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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Pendidikan Karakter  

Karakter mencerminkan kualitas moral seseorang yang tergambarkan dari 

segala tingkah laku dan kebiasaan yang baik. (Daryanto, 2013:9). Karakter dapat 

dirubah seperti menurut Helen  G. Douglas “Character isn’t inherited. One builds 

its daily by the way one thinks and acts, thought, by thought, action by action 

(Samani & Hariyanto, 2017:41), yang berarti bahwa karakter tidak dapat 

diwariskan, namun dapat bangun secara berkesinambungan secara hari demi hari 

melalui pemikiran dengan perbuatan, pemikiran dengan pemikiran, dan tindakan 

dengan tindakan.  

Menurut Dewantara (2009) dalam (Daryanto, 2013:9) Karakter itu 

terbentuk dikarena perkembangan dasar melalui pengaruh ajar. Dalam hal ini 

„dasar‟ yang memiliki arti bakat seorang anak yang berasal dari alam sebelum 

lahir. Sementara kata „ajar‟ memiliki arti segala sifat pendidikan dan pengajaran 

mulai dalam kandungan hingga akil balik yang dapat mempengaruhi kematangan 

berpikir. Jiwa seorang anak yang baru lahir merupakan perumpamaan sebagai 

kertas bersih dan kosong yang siap untuk ditulis dengan tulisan yang baik. 

Dengan kata lain bahwa karakter merupakan unsur penting yang dikembangkan 

dalam pendidikan yang berlangsung sepanjang hayat (long life education).  

Karakter memiliki tiga bagian terhubung: pengetahuan moral, perasaan 

moral, dan perilaku moral (Lickona 1991:82). Karakter yang baik 
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didasari banyak hal berupa memahami hal yang baik dan luhur, menginginkan hal 

yang baik dan luhur, dan melakukan hal yang baik dan luhur. Selain dalam hal 

kebaikan juga dalam suatu pembiasaan terhadap cara berpikir, mengatur hati, dan 

bertindak. Pendidikan karakter adalah sebuah pendidikan yang mengajarkan tabiat 

,moral, kepirbadian atau tingkah laku. Dengan kata lain sebuah proses pada 

pembelajaran yang diberlakukan oleh sekolah dapat dikembangkan, diarahkan, 

dan menumbuhkan nilai-nilai kebaikan kepada siswa yang akan 

diimplementasikan pada kehidupan di lingkungan bermasyarakat. (Fadillah dan 

Khorida, 2013:22). 

Pentingnya pendidikan karakter menurut (Lickona, 1991:45) dalam 

(Darmiyatun, 2013:64) terdapat tujuh perlunya pendidikan karakter harus 

disampaikan, (a) Merupakan cara tepat untuk menumbuhkan anak-anak yang 

memiliki kepribadian yang luhur dalam kehidupannya, (b) merupakan salah satu 

cara untuk lebih meningkatkan prestasi akademik dan non akademik, (c) sebagian 

siswa memiliki halangan untuk membentuk karakter yang kuat bagi diri sendiri  

ditempat lain, (d) mempersiapkan seorang siswa untuk menghormati oranglain 

yang dapat diterima di masyarakat, (e) memiliki moral yang baik dan etos kerja, 

(f) mempersiapkan perilaku yang luhur di dunia kerja, (g) mengajarkan nilai – 

nilai budaya yang menjadikan bagian dari kerja peradaban. Begitu pentingnya 

pendidikan karakter di negeri ini, untuk itu sebagai guru maupun pendidik dan 

orangtua selayaknya dapat menanamkan karakter yang luhur pada anak dan 

siswanya.  

 

 



12 
 

 
 

2. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

Peraturan Presiden  Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 

menyatakan bahwa Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah gerakan 

pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat 

karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga 

dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan 

masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Dalam mencapai karakter bangsa bangsa yang luhur, dibutuhkan 

sumberdaya manusia yang memiliki karkater khusus. Secara psikologis, karakter 

individu dimaknai sebagai hasil keterpaduan empat bagian, yakni olah hati, olah 

pikir, olahraga, dan olah rasa. Olah pikir berkenaan dengan proses nalar guna 

mencerna pengetahuan dengan kritis dan kreatif dan inovatif. Olah hati berkenaan 

dengan perasaan, sikap, dan keyakinan dan keimanan. Olahraga berkenaan dengan 

proses persepsi, kesiapan, peniruan atau manipulasi, dan penciptaan aktivitas baru 

disertai sportivitas. Olah rasa dan karsa berknaan saling menghargai, 

gotongroyong, peduli, hormat, toleran, nasionalis, mendahulukan kepentingan 

umum.  

Manusia Indonesia yang dibentuk melalui pembiasaan pendidikan karakter 

yang berkelanjutan mulai dari tingkat TK hingga dewasa selayaknya dapat 

mewujudkan keterpaduan nilai nilai karakter yang terkandung dalam prinsip 

empat olah tersebut.  
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Keterpaduan di atas dapat ditunjukkan secara singkat dalam gambar 2.1 

berikut. 

 

Program yang telah dipersiapkan oleh pemerintah berupa kebijakan 

melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dengan menerapkan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dituangkan kepada Buku Konsep dan 

Pedoman PPK untuk memberikan pedoman yang tepat kepada sekolah sebagai 

institusi pendidikan. Buku Konsep dan Pedoman PPK tersebut dikembangkan 

dengan berprinsip (1) Nilai-nilai moral universal, (2) Holistik, (3) Terintegrasi, (4) 

Partisipatif, (5) Kearifan lokal, (6) Kecakapan Abad XXI, (7) Adil dan Inklusif, 

(8) Selaras dengan perkembangan peserta didik, (9) Terukur.  

3. Nilai - nilai karakter dalam gerakan PPK 

Sumber-sumber nilai karakter dapat diambil dari bermacam aspek dalam 

kehidupan dan peraturan yang diatur pemerintah. (a) Agama memiliki nilai – nilai 

pendidikan budaya dan karakter bangsa yang didasarkan pada nilai – nilai dan 

kaidah yang berasal dari agama, (b) Pancasila merupakan salah satu pendidikan 

budaya dan karakter bangsa yang dapat mempersiapkan siswa menjadi warga 

 

Olah 

Raga 

Olah 

Hati 

 

Olah 

Rasa 

Olah 

Pikir 

Religius, jujur, amanah, adil, 

tanggung jawab, peduli 

lingkungan, peduli sosial, rela 

berkorban dan patriotik 

Ramah, saling menghargai, 

toleran, peduli, kerjasama, 

suka menolong, kosmopolit, 

dinamis, dan etos kerja 

Sehat, bersih, disiplin, sportif, 

bersahabat, operatif, 

determinative, kompetitif, 

ceria dam gigih 

Cerdas, kritis, motivatif, 

gemar membaca, rasa ingin 

tahu, berfikir terbuka, dan 

produktif 

Gambar 2.1 Keterpaduan Nilai Karakter 

Sumber : Panduan Pelaksana Pendidikan Karakter (Kemendiknas, 

2011) 
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negara yang baik,  (c) Budaya terdapat nilai nilai yang dapat menjadikan dsar 

dalam memberi makna dalam sebuah konsep dan arti dari antar komunikasi dalam 

anggota masyarakat, (d) Tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling 

operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa,  (e) 

Undang-undang Republik Indonesia (UURI) no. 17 tahun 2007 tentang RJPN : 

Tangguh, Kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong, 

patriotic, dinamis, berbudaya, dan berorientasi iptek berdasarkan Pancasila dan 

dijiwai iman dan tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Program gerakan PPK menjadikan nilai karakter sebagai bagian terdalam 

pada pendidikan yang membudayakan dan memberadabkan para pelaku 

pendidikan (Kemendikbud, 2017:8). Terdapat 5 nilai utama karakter yang 

berkaitan dan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai 

prioritas gerakan PPK dan sub nilai yang mendukung nilai utama karakter bangsa.  

4. Pelaksana dan pemangku PPK 

Pemangku pelaksa gerakan PPK menjadi tanggung jawab Kementrian 

Pendidikan dan kebudayaan dengan jajarannya hingga satuan pendidikan yang 

menjadi pemilik kebijakan pendidikan berdasarkan kedudukan dan fungsi dan 

peranan masing masing. Berikut adalah fungsi dan peranan masing – masing 

pihak : 

2.1 Tabel Fungsi dan peran dalam penguatan pendidikan karakter 
Peran Fungsi 

Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota a. Mengkoordinasikan  implementasi  

pelaksanaan  program PPK dengan  Unit 

Pelaksana Teknis Daerah dan satuan 

pendidikan; 

b. Menjalin kesepemahaman dalam 

menjalankan gerakan  PPK dengan dinas 

terkait di tingkat kabupaten/kota; 

c. mendukukng  pelaksanaan program PPK 

di sekolah; 

d. Memfasilitasi dalam  sarana dan prasarana 
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Peran Fungsi 

program PPK pada satuan pendidikan; 

e. Mendampingi sekolah dalam 

mengimplementasikan program PPK 

f. Mengawasi dan mengevaluasi 

implementasi program PPK 

di sekolah. 

Kepala Sekolah / Ketua Yayasan a. Mencontohkan teladan kepada seluruh 

warga sekolah yang merupakan 

pelaksanaan program ppk; 

b. Merancang dan menerapkan visi misi 

sekolah  

c. Membuat branding nama program sekolah 

dalam implementasi program PPK; 

d. menyusun RKS dan RKAS yang 

mengakomodasi program PPK; 

e. mensosialisasikan program PPK kepada 

seluruh warga sekolah dan orangtua; 

f. Mengakomodasi fasilitas kepada pendidik 

untuk menerapkan implementasi program 

PPK; 

g. Memberikan pendampingan pada siswa 

dalam pelaksanaan program PPK; 

h. Melakukan evaluasi dan pengawasan pada 

implemetnasi program PPK; 

i. memberikan tindak lanjut dari hasil 

pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

implemetnasi program PPK; dan 

j. mendokumentasikan implementasi 

aktivtas PPK. 

Tenaga Kependidikan a. Mencontohkan keteladanan kepada siswa ; 

b. Menjalin relasi yang baik terhadap warga 

sekolah, orangtua, masyarakat dan; 

c. Berpartisipasi pada kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, dan 

ekstrakurikuler berbasis PPK 

Sumber : Konsep dan Pedoman PPK  (Kemendikbud, 2017) 

5. Pendekatan dalam PPK 

Menurut Kemendikbud (Kemendikbud. 2017:27) menyatakan bahwa 

implementasi PPK dapat dilakukan dengan tiga pendekatan utama, yaitu berbasis 

kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat (Kemendikbud 2017:27). 

Ketiga pendekatan penguatan pendidikan karakter saling berterkaitan yang 

menjadi sebuah satu kesatuan. Pendekatan ini bertujuan mempermudah satuan 

pendidikan untuk merencanakan lalu menerapkan imlmenetasi program dan 

kegiatan PPK. Berikut adalah tiga basis pendekatan PPK :  
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2.2 Tabel Basis Penguatan Pendidikan Karakter 
Basis Deskripsi 

PPK berbasis kelas Implementasi dilakukan didalam kelas dengan 

mengintegrasikan satu kegiatan pembelajaran 

dalam kelas mulai dari kurikulum, metode 

pembelajaran, tematik dan gerakan literasi 

PPK berbasis budaya sekolah Sebuah kegiatan yang dibuat untuk membuat 

skenario dan iklim lingkungan yang mewadahi 

penguatan pendidikan karakter untuk 

memaksimalkan kekurangan di kelas dan 

melibatkan seluruh elemen di sekolah 

PPK berbasis masyarakat Kegiatan kolaborasi antara pihak sekolah 

dengan masyarakat atau komunitas untuk 

memaksimalkan penguatan pendidikan karakter 

yang didapat siswa di sekolah  

Sumber : Konsep dan Pedoman PPK (Kemendikbud, 2017) 

6. PPK Berbasis Budaya sekolah 

Kemendikbud (2017:35) menyatakan bahwa PPK berbasis budaya sekolah 

mefokuskan pada pembiasaan dan membentuk suatu budaya yang menunjukkan 

nilai-nilai utama PPK yang menjadi keutamaan satuan pendidikan. Kegiatan 

pembiasaan ini dapat diselarasakan dalam seluruh kegiatan di sekolah yang 

mencerminkan suasana dan lingkungan sekolah yang mendukung. 

a. Implementasi PPK berbasis budaya sekolah 

Berdasarkan buku konsep PPK, Pendidikan karakter berbasis budaya 

sekolah dapat dilaksanakan sebagai berikut: (a) berfokus pada pembiasaan nilai-

nilai utama dan sub nilai dalam keseharian sekolah, (b) mencontohkan teladan 

yang baik di lingkungan sekolah, (c) melibatkan partisipasi seluruh warga 

sekolah, (d) memaksimalkan dan memfasilitasi pada potensi siswa dengan cara 

melalui kegiatan ko-kulikuler dan esktra-kulikuler, (e) memaksimalkan 

manajemen dan tata sekolah, (f) mempertimbangkan norma, peraturan dan tradisi 

sekolah (Kemendikbud, 2017:17). 
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b. Strategi Implementasi PPK di sekolah 

Strategi yang dapat dilakukan sekolah untuk menanamkan dan 

menumbuhkan nilai – nilai karakter yang baik melalui beberapa kegiatan yang 

telah diatur dalam konsep dan pedoman PPK berikut ini : 

1)  Kegiatan Intrakurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang 

diimplementasikan oleh sekolah secara terjadwal dan teratur, bersifat 

wajib untuk siswa. Program intrakulikuler berisi kegiatan bertujuan 

meningkatkan standar kompetensi lulusan melalui kompetensi dasar secara 

terus menerus setiap hari 

2) Kegiatan Kokurikuler merupakan kegiatan pembelajaran yang 

berhubungan dan meningkatkan kegiatan intrakurikuler, yang 

dilaksanakan diluar jadwal kelas agar siswa dapat mendalami materi yang 

dipelajari di kelas. Kegiatan kokurikuler berupa proyek, penugasan 

maupun kegiatan yang lain yang berhubungan dengan materi dikelas 

3) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan kerakter 

yang dilaksanakan diluar jam pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler 

bertujuan mengembangkan bakat dan minat siswa.  

Kemendikbud (2017:36) menyatakan bahwa langkah-langkah Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya sekolah dapat dilaksanakan dengan 

cara, Satuan pendidikan menjabarkan nilai utama ini dalam indikator dan bentuk 

perilaku objektif yang bisa diamati dan diverifikasi. Melalui menentuan indikator, 

sekolah dapat menumbuhkan nilai-nilai pendukung yang lain melalui fokus 

pengalaman komunitas sekolah terhadap implementasi nilai tersebut, nilai utama 

dan nilai pendukung atau sub nilai yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh 
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satuan pendidikan, sekolah dapat membuat tagline yang menjadi motto satuan 

pendidikan tersebut sehingga menunjukkan keunikan, kekhasan, dan keunggulan 

sekolah.  

Langkah - langkah agar terciptanya program PPK berbasis sekolah dapat 

dilakukan sebagai berikut : (a) Satuan pendidikan membuat jadwal harian / 

mingguan untuk memperkuat nilai nilai utama dan subnilai PPK dalam upaya 

penguatan secara hibituasi dan terintegrasi. (b) Evaluasi Peraturan Sekolah dengan 

menciptakan atau menyesuaikan kebiasaan sekolah yang baik dan sesuai dengan 

konsep pengelolaan sekolah yang bertujuan membentuk dan memperkuat 

karakter. Gerakan nasional ini memiliki tujuan setiap sekolah wajib melakukan 

pengawasan dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang mereka buat dan 

diintegrasikan dengan nilai revolusi mental 

Kemendikbud menyatakan bahwa salah satu langkah membangun budaya 

sekolah untuk menghayati nilai-nilai utama PPK dapat melalui kegiatan rutin, 

kegiatan spontan, teladan, dan  terprogram (Kemendikbud 2017:54). Implementasi 

PPK berbasis budaya sekolah dapat dilakukan beragam cara, salah satu caranya 

adalah dapat mengembangkan visi dan misi sesuai nilai utama yang dimilikinya 

dan melakukan branding nama kegiatan PPK yang dapat menjadi program 

unggulan sekolah oleh pihak sekolah.  

7. Implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To 

Iman 

Program MOSA “PATRI RELIGI GO TO IMAN” merupakan program 

yang khusus untuk meningkatkan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. 

Melalui program sekolah SDN Mojorejo 1 Batu yaitu MOSA “PATRI RELIGI 
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GO TO IMAN” (Patriotisme, Religius, Gotongroyong, Integritas, dan Mandiri), 

dengan program tersebut diharapkan siswa SDN Mojorejo 1 Batu dapat 

menerapkan dan mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter menjadi 

lebih baik karena telah memiliki program unggulan yang terstruktur oleh 

kebijakan sekolah. 

Bentuk - bentuk program unggulan PPK sekolah MOSA “PATRI RELIGI 

GO TO IMAN” memiliki bermacam macam kegiatan yang menumbuhkan 5 

karakter utama siswa diantaranya yaitu : (1) Religius itu munculnya rasa cinta 

damai, toleransi, menghargai perbedaan agama. Di sekolah ini memiliki siswa 

yang non muslim, tentu dengan pelaksaan PPK ini siswa akan menumbuhkan 

toleransi beragama. (2) Nasionalis atau di sekolah ini menggunakan istilah 

Patriotisme, yang dimunculkan dalam nilai karakter nasionalis ini adalah 

mengapresiasi budaya bangsa sendiri dengan menjadikan bahasa Indonesia bahasa 

utama dan mendengarkan lagu-lagu kebangsaan pada jam sebelum masuk 

sekolah. (3) Nilai karakter mandiri adalah sub nilai karakter kreatif dan tangguh, 

sub nilai karakter kreatif dan tangguh ini dengan melaksanakan agenda seperti 

Pramuka yang dilatih setiap hari Kamis setelah pembelajaran dikelas selesai, dan 

SDN Mojorejo 1 Batu ini telah menyediakan wadah untuk siswa untuk 

menyalurkan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler setiap hari setelah 

pulang sekolah. (4) Nilai karakter gotong royong adalah sub nilai karakter kerja 

sama dan anti diskriminasi. Sub nilai karakter kerjasama dan anti diskirminasi 

seperti rutinnya dilaksanakan kegiatan saber sampah atau kegiatan gotong royong 

membersihkan lingkungan dan rutin setiap tahun dilaksanakan pawai anti 

diskriminasi.  (5) Nilai karakter integritas antara lain adalah sub nilai karakter 
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tanggung jawab dan teladan yang diimplementasikan dengan membuat peraturan 

peraturan yang disetujui oleh siswa dan guru di lingkungan sekolah. 

B. Kajian Penelitian Relevan  

Penelitian ini membahas implemetnasi PPK (Penguatan Pendidikan 

Karakter) berbasis budaya sekolah di SDN Mojorejo 1 Batu. Berdasarkan 

reverensi yang dibaca peneliti, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan 

penelitian ini.  

Penelitian pertama terdahulu oleh Evi Nur Aliya pada tahun 2018 dengan 

berjudul “Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Berbasis Budaya 

Sekolah di SDN Temas 01 Batu”. Hasil dari pembahasannya adalah implementasi 

dari PPK berbasis budaya sekolah di SDN Temas 01 Batu, nilai-nilai yang 

terbentuk dari program PPK Berbasis budaya sekolah yang dikemas dalam 

program CILUBA (Cinta Literasi Cinta Lingkungan) yang dikaitkan dengan 

kearifan budaya lokal jawa, faktor pendukung dan pendukung pada implementasi 

penguatan pendidikan karakter. Penelitian ini identik dikarenakan melakukan 

penelitian pelaksanaan implementasi pendidikan karakter berbasis budaya 

sekolah. Sedangkan perbedaannya yaitu bentuk implementasi program PPK 

berbasis budaya sekolah di SDN Mojorejo 1 Batu yang dikemas menjadi program 

unggulan sekolah MOSA PATRI RELIGI GO TO IMAN.  

Penelitian kedua oleh Mudassir pada tahun 2017 dengan judul penelitian 

“Pengimplementasian Pendidikan Karakter Dalam Budaya Sekolah di SD Negeri 

Lam Ilie Kabupaten Aceh Besar. Banda Aceh”. Hasil dari pembahasannya adalah 

implementasi PPK berbasis budaya sekolah yang dilaksanakan di  SD Negeri Lam 

Ilie Kabupaten Aceh Besar dan evaluasi implementasi PPK di SD tersebut. 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah melakukan penelitian pelaksanaan 

implementasi pendidikan karakter berbasis budaya sekolah. Sedangkan 

perbedaannya yaitu bentuk implementasi program PPK berbasis budaya sekolah 

di SDN Mojorejo 1 Batu yang dikemas menjadi program unggulan sekolah Mosa 

Patri Religi Go To Iman.  

2.3 Tabel Kajian Penelitian Relevan 

 

 

  

No. Nama Penelitian Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Evi Nur Aliya (2018) 

Pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter 

(PPK) Berbasis Budaya 

Sekolah di SDN Temas 

01 Batu 

Faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

pelaksanaan PPK berbasis 

budaya sekolah di SDN 

Temas 01 Batu yang 

dikemas dengan program 

CILUBA (Cinta literasi 

Cinta Lingkungan) dan 

dikaitkan dengan kearifan 

dan budaya lokal Jawa  

Penelitian dalam 

Pelaksanaan 

PPK berbasis 

budaya sekolah 

yang merupakan 

program sekolah 

Penelitian dalam 

implementasi PPK 

berbasis budaya 

sekolah di SDN 

Mojorejo 1 Batu yaitu 

dengan program 

MOSA PATRI 

RELIGI GO TO 

IMAN 

2 Mudassir (2017) 

Pengimplementasian 

Pendidikan Karakter 

Dalam Budaya Sekolah 

di SD Negeri Lam Ilie 

Kabupaten Aceh Besar. 

Banda Aceh 

implementasi PPK 

berbasis budaya sekolah 

yang dilaksanakan di  SD 

Negeri Lam Ilie 

Kabupaten Aceh Besar dan 

evaluasi implementasi 

PPK di SD tersebut 

penelitian 

pelaksanaan 

implementasi 

pendidikan 

karakter berbasis 

budaya sekolah 

implementasi 

program PPK 

berbasis budaya 

sekolah di SDN 

Mojorejo 1 Batu yang 

dikemas menjadi 

program unggulan 

sekolah MOSA 

PATRI RELIGI GO 

TO IMAN. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi ideal 

Character building atau pembentukan karakter dapat dibentuk melalui adanya (PPK) Penguatan 

Pendidikan Karakter. Adanya program-program kreatif dari sekolah diharapkan dapat membangun 

karakter siswa yang baik dan mampu mengimplementasikan karakter yang baik di masa depan 

 

Fokus Penelitian 

Penelitian akan berfokus pada progam pembiasaan nilai – nilai dalam  implementasi penguatan 

pendidikan karakter (PPK) budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman melalui program 

kokurikuler dan ekstrakulikuler sekolah yang mendukung kegiatan intrakurikuler di  SDN 

Mojorejo 1 Batu.   

 

Metodelogi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian di SDN Mojorejo 1 Batu 

2. Teknik penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi 

3. Analisis data dengan cara pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan 

kesimpulan 

Hasil yang diharapkan 

Deskripsi mulai dari prosedur perencanaan implementasi PPK berbasis budaya Mosa Patri Religi 

Go To Iman, nilai nilai yang terkandung dalam implementasi PPK dan faktor yang mendukung 

maupun menghambat implementasi PPK berbasis budaya sekolah tersebut.  

Kondisi Sekolah 

Sekolah telah membuat program PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)  dengan nama program 

MOSA “PATRI RELIGI GO TO IMAN”. Program tersebut telah menjadi salah satu program 

unggulan sekolah. 

Sumber : Pribadi 


