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ABSTRAK 

 

Yoga, Dwi Wahyu Silvana. 2017. “Implementasi Pendidikan Karakter di SMP 

Negeri 1 Semarang”. Skripsi, Jurusan Kurikulum dan Teknologi 

Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Drs. Sukirman, M.Si. Dan Pembimbing II Drs. Suripto, 

M.Si  

Kata Kunci : Implementasi,  Pendidikan Karakter. 

Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setiap jenjang 

pendidikan di Indonesia harus melaksanakan pendidikan karakter. Kita ketahui 

bahwa pendidikan karakter merupakan suatu hal yang sangat penting 

dilaksanakan, akan tetapi saat ini tampak bahwa masih rendahnya moral peserta 

didik yang dapat kita lihat dengan berbagai kejadian seperti masih terjadi tawuran 

antar pelajar, penggunaan narkoba, serta hilangnya rasa hormat terhadap orang 

yang lebih tua maupun guru. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Implementasi Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Semarang, dan mengetahui 

faktor pendukung dan penghambat pendidikan karakter peserta didik. Penelitian 

ini di laksanakan di SMP Negeri 1 Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive 

sampling dan snowball sampling sehingga terdapat informan kunci dan informan 

pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, sedangkan informan pendukung adalah guru dan peserta didik. 

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) perencanaan pendidikan karakter di SMP 

Negeri 1 Semarang dilakukan melalui dua proses. Pertama, dalam kegiatan 

pembelajaran guru mengembangkan nilai karakter dalam perangkat pembelajaran 

seperti silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kedua, kegiatan di 

luar pembelajaran guru penanaman nilai karakter dalam kegiatan budaya sekolah 

dan kegiatan ekstrakurikuler; (2) pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan 

melalui kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. 

Adapun nilai-nilai karakter yang di kembangkan dalam kegiatan pembelajaran dan 

luar pembelajaran adalah nilai religius, toleransi, jujur, disiplin, tanggung jawab, 

demokrasi, semangat kebangsaan, percaya diri dan kepedulian; (3) dalam 

evaluasi, guru menggunakan catatan pembinaan siswa dan buku tata tertib; (4) 

hambatannya adalah kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua, 

kesadaran peserta didik yang masih kurang, upaya yang di lakukan untuk 

mengatasi hambatan adalah dengan menjalin komunikasi dengan orang tua wali 

murid tentang perkembangan peserta didik, pihak sekolah saling berkoordinasi, 

apabila ada hambatan dalam pelaksanaan pendidikan; (5) sedangkan faktor 

pendukungnya adalah pemerintah, sumberdaya manusia, kondisi lingkungan yang 

kondusif, fasilitas sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan proses 

pendidikan di sekolah. Saran yang dapat diberikan adalah, (1) kepala sekolah dan 

guru harus mampu menjadi suri tauladan yang baik, (2) sekolah perlu 

meningkatkan pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan karakter. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. 

Sebab anak bangsa merupakan bagian dari generasi penerus yang menjadi salah 

satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa.  

Sehubungan dengan ketetapan UUD dan UU tentang Sisdiknas serta 

tujuan pendidikan nasional yang telah di tetapkan oleh pemerintah bahwa 

pendidikan di masa yang akan datang ini harus memiliki mutu dan kualitas 

dibanding dengan pelaksanaan pendidikan yang telah berlangsung saat sekarang 

ini. Maka dari itu, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2010 perlu 

ditegaskan bahwa pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia harus 

melaksanakan pendidikan karakter. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting, khususnya mengenai 

pendidikan karakter. Pembahasan mengenai pendidikan karakter menjadi wacana 
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yang ramai dibicarakan dalam dunia pendidikan. Berbicara mengenai pendidikan 

memang tidak akan pernah ada habisnya. Berbagai masalah mengenai persoalan 

karakter muncul seiring dengan perkembangan zaman, seperti meningkatnya 

kekerasan dikalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, 

penggunaan narkoba, tawuran pelajar, ketidak jujuran dalam mengerjakan soal 

ujian, serta hilangnya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua dan guru. Serta 

fenomena-fenomena degradasi moral lainnya yang menempatkan pendidikan 

karakter di Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari orang tua, 

sekolah, dan pemerintah. 

Menurut Zubaidi sebagaimana di kutip oleh Maunah (2015: 92) 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama. Pertama, fungsi pembentukan 

dan pengembangan potensi. Pendidikan karakter membentuk dan 

mengembangkan potensi siswa agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku 

sesuai dengan falsafah pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan. 

Pendidikan karakter memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan 

pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan 

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan 

bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Ketiga, fungsi 

penyaring. Pendidikan karakter memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring 

budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan 

karakter bangsa yang bermartabat. 

Menurut Puskurbuk sebagaimana di kutip oleh Dalimunthe (2015: 103) 

nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan di Indonesia yaitu bersumber 
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dari agama, pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) religius, 

(2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri,  (8) 

demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, 

(12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) 

gemar membaca, (16) peduli lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung 

jawab. Penyelenggaraan pendidikan karakter menjadi satu hal yang multlak 

dilakukan di jenjang pendidikan manapun. Hal ini sangat beralasan karena 

pendidikan adalah pondasi utama bagi tumbuh kembangnya generasi muda 

Indonesia.  

Pendidikan karakter di Indonesia beberapa waktu belakangan ini mendapat 

sorotan tajam dari masyarakat. Hal ini sudah menjadi masalah sosial yang hingga 

saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Berbagai persoalan tersebut 

memunculkan anggapan bahwa pelaksanaan pendidikan di sekolah ternyata belum 

mampu membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. 

Kebutuhan akan adanya pendidikan yang dapat menghasilkan manusia Indonesia 

yang unggul sangat dirasakan penting karena degradasi moral yang terus-menerus 

terjadi pada generasi mudanya. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter 

(character education) dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi 

krisis moral yang sedang melanda saat ini.  

Pendidikan karakter bukanlah hal yang baru di Indonesia, pendidikan 

karakter pernah diterapkan dengan nama pendidikan budi pekerti. Namun sejauh 

ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Terlihat dari berbagai persoalan-

persoalan moral yang terus memperlihatkan perilaku tidak berkarakter, seperti 
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meningkatnya kekerasan dikalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata 

yang memburuk, ketidak jujuran dalam mengerjakan soal ujian, penggunaan 

narkoba dan tawuran antar pelajar. 

Menurut Ilahi (2014: 134) bukti kegagalan pendidikan karakter yang 

begitu tampak di depan mata adalah semakin maraknya tawuran antar pelajar dan 

antar mahasiswa. Seperti beberapa kota besar, tawuran pelajar menjadi tradisi dan 

membentuk pola yang tetap sehingga di antara mereka membentuk musuh 

bebuyutan. Tawuran juga kerap di lakukan oleh para mahasiswa seperti yang di 

lakukan oleh sekelompok mahasiswa perguruan tinggi tertentu di makasar dan di 

daerah lainnya. Pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, fenomena tawuran 

antar pelajar dan mahasiswa semakin tidak terkendali, bahkan semakin menjalar 

ke berbagai sisi kehidupan sehingga situasi ini menimbulkan keresahan bagi 

ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. 

Tercatat pada tahun 2016, Polrestabes Kota Semarang menyatakan 

sedikitnya terjadi 10 kali tawuran antar pelajar tingkat SMP (Tribunnews: 2016). 

Sementara itu di sepanjang tahun 2017 bersumber dari Tribunnews juga terjadi 

beberapa peristiwa tawuran antar pelajar tingkat SMP seperti: 

(1) 24 Februari 2017, terjadi tawuran antar pelajar SMP Negeri 25 Semarang 

dengan SMP Barunawati. 

(2) 2 Mei 2017, terjadi tawuran antar pelajar SMP di daerah Sriwijaya, 

Semarang. 

(3) 31 Mei 2017, terjadi tawuran antar pelajar SMP Negeri 20 Semarang dengan 

SMP Hasanudin. 
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(4) 10 September 2017, terjadi tawuran antar pelajar SMP di Pekunden, 

Pandanaran. 

Salah satu bentuk tawuran yang terjadi yaitu seperti yang dinyatakan oleh 

Tribunnews (2017) menyatakan bahwa puluhan siswa berencana tawuran usai 

pulang sekolah namun berhasil digagalkan oleh pihak sekolah. Sekupulan siswa 

yang hendak beraksi tersebut terdiri dari tiga puluhan siswa SMP Barunawati 

yang hendak beradu jotos dengan puluhan siswa SMP Negeri 25 Semarang. 

Kejadian tersebut terjai sekitar pukul 11.00 WIB saat pulang sekolah. Saat 

sejumlah tenaga pendidik dating kemudian mereka bubar dan berhasil ditangkap 

yang kemudian diberikah pengarahan oleh aparat Polsek Semarang Utara. 

Demoralisasi ini tejadi karena proses pembelajaran cenderung 

mengajarkan pendidikan moral dan budi pekerti sebatas teks dan kurang 

mempersiapkan siswa untuk menyikapi dan menghadapi kehidupan yang 

kontradiktif. Dalam konteks pendidikan formal di sekolah, bisa jadi salah satu 

penyebabnya karena pendidikan di Indonesia lebih menitikberatkan kepada 

pengembangan intelektual atau kognitif semata, sedangkan aspek soft skill atau 

nonakademik sebagai unsur utama pendidikan moral belum diperhatikan. 

Kurangnya moralitas dan karakter bangsa saat ini dapat di perbaiki dengan 

menanamkan pendidikan karakter. Meski bukan sebagai sesuatu yang baru, 

pendidikan karakter cukup menjadi semacam “greget” bagi dunia pendidikan pada 

khususnya untuk membenahi moralitas generasi muda. Berbagai alternatif guna 

mengatasi krisis karakter sudah dilakukan dan terdapat penerapan hukum yang 

lebih kuat. Menurut Kemendiknas, pendidikan dianggap sebagai alternatif yang 
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bersifat preventif. Itu karena pendidikan membangun generasi baru bangsa 

menjadi lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan 

diharapkan mengembangkan kualitas generasi muda bangsa ini dalam berbagai 

aspek, serta dapat memperkecil dan mengurangi penyebab terjadinya 

permasalahan budaya dan karakter bangsa. 

Karakter anak bangsa saat ini menunjukkan bahwa ada kegagalan pada 

lembaga pendidikan dalam hal menumbuhkan manusia yang berkarakter atau 

berakhlak mulia. Karena apa yang di ajarkan di sekolah tentang nilai-nilai 

kebaikan belum membentuk manusia yang berkarakter, artinya bahwa upaya 

dalam pencapaian tujuan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah belum 

sepenuhnya tercapai. Selama ini pendidikan di sekolah hanya mengedepankan 

pencapaian akademik yang hanya membantu peserta didik menjadi cerdas dan 

pintar, namun sebaliknya kurang memperhatikan pendidikan karakter yang 

membantu mereka menjadi manusia yang baik. 

Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang baik 

dan mana yang tidak baik. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah usaha 

menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik (habituation) sehingga peserta didik 

mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi 

kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus 

melibatkan pengetahuan yang baik (moral knowing), perasaan yang baik atau 

loving good (moral feeling) dan perilaku yang baik (moral action) sehingga 

terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik. 
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Berdasarkan beberapa fenomena di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

krisis karakter yang melanda bangsa Indonesia sekarang ini tidak mengenal usia 

karena telah sampai pada generasi muda bangsa dan generasi muda telah 

mengenal bagaimana caranya melakukan kekerasan pada orang lain, melakukan 

perbuatan yang jelas melanggar nilai, norma dan peraturan. Hal tersebut menjadi 

potret buram terpuruknya bangsa Indonesia saat ini yang tidak dapat dialihkan, 

bahwa butuh perhatian khusus untuk peserta didik untuk memperkuat karakter 

yang dimiliki karena pada hakikatnya sebagai peserta didik yang seharusnya 

memiliki perilaku yang sesuai dengan norma-norma, beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sopan santun dan saling menghormati 

baik kepada orang tua dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya prestasi 

akademik yang dijunjung tinggi tetapi sikap perilaku yang harus dicerminkan 

setiap diri individu juga harus berkualitas. 

Bertitik tolak dari kondisi dan fenomena pada peserta didik mengenai 

pendidikan karakter, Kementrian Pendidikan Nasional telah mendeklarasikan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai gerakan nasional. Pendidikan 

karakter ini harus dilaksanakan oleh setiap sekolah. Pendidikan karakter di 

sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil 

pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter 

peserta didik. Salah satu sekolah yang sudah menerapkan pendidikan karakter 

adalah SMP Negeri 1 Semarang. 

Berdasarkan pra survei penelitian, mengenai pelasksanaan pendidikan 

karakter tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah dilakukan di salah satu 
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SMP di kota Semarang yaitu SMP Negeri 1 Semarang. Peneliti tertarik memilih 

SMP Negeri 1 Semarang dikarenakan beberapa pertimbangan seperti, SMP 

Negeri 1 Semarang adalah sekolah dengan prolehan akreditasi A dan tergolong 

favorit di tingkat SMP Kota Semarang, hal tersebut memunculkan anggapan 

bahwa guru dan peserta didik maupun segala yang berhubungan dengan sekolah 

memiliki kualitas yang baik. Namun, belum kita ketahui apakah kualitas guru 

serta fasilitas pendukung mempengaruhi pendidikan karakter siswa SMP Negeri 1 

Semarang.  

Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang sebenarnya 

sudah diterapkan sejak lama bahkan sebelum pemerintah mencanangkan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai gerakan nasional. Namun, dengan 

adanya pendidikan karakter maka pelaksanaannya menjadi lebih baik dan terarah. 

SMP Negeri 1 Semarang sangat serius dalam pembentukan dan pembinaan 

karakter peserta didik, berbagai upaya ditempuh oleh pihak sekolah guna 

mengimplementasikan pendidikan karakter. Pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Semarang dalam pelaksanaannya sudah mengimlementasikan pada setiap mata 

pelajaran. Pendidikan karakter tidak tertuang dalam satu mata pelajaran tertentu, 

melainkan tertuang pada semua mata pelajaran. 

Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik di SMP Negeri 1 

Semarang mampu mengembangkan dan meningkatkan kualitas kepribadiannya, 

serta secara mandiri dapat menggunakan pengetahuannya dan menerapkan nilai-

nilai karakter ke dalam perilaku sehari-hari. Oleh karena itu, berdasarkan latar 
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belakang di atas maka peneliti ingin mengetahui bagaimana “Implementasi 

Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Semarang”.  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka terdapat 

beberapa permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, agar menjadi jelas dan 

terarah. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Fenomena degradasi moral yang menempatkan pendidikan di Indonesia 

memerlukan perhatian khusus. 

2. Implementasi pendidikan karakter di sekolah belum mampu membentuk 

siswa untuk menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. 

3. Masih banyak perilaku pelajar yang kurang memperhatikan nilai-nilai dalam 

pendidikan karakter. 

4. Proses pendidikan di sekolah selama ini lebih mementingkan aspek kognitif 

saja dan kurang memperhatikan pendidikan karakter. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di uraikan maka perlu adanya 

pembatasan masalah agar lebih mempertegas masalah yang dibahas. Penelitian ini 

di batasi pada Implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang. 

Sehingga dalam penelitian ini akan di kaji tentang implementasi Pendidikan 

Karakter sampai faktor penghambat pelaksanaan pendidikan karakter. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanakah perencanaan implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 

1 Semarang? 

2. Bagaimanakah implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Semarang? 

3. Bagaimanakah evaluasi implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Semarang? 

4. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan 

karakter di SMP Negeri 1 Semarang? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui bagaimana perencanaan implementasi pendidikan karakter di 

SMP Negeri 1 Semarang 

2. Mengetahui implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang. 

3. Mengetahui evaluasi implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Semarang. 

4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan 

karakter di SMP Negeri 1 Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian dibidang pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan 

informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam 

menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun manfaat tersebut terbagi 

menjadi 2, yaitu: 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, 

dan informasi di bidang pendidikan karakter khususnya di SMP Negeri 1 

Semarang. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini selain sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 

pendidikan juga sebagai bahan latihan dalam penulisan ilmiah sekaligus 

memberikan tambahan keilmuan, pemikiran, dan pengalaman berupa konsep 

pendidikan karakter di lingkungan sekolah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini merupakan informasi bagi guru mengenai pendidikan 

karakter yang sudah dimiliki siswa sehingga guru dapat menjadikannya sebagai 

acuan untuk terus meningkatkan pendidikan karakter siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada sekolah sebagai 

suatu pandangan untuk membuat kebijakan lebih tepat sasaran dalam rangka 

meningkatkan karakter peserta didik dan pertimbangan untuk meningkatkan 

implementasi pendidikan karakter. 

1.7 Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai judul dalam skripsi ini dan 

untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran dalam memahami 
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permasalahan yang ada, maka perlu dijelaskan lebih lanjut mengenai beberapa 

istilah, antara lain: 

1.7.1 Implementasi 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan 

atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa 

pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam KBBI, Implementasi 

adalah pelaksanaan, penerapan. Dalam hal ini implementasi yang di maksud oleh 

peneliti adalah proses dalam penerapan suatu kebijakan dalam pelaksanaan 

program pendidikan karakter.  

1.7.2 Pendidikan 

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana oleh 

orang dewasa untuk mengubah prilaku manusia baik secara individu maupun 

kelompok melalui proses pembelajaran. Pendidikan bukan hanya sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi yaitu proses penanaman 

nilai-nilai sosial keagamaan dan menyentuh dimensi dasar kemanusiaan yang 

mendasar berupa dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1.7.3 Karakter 

Karakter dapat dimaknai sebagai cara berfikir dan berprilaku yang khas 

setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara, sehingga dapat berbuat dan bertindak sesuai 

denga aturan yang berlaku serta siap mempertanggung jawabkan apa yang 

menjadi keputusannya. Karakter juga dimaknai dengan kekuatan moral dan 

berupa kualitas kepribadian yang bukan merupakan barang jadi dan bukan pula 
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diwariskan akan tetapi dibangun secara sungguh-sungguh dan konsisten melalui 

pikiran, perbuatan dan tindakan. 

1.7.4 Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adalah segala upaya yang dilakukan guru sebagai 

suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik dalam 

hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama dan dengan lingkungan 

(lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekolah), yang diwujudkan 

dalam sikap, perkataan, dan tingkah laku yang positif. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian utama yaitu: 

bagian pendahuluan skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. Adapun 

penjelasan masing-masing bagian sebagai berikut: 

1.8.1 Bagian Pendahuluan Skripsi 

Bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, halaman pengesahan, 

pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran 

1.8.2 Bagian Isi Skripsi 

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab. Adapun rincian masing-masing bab 

sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

Pendahuluan menyajikan gagasan pokok yang berisi latar belakang, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 
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Bab 2 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka berisi landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu 

tentang yang menjadi landasan berpikir peneliti untuk melakukan penelitian, 

meliputi penelitian pengembangan dan kerangka berfikir. 

Bab 3 Metode Penelitian 

Berisi tentang aspek-aspek metodologi penelitian yang digunakan untuk 

analisis data meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan 

fokus penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, 

pemeriksaan keabsahan data dan teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian memuat tentang implementasi pendidikan karakter, 

pembahasan ini berisi tentang implementasi pendidikan karakter yang ada di 

SMP Negeri 1 Semarang, temuan-temuan ini berdasarkan penelitian yang 

telah di lakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

Bab 5 Penutup 

Berisi simpulan dari hasil penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya. 

1.8.3 Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pengertian Karakter 

Berbicara tentang karakter sama dengan berbicara kepribadian. Secara 

etimologis karakter diambil dari bahasa Yunani, karakter berarti “to mark “atau 

menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam 

bentuk tindakan atau tingkah laku seseorang. Kemudian istilah ini banyak 

digunakan dalam bahasa Perancis caratere pada abad 14 dan kemudian masuk ke 

dalam bahasa Inggris character, yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia karakter 

(Ramli: 238) . 

Menurut Hasan sebagaimana di kutip oleh Safitri (2015: 174) mengatakan 

bahwa karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Menurut 

Savage & Armstrong dalam Suranto (2014: 226) mengemukakan bahwa karakter 

adalah rangkaian nilai, kepercayaan, dan adat yang unik yang dimiliki oleh 

sekelompok masyarakat.   

Sedangkan Menurut Lickona sebagaimana di kutip oleh Buchory et al 

(2014: 238) mengemukakan karakter terdiri dari nilai operatif, nilai dalam 

tindakan, seiring dengan suatu nilai menjadi suatu kebaikan, suatu disposisi batin 

yang dapat diandalkan untuk menanggapi situasi dengan cara yang menurut moral 

itu baik. Karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik, menginginkan 
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hal-hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Kebiasaan dalam cara berpikir, 

kebiasaan dalam hati, kebiasaan dalam tindakan.  

Menurut Suyadi dalam Zulhijrah (2015: 5) menyimpulkan  bahwa  

karakter  merupakan nilai-nilai universal perilaku manusia yang meliputi seluruh 

aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama 

manusia, maupun dengan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan, dan perbuatan berlandaskan norma-norma agama, hukum, 

tata karma, budaya, dan adat istiadat. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian karakter kurang lebih sama dengan moral, etika, ataupun akhlak. 

Karakter itu sendiri merupakan sifat, sikap, dan perilaku yang melekat pada diri 

seseorang dalam bertindak. Setiap individu pasti memiliki karakter yang berbeda-

beda. Seseorang yang memiliki karakter akan terlihat dari adanya kesadaran akan 

pentingnya bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma dan aturan yang 

berlaku, berbuat yang terbaik serta bertindak sesuai dengan potensi kesadaran 

yang dimiliki. Dengan demikian karakter adalah realisasi perkembangan positif 

dalam hal pengetahuan, emosional, sosial, etika, dan prilaku. 

2.1.2 Pengertian Pendidikan Karakter 

Telah dijelaskan bahwa karakter merupakan sikap, watak, cara berpikir 

dan berperilaku yang melekat pada diri seseorang untuk hidup dan bekerja sama, 

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan adanya 

perbedaan karakter masing-masing individu dapat diketahui pula bahwa pola 

kebiasaan yang dilakukan juga berbeda, sehingga dibutuhkan adanya penanganan 
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yang tepat untuk membentuk karakter. Dari beberapa permasalahan yang melanda 

bangsa Indonesia pada peserta didik, maka dibutuhkan alternatif pemecahan 

masalah guna mengatasi krisis karakter. Karakter tersebut harus diolah agar dapat 

berjalan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, salah satunya melalui 

pendidikan karakter. 

Menurut Kemendiknas Tahun 2010, pendidikan dianggap sebagai 

alternatif yang bersifat preventif. Itu karena pendidikan membangun generasi baru 

bangsa menjadi lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan 

diharapkan mengembangkan kualitas generasi muda bangsa ini dalam berbagai 

aspek, serta dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah 

budaya dan karakter bangsa. 

Pendidikan merupakan pilar tegaknya suatu bangsa, melalui pendidikan 

suatu bangsa akan tegak mampu menjaga martabatnya. Pada dasarnya pendidikan 

diselenggarakan dalam rangka membebaskan manusia dari berbagai persoalan 

hidup yang melingkupinya. Menurut Hasbullah (2012: 5) Pendidikan merupakan 

suatu proses terhadap anak didik berlangsung terus sampai anak didik mencapai 

pribadi dewasa susila. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Bila 

anak didik sudah mencapai pribadi dewasa susila, maka ia sepenuhnya mampu 

bertindak sendiri bagi kesejahteraan hidupnya dan masyarakatnya. Hal  tersebut  

yang  mendasari  betapa pentingnya  pendidikan  karakter  bagi  peserta  didik  

sehingga  muncul  salah  satu bentuk pendidikan yang diberikan kepada peserta 

didik melalui pendidikan formal dengan  adanya  penanaman  nilai-nilai  karakter  

atau  biasa  disebut  pendidikan karakter. 
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Menurut Frye dalam Marzuki (2015: 23) Menegaskan bahwa pendidikan 

karakter merupakan usaha yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, 

menjaga dan berprilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia. Pendidikan 

karakter tidak bisa dibiarkan jalan begitu saja tanpa adanya upaya-upaya cerdas 

dari para pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan. Tanpa upaya-upaya 

cerdas, pendidikan karakter tidak akan menghasilkan manusia yang pandai 

sekaligus menggunakan kepandaiannya dalam bersikap dan berprilaku baik 

(berkarakter mulia).  

Pendidikan Karakter adalah suatu system penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

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

tuhan yang maha esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 

sehingga menjadi manusia insan kamil (Citra, 2012: 238). Sedangkan Menurut 

Damayanti Pendidikan karakter adalah gerakan nasional menciptakan sekolah 

yang membina etika, bertanggung jawab dan merawat orang-orang muda dengan 

pemodelan dan mengajarkan karakter baik malalui penekanan pada universal, 

nilai-nilai yang kita semua yakini.  

Menurut Fitriatunnisa (2015: 103) Pendidikan karakter adalah segala 

upaya yang dilakukan guru sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada peserta didik dalam hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, sesama dan 

dengan lingkungan (lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolah) 

yang diwujudkan dalam sikap, perkataan, dan tingkah laku yang positif. 
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Berdasarkan pengertian pendidikan karakter yang telah dikemukakan 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan cara untuk membentuk 

peserta didik memahami nilai-nilai dan norma-norma yang nantinya diharapkan 

dapat diterapkan dan mengubah perilaku dan tindakan peserta didik agar menjadi 

lebih baik. Pendidikan karakter membentuk kepribadian seseorang melalui 

pendidikan sekolah yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata, yaitu tingkah 

laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja 

keras, dan sebagainya. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik 

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya serta 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter kedalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.3 Pendidikan Karakter di SMP 

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

Penyelenggaraan Pendidikan pada Pasal 17 Ayat (3)  menyebutkan bahwa 

pendidikan dasar, termasuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan 

membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang  

(a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

(b) berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;  

(c) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;  
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(d) sehat, mandiri, dan percaya diri;  

(e) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggungjawab.  

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa tujuan pendidikan di setiap jenjang, 

termasuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat berkaitan dengan 

pembentukan karakter peserta didik 

Tujuan pendidikan di SMP termasuk pengembangan karakter semestinya 

dapat dicapai melalui pengembangan dan implementasi Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 

(SNP). Di dalam SNP telah secara jelas dijabarkan standar kompetensi lulusan 

dan materi yang harus disampaikan kepada peserta didik. Karakter juga termasuk 

dalam materi yang harus diajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang menjadi masalah adalah bahwa selama 

ini pengembangan dan implementasi KTSP masih cenderung terpusat pada 

pengembangan kemampuan intelektual. 

 Implementasi pendidikan karakter di SMP dapat dilakukan dengan 

berbagai macam cara. Sudarsono et al (2016: 3) menyatakan bahwa pendidikan 

karakter di SMP dapat dilaksanakan dengan penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Dalam pendidikan 

karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, 

temasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri yaitu isi kurikulum, proses 

pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, 
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pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan kurikuler, pemberdayaan 

sarana prasarana, pembiayaan dan etos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. 

 Sedangkan menurut Dalimunthe (2015: 110) pembelajaran pendidikan 

karakter di SMP dapat diintegrasikan dalam 4 bentuk, yaitu antara lain: (1) 

pengintegrasian nilai dan etika pada mata pelajaran; (2) internalisasi nilai positif 

yang di tanamkan oleh semua warga sekolah; (3) pembiasaan dan latihan, 

pemberian contoh dan teladan; dan (4) penciptaan suasana berkarakter di sekolah 

serta pembudayaan. 

 Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilaksanakan, peneliti mengamati 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang. Peneliti menjumpai 

sudah ada beberapa kegiatan yang menanamkan pendidikan karakter di sana. 

Kegiatan-kegiatan tersebut seperti : 

1. Siswa datang ke sekolah tepat waktu; 

2. Siswa dan guru melaksanakan sholat dzuhur berjamaah; 

3. Siswa selalu memberikan senyum, sapa dan salam apabila berjumpa dengan 

guru maupun teman sebaya; 

4. Siswa membuang sampah pada tempatnya; 

5. Adanya kantin kejujuran; 

6. Melaksanakan upacara rutin setiap hari senin dan hari-hari besar nasional; 

7. Dan lain sebagainya. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pendidikan 

karakter di SMP Negeri 1 Semarang, maka peneliti akan mengamati mengenai 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang meliputi 
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan factor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan pendidikan karakter yang di laksanakan di SMP Negeri 1 Semarang. 

2.1.4 Tujuan Pendidikan Karakter 

Menurut Kemendiknas sebagaimana di kutip dalam Fitri (2012: 24) 

Tujuan pendidikan karakter antara lain: 

1. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia 

dan warga Negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. 

2. Mengembangkan kebiasaan dan prilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan 

dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religious. 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai 

geresai penerus bangsa. 

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan. 

5. Mengembangkan lingkungan kehidupansekolah sebagai lingkungan belajar 

yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan serta dengan rasa 

kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. 

Sedangkan menurut Kesuma et al (2012: 9) Tujuan pendidikan karakter 

dalam seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang di anggap 

penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik 

yang khas sebagaimana nilai-nilai yang di kembangkan. 

2. Mengoreksi prilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai 

yang di kembangkan oleh sekolah. 
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3. Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

Tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam prilaku anak, baik 

ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). 

Penguatan dan pengembangan memiliki makna bahwa pendidikan dalam seting 

sekolah bukanlah sekedar suatu dogmatisasi nilai kepada peserta didik, tetapi 

sebuah proses yang membawa peserta didik untuk memahami dan merefleksi 

bagaimana suatu nilai menjadi penting untuk diwujudkan dalam prilaku 

keseharian manusia, termasuk bagi anak. Penguatan juga mengarahkan proses 

pendidikan pada proses pembiasaan yang disertai oleh logika dan refleksi 

terhadap proses dan dampak dari proses pembiasaan yang di lakukan oleh 

sekolah. Baik dalam seting kelas maupun sekolah. Penguatan pun memiliki makna 

adanya hubungan antara penguatan prilaku melalui pembiasaan di sekolah dengan 

pembiasaan di rumah. 

Asumsi yang terkandung dalam tujuan pendidikan karakter yang pertama 

ini adalah bahwa penguasaan akademik di posisikan sebagai suatu media atau 

sarana untuk mencapai tujuan penguatan dan pengembangan karakter. Atau 

dengan kata lain sebagai tujuan prantara untuk terwujudnya suatu karakter. Hal ini 

berimplikasi bahwa proses pendidikan harus di lakukan secara kontekstual. 

Tujuan kedua pendidikan karakter adalah mengoreksi prilaku peserta didik 

yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang di kembangkan oleh sekolah. 

Tujuan ini memiliki makna bahwa pendidikan karakter memiliki sasaran untuk 
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meluruskan berbagai prilaku anak yang negative menjadi positif. Proses pelurusan 

yang di maknai sebagai pengkoreksian prilaku di pahami sebagai peroses yang 

pedagogis, bukan suatu pemaksaan atau pengkondisian yang tidak mendidik. 

Proses pedagogis dalam pengoreksian prilaku negative di arahkan pada pola pikir 

anak, kemudian di barengi dengan keteladanan lingkungan sekolah dan rumah, 

dalam proses pembiasaan berdasarkan tingkat dan jenjang sekolahnya. 

Tujuan yang ketiga dalam pendidikan karakter seting sekolah adalah 

membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. Tujuan ini 

memiliki makna bahwa proses pendidikan karakter di sekolah harus di hubungkan 

dengan peroses pendidikan di keluarga. Jika saja pendidikan karakter di sekolah 

hanya bertumpu pada intraksi antara peserta didik dengan guru di kelas dan 

sekolah , maka pencapaian berbagai karakter yang di harapkan akan sulit untuk di 

wujudkan, karena penguatan prilaku merupakan suatu hal yang menyeluruh 

(holistik) bukan suatu cuplikan dari rentangan waktu yang di miliki oleh anak. 

Dalam setiap menit dan detik intraksi anak dengan lingkungannya dapat di 

pastikan akan terjadi proses mempengaruhi prilaku anak.   

2.1.5 Ciri Dasar Pendidikan Karakter 

Menurut Foerster dalam Gunawan (2012: 36) menyebutkan, paling tidak 

ada empat ciri dasar pendidikan karakter, yaitu: 

1. Keteraturan interior dimana setiap tindakan diukur berdasarkan hirarki nilai. 

Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normative dalam setiap tindakan. 
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2. Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh ada prinsip, 

dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. 

Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. 

Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan kredibilitas seseorang. 

3. Ontonomi. Di sana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai 

menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat dari penilaian atas keputusan 

pribadi tanpa terpengaruh desakan pihak lain. 

4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna 

menginginkan apapun yang di pandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar 

bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. 

Adapun ciri dasar empat karakter di atas memungkinkan seseorang 

melewati tahap individualitas menuju personalitas. Orang-orang modern sering 

mencampur adukan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dan 

aku rohani, antara independensi eksterior. Karakter inilah yang menentukan 

performa seseorang dalam segala tindakannya. 

Kemudian Rosworth Kidder dalam”How Good People Make Tough 

Choices (1995)” menyampaikan tujuh kualitas yang di perlukan dalam pendidikan 

karakter. 

1. Pemberdayaan (empowered), maksudnya bahwa guru harus mampu 

memberdayakan dirinya untuk mengajarkan pendidikan karakter dengan 

dimulai dari dirinya sendiri (ibda bi al-nafs) 

2. Efektif (effective), proses pendidikan karakter harus di laksanakan dengan 

efektif. 
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3. Extended into community, maksutnya bahwa komunitas harus membantu dan 

mendukung sekolah dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada peserta 

didik. 

4. Embedded, integrasikan seluruh nilai ke dalam kurikulum dan seluruh 

rangkaian proses pembelajaran. 

5. Engaged, melibatkan komunitas dan menampilkan topic-topik yang cukup 

esensial. 

6. Epistemological, harus ada koherensi antara cara berfikir makna etik dengan 

upaya yang di lakukan untuk membantu peserta didik menerapkan secara 

benar. 

7. Evaluative, Menurut Kidder terdapat lima hal yang harus di wujudkan dalam 

menilai manusia berkarakter, (a) diawali dengan kesadaran etik; (b) adanya 

kepercayaan diri untuk berfikir dan membuat keputusan tentang etik; (c) 

mempunyai kapasitas untuk menampilkan kepercayaan diri secara praktis 

dalam kehidupan; (d) mempunyai kapasitas dalam menggunakan pengalaman 

praktis tersebut dalam sebuah komunitas; (e) mempunyai kapasitas untuk 

menjadi agen perubahan (agent of change) dalam merealisasikan ide-ide etik 

dan menciptakan suasana yang berbeda (Gunawan, 2012: 37). 

2.1.6 Nilai-Nilai Pendidikan Karakter di Indonesia 

Nilai-nilai pendidikan karakter dapat di maknai oleh siapa saja sesuai 

pemahamannya. Hal ini disebabkan tidak ada konsep yang baku dalam 

menentukan nilai-nilai pendidikan karakter. Bahkan di masing-masing Negara pun 

mempunyai konsep yang berbeda-beda. Dengan kata lain, nilai-nilai pendidikan 
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karakter di Indonesia belum tentu sama dengan nilai pendidikan kara kter yang 

ada di Malaysia atau Negara berkembang /maju lainnya. 

  Menurut Koesoema dalam Fadlillah (2016: 35) menyebutkan bahwa nilai 

pendidikan karakter paling tidak mencangkup dalam delapan hal, sebagai berikut: 

1. Nilai Keutamaan 

Manusia di katakan memiliki keutamaan kalau iya menghayati dan 

melaksanakan tindakan-tindakan yang utama yang membawa kebaikan bagi 

diri sendiri maupun orang lain. Pendidikan karakter adalah salah satu bentuk 

upaya bagaimana membiasakan seseorang untuk selalu berbuat baik dan 

benar sebagaimana yang telah di ajarkan oleh agama. 

2. Nilai Keindahan 

Pendidikan karakter di maknai sebagai pendidikan keindahan. 

Artinya, melalui pendidikan karakter ini akan tercermin pada diri peserta 

didik untuk mengembangkan nilai estetika di tempat manapun ia berada. 

Dalam konteks ini, pengembangan nilai-nilai keindahan yang ada pada 

pendidikan karakter, tidak hanya merupakan proses berproduksi, yaitu 

menghasilkan sebuah objek seni saja, tetapi juga pengembangan dimensi 

interioritas manusia sebagai insan yang memiliki kesadaran religious yang 

kuat. 

3. Nilai Kerja 

Banyak ahli yang mengatakan bahwa untuk menjadi manusia utama 

ialah dengan bekerja keras tanpa mengenal putus asa. Orang yang bekerja 
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keras akan senantiasa bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan, 

serta bersabar dalam memperoleh hasilnya. 

Pendidikan karakter merupakan bentuk upaya untuk menanamkan 

pada diri peserta didik, untuk senantiasa bekerja keras dan jangan tergantung 

pada orang lain. Bekerja keras akan menjadikan peserta didik mampu lebih 

mandiri dan selalu optimis. 

4. Nilai Cinta Tanah Air 

Cinta tanah air sudah banyak di abaikan oleh generasi muda, 

khususnya peserta didik di sekolah-sekolah. Bila seseorang sudah tidak lagi 

cinta tanah air, ia akan melakukan apa saja tanpa memperdulikan 

keberlangsungan bangsa dan tanah airnya. Perbuatan-perbuatan seperti itu, 

akan muncul dan terus berkembang, jika seseorang sudah tidak cinta tanah 

air. Oleh karena karenanya, peran pendidikan karakter adalah untuk 

menanamkan kembali kepada generasi muda tentang pentingnya cinta tanah 

air. Jika orang telah cinta tanah air, ia akan melakukan apa saja demi 

kebaikan tanah airnya. 

5. Nilai Demokrasi 

Secara bahasa, demokrasi artinya kerakyatan. Namun, secara tepat 

demokrasi di sini dapat dimaknai sebagai pemberian kesempatan kepada 

siapa saja untuk berpendapat demi kepentingan bersama. Pendidikan karakter 

yang di aplikasikan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya untuk 

menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. 
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6. Nilai Kesatuan 

Indonesia merupakan Negara prlural. Artinya, dalam satu Negara 

terdapat berbagai macam suku, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Oleh 

karenanya untuk dapat menjadi sebuah satu kesatuan yang utuh, semuanya 

harus bersatu dengan cara saling menghormati dan menghargai perbedaan. 

Pendidikan karakter berperan untuk menanamkan pada diri peserta didik 

tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan. 

7. Nilai Moral 

Moral merupakan nilai yang sangat penting untuk di ajarkan dan 

dibiasakan kepada peserta didik. Moral menyangkut masalah tentang benar 

dan salah maupun baik dan buruk. Pendidikan karakter di dalamnya tercermin 

akan bilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari ajaran agama. 

8. Nilai Kemanusiaan 

Nilai kemanusiaan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam 

pendidikan karakter. Dalam konteks ini, peserta didik di berikan suatu ajaran 

untuk selalu mementingkan rasa kemnusiaan. Hal ini di lakukan dengan 

menanamkan nilai empati kepada peserta didik. Di dalam jiwanya, terdapat 

perasaan yang senasib sepenanggungan. Artinya, di saat orang lain 

mendapatkan kesusahan, dengan perasaan senang peserta didik mau ikut 

membantu dan bersama-sama memberikan pertolongan guna meringankan 

beban-benab yang di hadapinnya.  Demikian ini adalah nilai kemanusiaan 

yang ada dalam pendidikan karakter bangsa. 
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Delapan nilai pendidikan karakter yang di ungkapkan di atas masih 

bersifat global dan belum di jelaskan secara spesifik. Oleh karenanya nilai-nilai 

pendidika karakter yang di kemukakannya tersebut masih dapat di pilah-pilah lagi 

menjadi lebih rinci. Oleh karenanya nilai-nilai pendidikan karakter yang di 

kemukakannya tersebut masih dapat di pilah-pilah menjadi lebih rinci. 

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan karakter di Indonesia telah di 

kembangkan menjadi beberapa nilai. Terdapat delapan belas nilai pendidikan 

karakter yang wajib di terapkan di setiap proses pendidikan atau pembelajaran. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang di maksut sebagai berikut: 

No Nilai Deskripsi 

1 Religious Sikap dan prilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan terhadap ibadah 

agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2 Jujur Prilaku yang di dasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu 

dapat di percaya dalam perkataan, tindakan dan 

pekerjaan. 

3 Toleransi Sikap tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, pendapat, sikap, 

dan tindakan orang lain yang berbeda dari 

dirinya. 

4 Disiplin Tindakan yang menunjukan prilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan dan praturan. 

5 Kerja keras Prilaku yang menunjukan upaya sungguh-

sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan 

belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

6 Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu 
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yang sudah di miliki. 

7 Mandiri Sikap dan prilaku yang tidak mudah bergantung 

pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-

tugas. 

8 Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kwajiban dirinya dan 

orang lain. 

9 Rasa ingin tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk 

mengetahui lebih mendalam dan meluas dari 

suatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 

10 Semangat 

kebangsaan 

Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang 

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara 

di atas kepentingan diri dan klompoknya. 

11 Cinta tanah air Cara berfikir, bertindak, dan berbuat yang 

menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan 

penghargaan yang tinggi terhadap bahsa, 

linkungan fisik, sosial, budaya, ekomomi dan 

politik bangsa. 

12 Menghargai prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat dan mengakui serta menghormati 

keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat atau 

komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14 Cinta damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya. 

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-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah 
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terjadi. 

17 Peduli social Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi 

bantuan pada orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan. 

18 Tanggung jawab Sikap dan prilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya di lakukan terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, social, dan 

budaya) Negara dan Tuhan Yang Maha Esa. 

 

Delapan belas nilai pendidikan karakter di atas merupakan hasil 

pengembangan pendidikan karakter di Indonesia dan di anjurkan untuk di 

terapkan di berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari pendidikan anak usia dini 

sampai perguruan tinggi. Hal ini di maksudkan supaya ke depannya generasi 

muda mempunyai karakter-karakter positif, dan pada akhirnya akan membawa 

kemajuan bangsa dan Negara Indonesia menuju bangsa dan Negara yang 

bermartabat, makmur, dan sejahtera. 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang di kembangkan di SMP Negeri 1 

Semarang yaitu 18 nilai karakter, nilai-nilai pendidikan karakter telah dimasukkan 

ke dalam kurikulum sekolah sesuai panduan dalam kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP). Tujuan utamanya adalah untuk menanamkan karakter pribadi 

siswa sesuai karakter bangsa Indonesia yang berbudaya. 

Pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang terintegrasi dalam semua 

mata pelajaran, tertuang pada kegiatan belajar mengajar (KBM), kegiatan budaya 

sekolah dan kegiatan ektrakulikuler. Sekolah memberlakukan aturan dengan 

melakukan pembiasaan rutin dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter 
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dalam lingkup sekolah. Ada sembilan nilai-nilai karakter yang di kembangkan dan 

di jadiakan pembiasaan dalam menanamkan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Semarang, seperti: nilai religious, toleransi, kejujuran, kedisiplinan, tanggung 

jawab, demokratis, semangat kebangsaan, percaya diri dan kepedulian. 

Pembiasaan-pembiasaan pendidikan karakter tersebut sifat nya rutin, seperti 

pembiasaan yang sifatnya rutin yang di lakukan Guru dengan menyambut 

kedatangan siswa setiap pagi, upacara bendera, melakukan piket, perayaan hari 

besar. Pembiasaan yang sifat nya rutin tersebut sangat penting di laksanakan dan 

di tanamkan dalam diri peseta didik karana mampu mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas diri peserta didik dan dapat di terapkan di kehidupan sehar-

hari. 

Pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang, semua komponen 

(stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu 

sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran, pengelolaan sekolah, 

pelaksanaan aktivitas, pemberdayaan sarana prasarana, etos kerja seluruh warga 

dan lingkungan sekolah untuk terciptanya penanaman pendidikan karakter yang 

baik.  

2.1.7 Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksana dengan lancar, jika guru 

dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan karakter. 

Menurut Dasyim Budimansyah dalam Maulana (2016: 23) berpendapat bahwa 

program pendidikan karakter di sekolah perlu dikembangkan dengan berlandaskan 

pada prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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a. Pendidikan karakter di sekolah harus dilaksanakan secara berkelanjutan 

(kontinuitas). Hal ini mengandung arti bahwa proses pengembangan nilai-

nilai karakter merupakan proses yang panjang, mulai sejak awal peserta didik 

masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah pada suatu satuan pendidikan. 

b. Pendidikan karakter hendaknya dikembangkan melalui semua mata pelajaran 

(terintegrasi), melalui pengembangan diri, dan budaya suatu satuan 

pendidikan. Pembinaan karakter bangsa dilakukan dengan mengintegrasikan 

dalam seluruh mata pelajaran, dalam kegiatan kurikuler mata pelajaran, 

sehingga semua mata pelajaran diarahkan pada pengembangan nilai-nilai 

karakter tersebut. Pengembangan nilai-nilai karakter juga dapat dilakukan 

dengan melalui pengembangan diri, baik melalui konseling maupun kegiatan 

ekstra kulikuler, seperti kegiatan kepramukaan dan lain sebagainya. 

c. Sejatinya nilai-nilai karakter tidak diajarkan dalam bentuk pengetahuan), jika 

hal tersebut diintegrasikan dalam mata pelajaran. Kecuali bila dalam bentuk 

mata pelajaran agama (yang di dalamnya mengandung ajaran) maka tetap 

diajarkan dengan proses, pengetahuan (knowing), melakukan (doing), dan 

akhirnya membiasakan (habit). 

d. Proses pendidikan dilakukan peserta didik dengan secara aktif (active 

learning) dan menyenangkan (enjoy full learning). Proses ini menunjukkan 

bahwa proses pendidikan karakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh 

guru. Sedangkan guru menerapkan prinsip “tut wuri handayani” dalam setiap 

perilaku yang ditunjukkan oleh agama. 
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Sedangkan Menurut Character Education Quality Standars dalam 

Fadlillah (2016: 31) merekomendasikan 11 prinsip untuk mewujudkan pendidikan 

karakter yang efektif, yaitu sebagai berikut : 

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter. 

2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencangkup 

pemikiran, perasaan dan prilaku. 

3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk 

membangun karakter. 

4. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. 

5. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan prilaku yang 

baik. 

6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna, dan menantang, yang 

menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan 

membantu mereka untuk sukses. 

7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri dari para peserta didik. 

8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi 

tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia kepada nilai dasar yang 

sama. 

9. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun inisiatif pendidikan karakter. 

10. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha 

membangun pendidikan karakter. 
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11. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru 

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. 

Berdasarkan pada prinsip-prinsip yang di rekomendasikan oleh Character 

Education Quality Standars tersebut dapat disimpulkan berdasarkan pandangan 

mengenai prinsip-prinsip pendidikan karakter di atas bahwa upaya yang harus di 

lakukan oleh sekolah dalam mengembangkan dan membentuk karakter peserta 

didik pada satuan pendidikan adalah mensosialisasikan nilai-niali positif dan 

sekaligus menetapkan nilai-nilai tersebut yang nantinya menjadi acuan pendidikan 

karakter, menetapkan pendekatan model dan strategi pendidikan karakter yang 

akan di terapkan pada satuan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan karakter 

harus di laksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh steakeholder 

sekolah dalam membangun iklim yang mendukung pembentukan karakter, 

menyusun kurikulum yang berbasis pendidikan karakter, melibatkan pihak 

keluarga dan masyarakat, serta di lakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk 

meningkatkan efektifitas dan efesiensi pendidikan karakter pada satuan 

pendidikan. Pendidikan karakter yang efektif, di temukan dalam lingkungan 

sekolah yang memungkinkan semua peserta didik menunjukan potensi mereka 

untuk mencapai tujuan yang di harapkan. 

2.1.8 Tiga Basis Desain Pendidikan Karakter 

Menurut Muslich (2011: 160) Jika ingin efektif dan utuh, pendidikan 

karakter mesti menyertakan tiga basis desain dalam pemogramannya. Tanpa tiga 

basis itu, program pendidikan karakter di sekolah hanya menjadi wacana semata. 

Tiga basis desain dalam pemograman antara lain : 
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Pertama, desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis 

pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas. 

Konteks pendidikan karakter adalah proses relasional komunitas kelas dalam 

konteks pembelajaran. Relasi guru-pembelajar bukan monolog, melainkan dialog 

dengan banyak arah sebab komunitas kelas terdiri dari guru dan siswa yang sama-

sama berinteraksi dengan materi. 

 Kedua, Desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini 

mencoba membangun kultur sekolah yang mampu membentuk karakter anak 

didik dengan bantuan pranata sosial sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan 

terbatinkan dalam diri siswa. Untuk menanamkan nilai kejujuran tidak cukup 

hanya dengan membersihkan pesan-pesan moral kepada anak didik. Pesan moral 

ini mesti diperkuat dengan penciptaan kultur kejujuran melalui pembuatan tata 

praturan sekolah yang tegas dan konsisten terhadap setiap prilaku ketidakjujuran. 

 Ketiga, Desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Dalam mendidik, 

komunitas sekolah tidak berjuang sendirian. Masyarakat di luar lembaga 

pendidikan, seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara juga memiliki 

tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam 

konteks kehidupan mereka. 

Jadi pendidikan karakter hanya akan bisa efektif jika tiga desain 

pendidikan karakter ini di laksanakan secara sumultan dan sinergis. Mengabaikan 

ketiga desai tersebut, pendidikan kita hanya akan bersifat parsial, inkonsisten dan 

tidak efektif. 
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2.1.9 Tahapan Pengembangan Karakter Siswa 

Menurut Gunawan (2012: 39) Pengembangan atau pembentukan karakter 

di yakini perlu dan penting untuk di lakukan oleh sekolah dan stakeholders-nya 

untuk menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah. 

Tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah pendorong lahirnya anak-anak 

yang baik (insan kamil). Tumbuh dan berkembangnya karakter yang baik akan 

mendorong peserta didik yang tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk 

melakukan berbagai hal yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan 

memiliki tujuan hidup. Masyarakat juga berperan membentuk karakter anak 

melalui orang tua dan lingkungannya.Tahapan karakter dapat di kembangkan 

melalui :  

1. Tahap pengetahuan (knowing),  

2. Pelaksanaan (acting), dan  

3. Kebiasaan (habit). 

Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan 

pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan 

kebaikan tersebut. Dengan demikian di perlukan tiga komponen karakter yang 

baik (components of good character) yaitu moral knowing (pengetahuan tentang 

moral), moral feeling atau perasaan (penguatan emosi) tentang moral , dan moral 

action atau perbuatan bermoral.hal ini di perlukan agar peserta didik warga 

sekolah lain yang terlibat dalam system pendidikan tersebut sekaligus dapat 
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memahami, merasakan, menhayati, dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai 

kebajikan (moral). 

Pengembangan karakter seharusnya membawa anak ke pengenalan nilai 

secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, akhirnya ke pengamalan nilai 

secara nyata. Untuk sampai ke praksis, ada satu peristiwa batin yang amat penting 

yang harus terjadi dalam diri anak, yaitu munculnya keinginan yang sangat kuat 

(tekad) untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut Conatio, dan langkah 

untuk membimbing anak membulatkan tekad ini disebut langkah konatif. 

Pendidikan karakter mestinya mengikuti langkah-langkah yang sistematis, di 

mulai dari pengenalan nilai secara kognitif, langkah memahami dan menghayati 

nilai secara afektif, dan langkah pembentukan tekad secara konatif. Ki Hajar 

Dewantoro menerjemahkannya dengan kata-kata cipta, rasa, karsa. 

2.1.10 Integritas Pendidikan Karakter  

Penyelenggara pendidikan karakter bukan hanya tugas sekolah, melainkan 

semua komponen sekolah seperti: Kepala sekolah, guru, karyawan, bahkan orang 

tua. Karena tujuan pendidikan karakter tidak akan tercapai jika hanya diserahkan 

oleh guru saja. Oleh karena itu, semua steakholder berkewajiban menanamkan 

nilai-nilai karakter kepada peserta didik. Dengan demikian, penyelenggara 

pendidikan karakter perlu dilaksanakan secara bersama-sama.  

Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam mata pelajaran adalah 

pengenalan nilai-nilai, diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan 

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari 

melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar 
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kelas pada semua mata pelajaran. Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain itu 

menjadikan peserta didik menguasai kompetensi (materi) yang di targetkan, juga 

di rancang untuk menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan 

menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya prilaku. Nilai-nilai mulai 

terintegrasi pada semua mata plajaran trutama pengembangan nilai peduli 

lingkungan dan disiplin. 

Menurut Kemendiknas (2010) telah menguraikan prinsip-prinsip 

pembelajaran kontektual dan pelaksanaan pembelajaraan dengan integrasi 

pendidikan karakter pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, 

a. Perencanaan pembelajaraan  

Dimana pada tahap ini silbus, RPP dan bahan ajar di susun. Baik silabus, Rpp 

dan bahan ajar di rancang agar muatan maupun kegiatan pembelajaran nya 

memfasilitasi/berwawasan pendidikan karakter. 

b. Pelaksanaan pembelajaran  

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan inti, dan penutup, 

di pilih dan di laksanakan agar peserta didik mempraktikkan nilai-nilai 

karakter yang di targetkan. 

c. Evaluasi pembelajaran 

Dasarnya authentic assessment diaplikasikan. Teknik dan intrumen penilaian 

di pilih dan di laksanakan tidak hanya mengukur pencapaian 

akademik/kognitif siswa, tetapi juga mengukur perkembangan kepribadian 

siswa. 
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Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa integrasi 

pendidikan karakter dalam menanamkan nilai-nilai karakter dilakukan pada setiap 

mata pelajaran, dan program-program lain di luar proses kegiatan belajar 

mengajar (KBM) seperti: pengembangan diri dan budaya sekolah. Adapun dalam 

prosesnya pengintegrasian pendidikan karakter dilakukan dengan beberapa cara 

diantaranya melalui program pengembangan diri yang didalamnya meliputi: 

kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengkondisian. Serta 

diintegrasikan kedalam mata pelajaran dan budaya sekolah. Pada dasarnya, 

integrasi pendidikan karakter selain untuk menjadikan peserta didik menguasai 

kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk 

menjadikan peserta didik mengenal, menyadari, dan menginternalisasikan nilai-

nilai dan menjadikannya perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

2.1.11 Model Implementasi Pendidikan Karakter di SMP Negeri 1 Semarang 

Model yang digunakan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter 

di SMP Negeri 1 Semarang yaitu melalui Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), 

Kegiatan Budaya Sekolah dan Kegiatan Ektrakulikuler (NON KBM).  

1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 

Integrasi pendidikan karakter didalam proses kegiatan belajar mengajar 

dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran pada semua mata pelajaran. Proses pengintegrasian nilai-nilai 

karakter dapat dilakukan dengan cara memilih nilai-nilai karakter yang sesuai 

dengan Kompetensi Dasar yang akan dicapai. Keberhasilan pembelajaran yang 

bermuatan nilai karakter, perlu didukung dengan ide-ide pembelajaran dan sumber 
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belajar yang sesuai. Perencanaan proses pembelajaran tidak hanya silabus yang 

perlu dipersiapkan oleh guru, tetapi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

juga sangat penting untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran.  

Menurut Mulyasa dalam Dianti (2014: 64) mendefinisikan bahwa 

sedikitnya terdapat dua fungsi RPP dalam menyukseskan pendidikan karakter di 

sekolah, yaitu: 

1. Fungsi Perencanaan.  

Dalam implementasi pendidikan karakter di sekolah, RPP berfungsi untuk 

mendorong setiap guru agar lebih siap dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran, membentuk kompetensi dan karakter peserta didik dengan 

perencanaan yang matang. 

2. Fungsi Pelaksanaan.  

Untuk menyukseskan implementasi pendidikan karakter di sekolah RPP harus 

disusun secara sistematik dan sistematis, utuh dan menyeluruh, dengan 

beberapa kemungkinan penyesuaian dalam situasi pembelajaran yang aktual. 

Dalam hal ini, materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian 

oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

lingkungan, sekolah, dan daerah. 

Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran di 

dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi 

pembelajaran pada semua mata pelajaran. Tahap-tahap ini akan diuraikan sebagai 

berikut: 
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a) Perencanaan Kegiatan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan pembelajaran guru SMP Negeri 1 Semarang 

membuat perencanaan seperti menyusun RPP yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Dalam perencanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru diawali dengan penyusuan RPP. RPP yang disusun 

oleh guru mengandung nilai-nilai karakter yang akan guru tanamkan kepada 

siswa melalui proses pembelajaran. Penyusunan RPP yang akan guru 

tanamkan kepada siswa melalui proses pembelajaran dengan menanamkan 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran.   

Menurut Gunawan dalam Rubei (2015:  205) untuk memfasilitasi 

terjadinya pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan 

karakter, setidak-tidaknya perlu dilakukan perubahan pada tiga komponen 

silabus berikut: 

1. Penambahan dan/atau modifikasi kegiatan pembelajaran sehingga 

memuat kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan nilai-nilai 

karakter yang diinginkan. 

2. Penambahan dan/atau modifikasi indikator pencapaian sehingga ada 

indikator yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal 

pembentukan karakter. 

3. Penambahan dan/atau modifikasi teknik penilaian sehingga ada teknik 

penilaian yang dapat mengembangkan dan/atau mengukur perkembangan 

karakter. 
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Hal yang harus dimodifikasi dalam silabus tersebut menunjukkan 

bahwa kelemahan dari pendidikan selama ini masih berorientasi pada 

pencapaian aspek kognitif saja. melalui modifikasi silabus berkarakter 

diharapkan dapat lebih memuat nilai-nilai karakter yang hendak dicapai dan 

dapat di jadikan pedoman dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

dan di integrasikan dalam proses pembelajaran. Pengintegrasian  pendidikan 

karakter di SMP Negeri 1 Semarang dalam  RPP  sudah  cukup  baik, karena  

guru  dalam  menyusun  RPP  sudah memodifikasi  kegiatan  pembelajaran  

yang dapat  mengembangkan  karakter  peserta didik. Di dalam RPP tentunya 

guru merencanakan pembuatan RPP dengan mempertimbangkan berbagai 

hal, seperti: materi yang akan disampaikan, alokasi waktu yang diperlukan, 

metode pembelajaran yang digunakan dalam pengintegrasian pendidikan 

karakter ke dalam pembelajaran.  

Menurut Tarmansyah, dkk sebagaimana di kutip dalam Citra (2012: 

240) Dalam pendidikan karakter yang diintegrasikan didalam mata pelajaran, 

ada hal-hal yang perlu diperhatikan seperti:  

a. Kebijakan sekolah dan dukungan administrasi sekolah terhadap 

pendidikan karakter yang meliputi: Visi dan misi pendidikan karakter, 

sosialisasi, dokumen pendidikan karakter dll.  

b. Kondisi lingkungan sekolah meliputi: sarana dan prasarana yang 

mendukung, lingkungan yang bersih, kantin kejujuran, ruang keagamaan 

dll.  
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c. Pengetahuan dan sikap guru yang meliputi: konsep pendidikan karakter, 

cara membuat perencanaan pembelajaran, perangkat pembelajaran, 

kurikulum, silabus, RPP, bahan ajar, penilaian, pelaksanaan pendidikan 

karakter terintegrasi dalam mata pelajaran dll.  

d. Peningkatan kompetensi guru.  

e. Dukungan masyarakat. 

Pengintegrasian pendidikan karakter dalam RPP di SMP Negeri 1 

Semarang sudah cukup baik, karena guru dalam menyusun RPP 

memodifikasi kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter 

peserta didik. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ada sembilan nilai 

karakter yang di kembangkan atau diimplementasikan di SMP Negeri 1 

Semarang yaitu nilai religious, toleransi, kejujuran, demokrasi, semangat 

kebangsaan, percaya diri, kepedulian, disiplin, dan tanggung jawab.  

Sembilan nilai pendidikan karakter tersebut di sisipkan/masukan di dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang guru buat, sebagai pedoman 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran.  

Sebagai salah satu contoh yaitu terdapat pada RPP IPA kelas VIII 

SMP Negeri 1 Semarang, dimana di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) ada beberapa langkah kegiatan perencanaan pembelajaran yang 

dilaksanakan di RPP seperti kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, maupun 

kegiatan penutup.  

(1) Kegiatan pendahuluan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

guru merencanakan diimplementasikannya nilai karakter disiplin dan 
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religious seperti  Guru mengajak berdo’a sebelum memulai 

pembelajaran, kemudian mengecek kehadiran siswa dan Guru 

menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang akan 

dipelajari dengan mengunakan metode Tanya jawab. 

 (2) Kegiatan inti, guru pun merencanakan diimplementasikannya nilai 

karakter mandiri, tanggung jawab, jujur, peraya diri, dan peduli, hal 

tersebut dapat dilihat melalui kegiatan diskusi kelompok yang di lakukan 

oleh peserta didik.  

(3) Kegiatan penutup, guru juga merencanakan diimplementasikannya nilai 

karakter tanggung jawab, hal tersebut dapat dilihat melalui tanggung 

jawab siswa dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas yang 

diberikan oleh guru. 

b) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

Berdasarkan RPP yang sudah dibuat oleh guru SMP Negeri 1 

Semarang, tentunya RPP tersebut dijadikan sebagai panduan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Apabila pada RPP sudah terdapat perencanaan 

penanaman nilai karakter yang baik, tentunya pada pelaksanaannya pun akan 

berjalan dengan baik. Pelaksanaan ini akan berjalan dengan baik apabila guru 

melaksanakan penanaman pendidikan karakter dengan berpedoman pada RPP 

yang dibuat. Dalam  rencana pelaksanaan  pembelajaran (RPP) guru  telah 

berupaya  untuk  mengintegrasikan  nilai-nilai karakter yang  hendak  dicapai  

dari kegiatan pembelajaran. Mulai dari tahap pendahuluan, inti, dan penutup.   



47 
 

 
 

Tahap pendahuluan guru melakukan hal-hal yang mampu 

menyisipkan nilai-nilai karakter pada setiap tahapnya, diawali dengan 

kegiatan pendahuluan seperti guru mempersiapkan keadaan kelas sebelum 

pembelajaran di mulai, membuka pembelajaran dengan berdo’a sebelum 

proses belajar mengajar di mulai, mengucapkan salam, (pada jam pertama 

pembelajaran). Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan, guru selalu 

melakukan kegiatan spontan seperti mengingatkan siswa ketika berdoa harus 

bersikap yang baik, mengingatkan untuk kegiatan piket kelas, jaga 

kebersihan, berpakaian yang rapi dan mejaga sopan-santun. Kegiatan 

pendahuluan yang dilakukan oleh guru tersebut sudah sesuai dengan standar 

proses seperti yang dikemukakan oleh Gunawan sebagaimana di kutip oleh 

Dianti (2014: 66), yaitu: 

1. Guru harus menyiapkan peserta didik secara psikis maupun fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Persiapan psikis yang dilakukan oleh 

guru dapat dimulai dengan berdoa kemudian menanyakan kabar 

siswa,kesiapan siswa untuk memulai pelajaran, dan lain-lain. Sedangkan 

persiapan fisik dapat dilakukan dengan mengkondisikan situasi kelas.  

2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan 

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari atau sering disebut 

dengan apersepsi.  

3. Menjelaskan kepada siswamengenai tujuan pembelajaran atau 

kompetensi dasar yang akan dicapai dalam kegiatan pembelajaran. 
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4. Menyampaikan kepada siswa mengenai cakupan materi dan penjelasan 

uraian kegiatan sesuai silabus. 

Tahapan kegiatan inti guru mencoba menyampaikan materi 

pembelajaran dengan berusaha melibatkan siswa secara aktif. Inti dari 

pembelajaran berkarakter adalah siswa dilibatkan untuk lebih banyak terlibat, 

jadi pembelajaran tidak hanya berpusat kepada guru melainkan kepada siswa. 

Guru dituntut agar dapat membimbing peserta didik agar lebih aktif dan 

memahami materi serta makna yang dapat diambil dari penyampaian materi 

dalam proses pembelajaran. Melalui pengintegrasian nilai-nilai pendidikan 

karakter di dalam KBM, maka nilai-nilai tersebut akan lebih menyatu dan 

dipahami oleh peserta didik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang di tanamkan 

akan di jadikan pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari, seperti pembiasaan 

yang di lakukan oleh peserta didik dengan melakukan sholat zuhur secara 

berjamaah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa sudah membiasakan untuk 

melakukan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Pembiasaan yang dilakukan 

guru tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Fadlillah dan 

Lilif (2013: 166) menyatakan bahwa metode pembiasaan sikap sangat efektif 

digunakan karena akan melatih kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak 

sejak dini, sehingga anak akan melakukan kebiasaan tersebut dengan 

sendirinya tanpa diperintah. 

Tahapan terakhir dalam pembelajaran, yaitu kegiatan penutup. Pada 

kegiatan penutup seorang guru juga harus mampu mengintegrasikan nilai-

nilai karakter, dimana guru telah mengajak siswa untuk berdiskusi tentang 



49 
 

 
 

materi pembelajaran bersam-asama. Diskusi merupakan cara yang efektif 

dalam pelaksanaan pembelajaran karena untuk menumbuhkan nilai-nilai 

karakter, karena dengan kegiatan tersebut, peserta didik dilatih untuk 

menghargai pendapat orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Thomas Lickona dalam Samani (2013: 147) yang 

menyarankan agar pendidikan karakter berlangsung efektif maka guru dapat 

mengimplementasikan berbagai metode pembelajaran, salah satunya adalah 

metode diskusi.  Dalam kegiatan diskusi, guru berperan untuk mengarahkan 

peserta didik. Selain itu, guru juga menanyakan kendala-kendala yang dialami 

siswa dalam kegiatan tersebut dan menjelaskannya. Dengan adanya diskusi 

terakhir guru selalu menyampaikan materi selanjutnya dan menutup dengan 

salam. 

Pelaksanaan pendidikan karakter melalui pengintegrasian pendidikan 

karakter dalam proses pelaksanaan pembelajaran ini bertujuan agar peserta 

didik dapat dengan mudah memahami dan menyatu dengan nila-nilai 

pendidikan karakter melalui materi yang diajarkan, diharapkan dengan 

adanya pemberian materi tersebut maka peserta didik dapat terbiasa untuk 

menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter baik pada diri sendiri maupun 

sosial di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dilaksanakan secara bertahap tersebut tertulis pada 

masing-masing RPP yang telah dibuat oleh guru. Dalam RPP, setiap materi 

pembelajaran tidak hanya memuat satu nilai saja, namun beberapa nilai 

sekaligus disesuaikan dengan pokok bahasan. Dengan hal tersebut, maka guru 
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akan mengetahui dalam tiap pokok bahasan akan tertuju pada nilai yang harus 

dikembangkan. 

c) Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran 

Evaluasi atau penilaian merupakan bagian yang sangat penting dalam 

proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan 

dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian 

kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomorotiknya. 

Penilaian karakter lebih mementingkan pencapaian afektif dan psikomotorik 

peserta didik dibandingkan pencapaian kognitifnya. Penilaian aspek kognitif 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: penugasan terstruktur, tugas 

mandiri, postes tanya jawab dan lain sebagainya. Penilaian aspek afektif 

dilakukan dengan cara mengamati perilaku atau sikap peserta didik ketika 

pembelajaran berlangsung, sedangkan psikomotor pengamatan langsung dan 

penilaian tingkah laku peserta didik ketika pembelajaran berlangsung. 

Menurut Lickona sebagaimana di kutip dalam Octavita (2017: 36) 

Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai 

secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan 

nilai secara nyata. Inilah rancangan pendidikan karakter (moral) yang disebut 

moral knowing, moral feeling, dan moral action. Karena itu semua mata 

pelajaran harus bermuatan pendidikan karakter yang bisa membawa nya 

menjadi manusia yang berkarakter baik. Salah satunya pengintegrasian 

pendidikan karakter dalam semua mata pelajaran. 
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Melalui pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam proses belajar 

mengajar, para siswa diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan kognitif, 

tetapi mereka mampu menerapkan semua nilai yang terkandung dalam 

pendidikan karakter baik dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat. 

Pada prinsipnya pengembangan nilai-nilai karakter tidak dimuat secara 

khusus dalam sebuah mata pelajaran tertentu, namun ini disisipkan ke dalam 

setiap mata pelajaran di sekolah, pengembangan diri siswa, dan budaya 

sekolah sehingga para siswa berkembang menjadi pribadi yang 

berintelektualitas dan berkarakter. Oleh sebab itu, para guru dan sekolah perlu 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam kurikulum, silabus, dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mereka pakai di sekolah. 

Evaluasi penanaman pendidikan karakter yang di lakukan di SMP 

Negeri 1 Semarang yaitu dengan melihat pola kebiasaan peserta didik yang 

harus selalu diberi pengawasan oleh pihak sekolah agar sekolah dapat 

mengetahui perkembangan peserta didiknya. Seperti dapat dilihat dari 

kebiasaan-kebiasaan siswa yang dilakukan setiap hari seperti, berdoa sebelum 

memulai pelajaran, disiplin datang ke sekolah, membuang sampah pada 

tempatnya, dan lain sebagainya. Apabila hal-hal tersebut sudah terlaksana 

dengan baik dan menjadi kebiasaan siswa maka dapat dikatakan bahwa 

penanaman nilai karakter pada diri siswa terlaksana dengan baik. Hal ini 

sesuai dengan yang dikemukakan Gardner sebagaimana yang di kutip dalam 

Rubei (2013:  214) menjelaskan bahwa “Evaluasi diri adalah penilaian yang 

dilakukan dengan menetapkan kemampuan yang telah dimiliki seseorang dari 
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suatu kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya dalam rentang waktu 

tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa penilaian 

berkarakter melalui evaluasi diri dapat dilakukan seseorang untuk menilai 

dirinya sendiri. 

Evaluasi Pelaksanaan pendidikan karakter melalui integrasi nilai- nilai 

pendidikan karakter pada KBM di SMP Negeri 1 Semarang dilaksanakan 

sesuai dengan rencana. Dari materi yang diberikan, guru menjelaskan 

bagaimana pendidikan karakter tersebut perlu di terapkan melalui berbagai 

contoh yang diberikan. Guru membuat daftar penilaian nilai-nilai pendidikan 

karakter setiap semester untuk mengetahui masing- masing perkembangan 

peserta didik. 

Seperti, guru menjelaskan salah satu bentuk pengendalian guru di 

kelas adalah dengan teguran dalam kegiatan belajar mengajar, teguran 

diberikan kepada peserta didik apabila mengganggu temannya atau tidak 

memperhatikan guru pada saat mengajar. Teguran diberikan agar peserta 

didik dapat mengetahui letak kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. 

Guru akan mengatasi permasalahan yang terjadi pada muridnya tersebut 

dengan menegur dan memberinya arahan, apabila sudah melampaui batas 

maka guru akan melaporkannya ke kepala sekolah. Hal tersebut menjadi salah 

satu bentuk komunikasi yang terjalin antara guru dan kepala sekolah sehingga 

dapat saling kerja sama untuk mendukung program pendidikan karakter. 

Kepala sekolah akan bersedia apabila terdapat guru yang membutuhkan 
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bimbingan atau pemecahan masalah. Kepala sekolah juga selalu memberi 

arahan agar guru dapat menjadi figur yang baik pada siswanya.  

Pelaksanaan pendidikan karakter melalui integrasi nilai-nilai 

pendidikan karakter pada kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 1 

Semarang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Dari materi yang diberikan, 

guru menjelaskan bagaimana pendidikan karakter tersebut perlu di terapkan 

melalui berbagai contoh yang diberikan, guru membuat daftar penilaian nilai-

nilai pendidikan karakter setiap semester untuk mengetahui masing-masing 

perkembangan peserta didik. Setiap tahun nya SMP Negeri 1 Semarang 

melakukan evaluasi terhadap tata tertib, yang di lakukan oleh team penyusun 

tata tertib yang tergabung dalam bapak dan ibu guru SMP Negeri 1 

Semarang. Team penyusun melakukan evaluasi sejauh mana tata tertib di 

SMP Negeri 1 Semarang di laksanakan, sejauh mana tata tertib ini  bisa 

menjadi titik jera buat siswa, sehingga tidak menimbulkan lagi pelanggaran-

pelanggaran yang sama. Selanjutnya melihat kendala dalam tata tertib yang 

sering di lakukan oleh siswa, dari kendala tersebut team penyusun brunding 

untuk mencari jalan keluar dalam memecahkan maslah yang menjadi kendala 

dalam tata tertib. Team penyusun juga bekerja sama dengan orang tua wali 

guna mendapatkan kesepakatan tata tertib yang di gunakan di SMP Negeri 1 

Semarang. Setelah tata tertib di simpulkan dan di nyatakan sudah baik, buku 

tata tertib di serahkan ke orang tua wali untuk di berikan tanda tangan orang 

tua, sebagai bentuk persetujuan kesepakatan antara sekolah dan orang tua 
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Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan  karakter 

dilakukan secara terintegrasi di setiap mata pelajaran dengan berpedoman 

pada RPP disesuaikan dengan nilai-nilai yang perlu dikembangkan pada 

pokok bahasan tersebut, sehingga harapan sekolah setiap tahunnya peserta 

didik dapat lebih matang untuk mempelajari dan menerapkan pendidikan 

karakter karena pendidikan karakter dilaksanakan secara berkelanjutan. 

2. Kegiatan Budaya Sekolah 

Menurut Furkan (2014: 18) budaya sekolah adalah suasana kehidupan 

sekolah yang didasarkan pada nilai-nilai, keyakinan,adat istiadat, kebiasaan, 

norma-norma yang berlaku dan digunakan sebagai semangat tindakan, 

berinteraksi diungkapkan oleh sekolah secara konsisten baik di sekolah dan 

kehidupan di luar sekolah untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah 

kehidupan sehari-hari dan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan Menurut 

Deal dan Peterson sebagaimana di kutib dalam Zainuddin (2016: 75)  

mendefinisikan  budaya  sekolah sebagai sekumpulan nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh 

kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. 

Suatu pola asumsi-asumsi dasar yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan 

sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktikkan. 

Budaya sekolah merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, 

pembiasaan keseharaian yang di praktikkan oleh guru atau tenaga pendidik di 

sekolah SMP Negeri 1 Semarang. Pembiasaan (habituation) merupakan proses 

pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis 
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melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, karena pembiasaan merupakan 

bagian dari pendidikan budi pekerti. 

Hasil dari seluruh pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Semarang di mulai dari pengintegrasian pada kegiatan belajar mengajar, kegiatan 

budaya dan kegiatan ekstrakurikuler yang memiliki materi/rencana pembelajaran 

secara terstruktur akan diketahui dari pola kebiasaan peserta didik baik di 

lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dikatakan berhasil atau 

tidaknya pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan adanya pola perilaku 

yang dilakukan oleh masing- masing peserta didik, karena itu pihak sekolah, 

keluarga dan masyarakat saling bekerja sama untuk mengawasi perilaku peserta 

didik. Berdasarkan penciptaan budaya sekolah yang positif akan membawa 

dampak yang positif pula bagi warga sekolahnya, begitu pula sebaliknya. Hal 

tersebut akan lebih mudah bagi peserta didik untuk menerapkannya di lingkungan 

keluarga dan masyarakat sebagai bentuk pembiasaan (habituation) sebagai bagian 

dari pendidikan karakter. Pembiasaan yang rutin dilakukan di SMP Negeri 1 

Semarang meliputi: 

a) Kegiatan rutin, merupakan kegiatan yang dilakukan baik di kelas maupun di 

lingkungan sekolah dengan tujuan untuk membiasakan peserta didik 

mengerjakan sesuatu dengan baik. Contoh: Pada pagi hari guru yang berpiket 

menyambut siswa yang datang ke sekolah dan berjabat tangan, Siswa 

diwajibkan menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) kepada 

seluruh elemen yang ada di sekolah baik guru, karyawan, teman sebaya, 

maupun pedagang yang ada di kantin. 
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b) Kegiatan teladan, merupakan kegiatan yang mengutamakan pemberian 

contoh dari guru dan pengelola pendidikan komitmen menerapkan nilai 

budaya karakter bangsa kepada peserta didik. Contoh: jujur, datang tepat 

waktu, disiplin, hidup sederhana, sopan dan santun dalam berbicara, 

berqurban, berzakat, menggunakan pakaian yang rapi dan bersih dan lain 

sebagainya. 

c) Kegiatan terprogram, merupakan kegiatan yang direncanakan baik satu kelas 

maupun satu sekolah yang bertujuan untuk memberikan wawasan tambahan 

pada anak tentang unsur-unsur baru dalam kehidupan bermasyarakat yang 

penting untuk perkembangan anak. Contoh: penyuluhan, kunjungan panti 

asuhan dan sebagainya. 

d)  Kegiatan spontan, merupakan kegiatan yang tidak ditentukan tempat dan 

waktunya yang bertujuan untuk menanamkan pembelajaran pembiasaan pada 

saat itu, terutama dalam disiplin dan sopan santun. Contoh: Melaksanakan 

sholat dzuhur berjamaah bagi seluruh warga sekolah Dan dilaksanakan sholat 

Jumat berjamaah bagi seluruh warga sekolah laki-laki, pentingnya membuang 

sampah pada tempatnya dan Siswa yang akan memasuki lingkungan sekolah 

tidak diperkenankan memakai jaket atau dapat dikatakan siswa diwajibkan 

melepas jaket yang dikenakan agar siswa tersebut terlihat rapih dengan 

seragam sekolah yang mereka kenakan dan lain sebagainya.   

Sedangkan Menurut Ramly dkk sebagaimana di kutip dalam Uliana (2011: 

171) menjelaskan bahwa pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan 

belajar dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu:  
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a) Kegiatan Rutin, dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten 

setiap saat.  Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, 

pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika 

masuk kelas, berdo’a sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan 

mengucapkan salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik, dan teman. 

b) Kegiatan spontan, dilakukan peserta didik secara spontan pada saat itu juga, 

misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah 

atau sumbangan untuk masyarakat ketika terjadi bencana.   

c) Keteladanan, Merupakan perilaku, sikap guru, tenaga kependidikan dan 

peserta didik dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik 

sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik lain.   

d) Pengkondisian, penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan 

pendidikan karakter, misalnya kebersihan badan dan pakaian, toilet yang 

bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-

kata bijak di sekolah dan di dalam kelas. 

Budaya sekolah diarahkan pada berkembangnya pembiasaan berkarakter 

karena betapa pentingnya penciptaan pembiasaan/budaya sekolah terkait sebagai 

wujud dari implementasi pendidikan karakter yang lebih baik. 

3. Ekstrakulikuler (Non KBM) 

  Menurut Wiyani sebagimana di kutip dalam Yanti (2016: 965) 

menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan 

dalam mengembangkan aspek-aspek tertentu dari apa yang ditemukan pada 

kurikulum yang sedang dijalankan, termasuk yang berhubungan dengan 
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bagaimana penerapan sesungguhnya dari ilmu pengetahuan yang dipelajari oleh 

peserta didik sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup mereka maupun lingkungan 

sekitarnya. Sedangkan Menurut Supriyatna sebagaimana yang di kutip dalam 

Dewi (2014: 259) mendefinisikan ekstrakurikuler sebagai kegiatan pendidikan 

yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut dilaksanakan 

di dalam dan di luar lingkungan sekolah dalam rangka memperluas pengetahuan, 

meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan 

agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional, maupun global untuk 

membentuk insan yang paripurna. Dengan kata lain, ekstrakurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang ditujukan untuk membantu 

perkembangan peserta didik, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. 

Ekstrakurikuler merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan 

diri sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik sesuai dengan 

kondisi sekolah. Kegiatan ekstrakulikuler (non KBM) yang di laksanakan di SMP 

Negeri 1 Semarang merupakan kegiatan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. 

Kegiatan ekstrakulikuler ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan sekolah 

kepada siswa untuk mengembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Karena 

kita ketahui bahwa tidak semua siswa memiliki kualitas yang baik pada bidang 

akademik, namun ada juga siswa yang memiliki kualitas baik pada bidang non 

akademik (ekstrakulikuler).  
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Intinya, kegiatan ekstrakurikuler diarahkan pada berkembangnya 

pembiasaan berkarakter dalam budaya sekolah, bakat dan minat secara optimal, 

serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk 

diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 

Semarang menyesuaikan dengan potensi wilayah seperti kegiatan ektrakulikuler 

Pramuka, Paskibra, Pmr, Futsal, Voli, Tari, dan Karya Ilmiah. Walaupun secara 

tertulis tidak seperti penyusunan RPP dengan adanya nilai-nilai yang 

dikembangkan, tetapi kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Semarang ini 

sebagai pendukung program pendidikan karakter. Hal ini dapat berjalan optimal 

jika sekolah dapat menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh peserta 

didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan minat mereka, serta 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang memberikan kesempatan peserta didik 

mengeskpresikan diri dengan melaksanakan pembiasaan berkarakter melalui 

kegiatan mandiri atau kelompok. 

Hal tersebut dapat tercapai karena para siswa melihat fungsi kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai penyalur potensi, bakat dan minat secara optimal. Artinya, 

kegiatan ekstrakurikuler bener-bener sangat berfungsi untuk kegiatan pelaksanaan 

pendidikan karakter di luar pembelajaran sebagai tempat penyalur potensi, bakat 

dan minat bagi peserta didik. Menurut Anifral Hendri dalam lestari (2016: 85) 

mengenai fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut.  

a. Mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai dengan 

potensi, bakat, dan minat mereka. 
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b.  Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. 

c. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

suasana rileks, mengembirakan, dan menyenangkan bagi peserta didik yang 

menunjang proses perkembangan. 

d. Persiapan karier, yaitu fungsi kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan 

kesiapan karier peserta didik.  

Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Semarang bertujuan 

untuk mengunggulkan potensi akademis siswa (kognitif), menggali bakat afektif 

dan psikomotorik siswa melalui kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatan 

ekstrakurikuler dilaksanakan memuat unsur-unsur pendidikan karakter sehingga 

peserta didik dengan aktif akan lebih mudah memahami dan lebih jauh dapat 

menerapkannya. Diharapkan peserta didik secara aktif dapat mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Semarang, serta lebih jauh 

dapat memahami makna yang diajarkan sehingga dapat menerapkan di kehidupan 

sehari-hari dengan pendidikan moral yang baik. Sedangkan Menurut 

Wahjosumidjo yang di kutip dalam Dahliyana (2017: 60) mengungkapkan tujuan 

kegiatan ekstrakurikuler sebagai berikut: (1) Untuk memperdalam dan 

memperluas pengetahuan siswa, dalam arti memperkaya, mempertajam, serta 

memperbaiki pengetahuan para siswa yang berkaitan dengan mata pelajaran-mata 

pelajaran sesuai dengan program kurikuler yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan 

melalui berbagai macam bentuk, seperti lomba mengarang, baik yang bersifat 

esai, maupun yang bersifat ilmiah, seperti penemuan melalui penelitian, 
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pencemaran lingkungan, narkotika dan sebagainya. (2) Untuk melengkapi upaya 

pembinaan, pemantapan dan pembentukan nilai-nilai kepribadian siswa. Seperti 

kegiatan, baris berbaris, kegiatan yang berkaitan dengan usaha mempertebal 

ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, latihan kepemimpinan dan 

sebagainya. (3) Untuk membina dan meningkatkan bakat, minat dan keterampilan. 

Kegiatan ini mengacu kearah kemampuan mandiri, percaya diri dan kreatif.  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pasal (5) yang 

berbunyi: Satuan pendidikan wajib menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler 

yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Program Kegiatan 

ektrakulikuler yang ada di SMP Negeri 1 Semarang merupakan rencana kerja 

sekolah yang di lakukan sebagai wadah pengembangkan bakat, hobi dan minat 

peserta didik dan juga dijelaskan bahwa pendidikan karakter di SMP Negeri 1 

Semarang dilaksanakan secara terintegrasi, artinya pendidikan karakter tersusun 

secara sistematis dan terencana yang diintegrasikan melalui kegiatan belajar 

mengajar, kegiatan ekstrakurikuler dan penerapan budaya sekolah yang 

diwujudkan melalui tingkah laku kebiasaan yang dibimbing oleh guru, konselor 

dan tenaga kependidikan lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler ini dinilai secara 

kualitatif, dan dimasukkan pada laporan hasil belajar siswa (raport) sebagai bahan 

penilaian. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan mengenai pendidikan karakter di sekolah dengan 

berbagai informasi menjadi masukan untuk melengkapi penelitian ini: 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Ramli, Wiwik Wijayanti (2013) yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Karakter Di Smp Negeri 1 Dan Mts Al-Qasimiyah 

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 dan 

MTs Al-Qasimiyah Pangkalan Kuras melaksanakan 18 nilai karakter kepada 

siswa yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, bertanggung jawab, melalui terintegrasi ke dalam 

mata pelajaran, pengembangan diri, budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, 

dan kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada penanaman nilai karakter bangsa di MTs AlQasimiyah lebih 

menitik beratkan kepada pendidikan keagamaan misalkan kultum, muhadoroh 

sebagai kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah yang agamis. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriatunnisa (2015) yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Karakter di MTsN 3 Mataram dan SMPN 1 

Labuapi Tahun Pelajaran 2014/2015”. Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa Implementasi Pendidikan Karakter di MTsN 3 

Mataram dilakukan secara terpadu melalui tiga jalur, yakni melalui 

pembelajaran, manajemen sekolah dan kegiatan ekstrakulikuler. Berdasarkan 

ketiga jalur tersebut selalu memuat nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan 

pada peserta didik, dan selama ini implemtasi pendidikan karakter di MTsN 

Mataram sudah berlangsung dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 
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bagaimana sikap warga madrasah yang disiplin, toleransi dan peduli terhadap 

lingkungan. Sedangkan Implementasi pendidikan karakter di SMPN 1 

Labuapi sudah dilaksanakan sejak Tahun 2011/2012, SMPN 1 Labuapi sudah 

melaksanakan pendidikan karakter dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan 

adanya penerapan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan secara kontinyu dan 

konsisten kepada peserta didik. Dalam menanamkan nilai-nilai karakter yakni 

disiplin, toleransi dan peduli lingkungan antara MTsN 3 Mataram dan SMPN 

1 Labuapi memiliki dasar atau alasan berbeda. MTsN 3 Mataram selaku 

sekolah agama lebih condong menanamkan nilai karakter kepada 

3.  Peserta didiknya dengan alasan nilai keagamaan itu sendiri. Sedangkan 

SMPN 1 Labuapi selaku sekolah umum, dalam menanamkan nilai karakter 

kepada peserta didiknya dilandaskan pada falsafah kebangsaan itu sendiri. 

Atau dapat dikatakan dalam implementasi pendidikan karakter antara sekolah 

umum dan sekolah agama, masing-masing sekolah akan menunjukkan atau 

memperlihatkan corak budaya dari sekolahnya sendiri. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sudrajat (2016) yang berjudul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Di Smp Negeri 2 Klaten” Hasil penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa Implementasi pendidikan karakter di sekolah 

berasrama (boarding school) lebih efektif dari-pada di sekolah umum. 

Monitoring dan pengawasan guru, pengasuh pondok, dan lingkungan yang 

konstruktif menjadikan inkulkasi nilai yang dilaksanakan selama kegiatan 

pembelajaran dan kegiatan pendidikan lainnya dapat berjalan dengan baik. 

Setiap kegiatan baik yang bersifat pribadi maupun kegiatan pendidikan dapat 
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dipantau oleh ustadz, pengasuh pondok dengan baik mulai kegiatan di pagi 

hari yaitu persiapan ke madrasah sampai kegiatan menjelang tidur. Dengan 

demikian maka nilai-nilai khas pesantren disesuaikan dengan nilai-nilai yang 

berkembang di sekolah, tradisi dan budaya di sekeliling, keinginan warga 

sekolah, kehendak para pemegang kepentingan di sekolah, kondisi 

lingkungan dan sebagainya sehingga dapat diimplementasi-kan dalam 

kegiatan sekolah. Sementara itu pada sekolah umum, sekolah tidak dapat 

melakukan pengawasan dan monitoring selama siswa berada di luar sekolah, 

apalagi ketika berada di rumah. 

2.3 Kerangka Berpikir 

Terkait penerapan pendidikan karakter di sekolah dan berbagai macam 

permasalahan degradasi moral yang selama ini menjadi ancaman bagi generasi 

muda menjadikan sekolah lebih serius dalam penanaman nilai-nilai karakter. 

Masalah-masalah yang dihadapi dan kaitannya dengan karakter peserta didik 

seperti berpakaian tidak rapi, tidak disiplin di lingkungan sekolah, membuang 

sampah sembarangan, kurangnya menghormati guru dan orang tua, mencontek, 

serta ketidak jujuran dalam mengerjakan soal ujian menyebabkan nilai-nilai yang 

tertuang dalam pendidikan karakter mulai memudar. Oleh karena itu, lembaga 

pendidikan dalam hal ini SMP Negeri 1 Semarang mulai melaksanakan 

pendidikan karakter pada peserta didiknya. 

SMP Negeri 1 Semarang merupakan sekolah dengan perolehan akreditasi 

A, dan tergolong favorit di tingkat SMP Kota Semarang, hal tersebut 

memunculkan anggapan bahwa guru dan peserta didik maupun segala yang 
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berhubungan dengan sekolah memiliki kualitas yang baik. Namun, belum kita 

ketahui apakah kualitas guru serta fasilitas pendukung mempengaruhi pendidikan 

karakter siswa SMP Negeri 1 Semarang.  

Pelaksananan pendidikan karakter peserta didik di SMP Negeri 1 

Semarang secara eksplisit tertuang kedalam semua mata pelajaran. Agar 

pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang terlaksana dengan baik dalam 

menumbuhkan sikap yang berkarakter, maka hal yang perlu dilakukan yaitu 

dengan menanamkan nilai nilai karakter bangsa dan norma-norma yang berlaku 

kepada peserta didik, selanjutnya diharapkan menjadi kebiasaan dan di 

implementasikan pada kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan kerangka 

pikir secara singkat, dapat dilihat pada bagan alur berikut: 
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Gambar 2.1 : Alur Kerangka Pikir 

     

Pelaksanaan Pendidikan Karakter Peserta 

Didik di SMP Negeri 1 Semarang  

Nilai Karakter dan Budaya 

Bangsa 

Diharapkan Menjadi Kebiasaan dan Di 

Implementasikan Pada Kehidupan Sehari-Hari 

KBM 

Tertuang Pada Semua 

Mata Pelajaran 

Tertuang Pada 

Budaya Sekolah 

Tertuang Pada 

Ektrakulikuler 

Menumbuhkan Sikap Peserta Didik yang Memiliki  9 

Nilai Karakter yaitu Nilai Religius, Toleransi, 

Kejujuran, Disiplin, Tanggung Jawab, Demokratis, 

Semangat Kebangsaan, Percaya Diri dan Nilai 

Kepedulian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarag 

dilakukan melalui 2 proses yaitu kegiatan pembelajaran dan kegiatan luar 

pembelajaran.  

2. Implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang dilaksanakan 

pada: (a) kegiatan pembelajaran yang terintegrasi pada setiap mata 

pelajaran, dan (b) luar kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan melalui 

kegiatan ekstrakulikuler dan budaya sekolah. 

3. Evaluasi implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang 

dalam kegiatan pembelajaran dapat dilihat dalam pedoman penilaan guru. 

Sedangkan evaluasi di luar kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melihat 

buku tata tertib siswa SMP Negeri 1 Semarang. 

Faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan karakter 

di SMP Negeri 1 Semarang. Faktor pendukung meliputi: (a) situasi yang 

kondusif, (b) kegiatan yang sudah terprogram, (c) sarana prasarana 

mendukung, (d) SDM, kepemimpinan, dan keteladan guru yang baik. Faktor 

penghambat meliputi: (a) kurangnya komunikasi antara pihak sekolah 
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4. dengan orang tua, (b) kesadaran peserta didik yang masih kurang, dan (c) 

pemahaman warga sekolah yang berbeda tentang pendidikan karakter. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat diajukan beberapa saran yang berguna bagi peningkatan pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Semarang. Berikut beberapa saran yang 

dapat diajukan dalam penelitian ini diantaranya : 

1. Bagi  kepala  sekolah  dan  guru  agar  menjadi  salah  satu  figur  utama 

keberhasilan  pendidikan  karakter  di  lembaga  sekolah,  harus  mampu 

menjadi  suri  tauladan  yang  baik bagi  peserta didiknya. 

2. Pihak sekolah diharapkan dapat mengupayakan peningkatan pemahaman 

orang tua siswa terhadap pendidikan karakter terutama di lingkungan 

keluarga, karena mengingat kontrol sekolah yang terbatas. Hal ini dapat 

dilakukan dengan meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan karakter, 

baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Sehingga diharapkan 

peserta didik dapat memiliki karakter yang baik. 

3. Perlunya dukungan, perhatian, dan pengawasan dari orang tua dalam 

pembentukan karakter peserta didik. Karena pendidikan karakter bukan 

hanya tanggung jawab sekolah, melainkan tanggung jawab bersama. 
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