendukung 

praksis PPK mengatasi ruang-ruang kelas dan melibatkan seluruh 

sistem, struktur, dan pelaku pendidikan sekolah. Pengembangan PPK 

berbasis budaya sekolah termasuk didalamnya keseluruhan tata 

kelola sekolah, desain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), serta pembuatan peraturan dan tata tertib sekolah. 
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b. Nilai-nilai utama PPK 

Berdasarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) 2010, nilai utama 

karakter bangsa yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Religius, yakni nilai religius mencerminkan sikap cinta kepada Tuhan dan 

menjadikan siswa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya dan dengan 

sesamanya serta menjaga dan merawat lingkungan karena dorongan dari rasa 

religius itu sendiri. Sub nilai religius antara lain Cinta damai, Toleransi, 

Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, Teguh pendirian, Percaya diri, 

Kerjasama antar pemeluk agama, Antibuli dan kekerasan, Persahabatan, 

Ketulusan, Tidak memaksakan kehendak, Mencintai lingkungan, Melindungi 

yang kecil dan lemah 

2) Nasionalis, yakni nilai yang membentuk siswa memiliki rasa cinta terhadap tanah 

air, menumbuhkan sikap kepedulian terhadap bangsanya dan sesamanya. Sub 

nilai nasionalis antara lain Apresiasi budaya, Menjaga kekayaan budaya bangsa, 

Rela berkorban, Unggul dan berprestasi, Cinta tanah air, Menjaga lingkungan, 

Taat hukum, Disiplin, dan Menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. 

3) Mandiri, tidak butuh pertolongan oranglain dalam mewujudkan cita-citanya, dan 

tidak ingin melibatkan banyak orang terhadap setiap urusan yang dapat ia 

selesaikan sendiri. Sub nilai mandiri yakni Etos kerja (kerja keras), Tangguh 

tahan banting, Daya juang, Professional, Kreatif, Keberanian, dan Pembelajar 

sepanjang hayat. 

4) Gotong Royong, yakni nilai yang membentuk siswa agar menghargai kerjasama 

antar sesama, menghargai rasa kebersamaan, serta memiliki rasa saling 
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membantu hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Sub nilai gotong royong yaitu 

Menghargai, Kerja sama, Inklusif, Komitmen atas keputusan bersama, 

Musyawarah mufakat, Tolong menolong, Solidaritas, Empati, Anti diskriminasi, 

Anti kekerasan, dan Kerelawanan. 

5) Integritas, yakni menjadikan pribadi siswa yang dapat dipercaya oleh semua 

orang melalui perkataan, dan tindakan yang ia lakukan. Menjadikan siswa 

memiliki moral yang sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat. Sub nilai 

integritas antara lain Kejujuran, Cinta pada kebenaran, Setia, Komitmen moral, 

Anti korupsi, Keadilan, Tanggung jawab, Keteladanan, dan Menghargai 

martabat individu (terutama disabilitas). 

c. Langkah-langkah pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah 

Menurut Kemendikbud (2017:36-41) menjabarkan: 

1) Menentukan Nilai Utama PPK, yakni memilih nilai-nilai PPK yang menjadi 

sasaran program yang akan dilaksanakan dalam pembentukan dan penguatan 

karakter siswa yang sesuai dengan lingkungan masyarakat.  

2) Menyusun Jadwal Harian/Mingguan, sekolah perlu menyusun jadwal kegiatan 

harian dan mingguan siswa sebagai penguat pelaksanaan pendidikan karakter 

yang telah dipilih agar menjadi kebiasaan dan terlaksana secara bersama-sama.  

3) Mendesain Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yakni sekolah 

melakukan pengintegrasian nilai-nilai utama PPK serta nilai-nilai pendukung 

lainnya.  

4) Evaluasi Peraturan Sekolah, melakukan evaluasi dalam setiap aturan yang telah 

dibuat dengan melihat kesesuaian nilai-nilai penguatan pendidikan karakter. 

Contohnya seperti aturan tentang izin, alpa, kegiatan pendisiplinan dan lainnya.  
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5) Pengembangan Tradisi Sekolah, sekolah melakukan evaluasi terhadap budaya 

sekolah yang sebelumnya sudah pernah diterapkan namun tetap dievaluasi dan 

direfleksikan apakah budaya tersebut masih sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi sekarang atau perlu dievaluasi kembali.  

6) Pengembangan kegiatan kokurikuler, yakni kegiatan diluar kelas namun sesuai 

dengan silabus dan RPP. Contoh seperti kegiatan proyek kelompok diluar kelas, 

pengamatan-pengamatan di lingkungan sekitar atau alam sekitar, olahraga dan 

kegiatan seni.  

7) Ekstrakulikuler (Wajib dan Pilihan), kegiatan diluar kelas untuk 

mengembangkan bakat dan potensi siswa yang sesuai dengan minat dan 

kemampuannya masing-masing.  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi PPK berbasis budaya sekolah  

Menurut Kemendikbud (2017:16-17) menjabarkan beberapa aspek penguat: 

1) Revitalisasi manajemen berbasis sekolah, 2) Sinkronisasi 

intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakulikuler, non-kurikuler, serta 

sekolah terintegrasi dengan kegiatan komunitas seni budaya, bahasa 

dan sastra, olahraga, sains, serta keagamaan. 3) Deregulasi penguatan 

kapasitas kewajiban Kepala Sekolah/Guru. 4) Penyiapan 

prasarana/sarana belajar (misal: pengadaan buku, konsumsi, 

peralatan kesenian, alat peraga) melalui pembentukan jejaring 

kolaborasi pelibatan publik. 5) Implementasi bertahap dengan 

mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan keberagaman kultural 

daerah/wilayah. 6) Pengorganisasian dan sistem rentang kendali 

pelibatan publik yang transparan dan akuntabel. 
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No. Judul 

Penelitian 

Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian 

1. “Analisis 

Penguatan 

Pendidikan 

Karakter 

Melalui Budaya 

Sekolah Di 

SDN 

Purwantoro 1 

Malang” 

Nawang 

Putri 

Nardhika 

Dewi, 2018 

a. Menganalisis 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

berbasis 

budaya 

sekolah di 

sekolah 

dasar. 

b. Penelitian ini 

menggunaka

n pendekatan 

kualitatif. 

a. Penelitian 

dilakukan di SD 

Muhammadiyah 8 

Malang. 

b. Fokus 

penelitiannya yaitu 

implementasi 

penguatan 

pendidikan karakter 

berbasis budaya 

yang ada di sekolah 

serta melihat 

kesesuaian program 

yang dilakukan 

sekolah dengan 

tujuan pendidikan 

nasional serta fokus 

pada kegiatan 

ekstrakulikuler 

pramuka dan tapak 

suci. 

a. Program 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

berbasis 

budaya 

sekolah yang 

dirancang 

oleh Kepala 

Sekolah dan 

Guru. 

b. Kesesuaian 

program 

sesuai dengan 

tujuan 

pendidikan 

nasional. 

2. “Implementasi 

Pendidikan 

Karakter  

Religius di 

SDN Bantul 

Yogyakarta” 

Refi 

Swandar, 

2017 

a. Menganalisis 

pendidikan 

karakter di 

sekolah 

dasar. 

b. Penelitian 

menggunakan 

pendekatakn 

kualitatif. 

a. Penelitian 

dilakukan di SD 

Muhammadiyah 8 

Malang. 

b. Fokus penelitiannya 

yaitu berbasis pada 

budaya sekolah dan 

kelima nilai utama 

PPK yakni: 

Religius, 

Nasionalis, 

Mandiri, Gotong 

Royong, Integritas. 

 

a. Program 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

berdasarkan 

kelima nilai 

utama PPK. 

b. Upaya yang 

dilakukan 

sekolah 

dalam 

melaksanakan 

program 

penguatan 

pendidikan 

karater 

berbasis 

budaya 

sekolah. 
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C. Kerangka Pikir 

KEMENDIKBUD 2010 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL (RAN) PENDIDIKAN 

KARAKTER 

 

Kondisi Ideal: Program Penguatan Pendidikan Karakter seharusnya dijalankan oleh sekolah dan 

dikembangkan sesuai dengan budaya sekolah dan Sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional. 

 

Kondisi Lapangan: Banyaknya sekolah yang belum maksimal  dalam melaksanakan program 

Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah dan Kurangnya pengetahuan dari tenaga pendidik mengenai  

PPK. 

Kelima Nilai Utama PPK: 

1. Religius 

2. Nasionalis 

3. Mandiri 

4. Gotong Royong 

5. Integritas 

 

Basis Gerakan PPK yaitu:  

a. Berbasis Kelas 

b. Berbasis Budaya Sekolah 

c. Berbasis Masyarakat 

 

Fokus Penelitian:  
Program penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah yang dilaksanakan di dalam kelas maupun 

luar kelas. 

Metode Penelitian: 

Teknik pengumpulan data : Observasi, wawancara, dan dokumentasi 

Teknik analisis data : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan  

 

Hasil yang diharapkan: Deskripsi pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter berbasis budaya 

sekolah di SD Muhammadiyah 8 Malang. Dan deskripsi pelaksanaan Program Penguatan Pendidikan 

Karakter di SD Muhammadiyah 8 Malang sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional. 
 

 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 


