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SARI 

 

Triana, Lely. 2011. Pola Penerapan Pendidikan Karakter  Siswa di SMA Negeri 

3 Pati. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Drs. Eko Handoyo, 

M.Si 2: Moh Aris Munandar, S.Sos, M.M 

Kata kunci : Penerapan Karakter, Karakter 

Indonesia saat ini sedang menghadapi suatu krisis multidimensi. Kondisi 

ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi pada kehidupan sosial 

masyarakat. Sebagai contoh yang terjadi pada perilaku atau sikap para remaja saat 

ini dapat dilihat dengan adanya berbagai berita kasus kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh para pelajar seperti tawuran antar pelajar, penggunaan narkotika, 

dan seks bebas. Mengatasi kejadian tersebut perlu diberikan penanam karakter 

kepada anak-anak dan remaja harus dilakukan sedini mungkin. Sekolah 

merupakan salah satu sarana yang mampu atau menjadi peran utama dalam 

membentuk karakter-karakter siswa. Karena kegiatan anak-anak dan remaja 

banyak dihabiskan di sekolah.   

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana 

penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan intrakurikuler di SMA 

Negeri 3 Pati, (2) bagaimana penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati, (3) bagaimana penerapan pendidikan 

karakter siswa dalam kegiatan pembiasaan di SMA Negeri 3 Pati. Penelitian ini 

bertujuan: (1) untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter siswa dalam 

kegiatan intrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati, (2) untuk mengetahui penerapan 

pendidikan karakter siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati, 

(3) untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

pembiasaan di SMA Negeri 3 Pati. 

Metode dalam penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 

deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan berbagai data yang 

diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 

interaksi dengan tahap-tahap mengumpulkan data, reduksi data, analisis dan 

penyajian data, dan verifikasi data. 

Hasil penelitian dari SMA Negeri 3 Pati ini menunjukkan bahwa 

penerapan pendidikan karakter siswa yang diterapkan di SMA Negeri 3 Pati yaitu 

penerapan karakter  yang dilakukan di SMA Negeri 3 Pati sebagai berikut: (1) 

penerapan religius diterapkan dalam kegiatan keagamaan yaitu Sholat Jumat, 

Kajian Islam, Retret. Kegiatan keagamaan rutin dilakukan setiap hari Jumat dan 

sifatnya wajib. (2) penerapan kedisiplinan diterapkan kegiatan berupa siswa harus 

melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah. Siswa yang tidak mematuhi tata tertib 

akan menerima Angka Penilaian Pelanggaran Tata Tertib Siswa (APPTS). (3) 
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penerapan karakter semangat kebangsaan yaitu melaksanakan upacara bendera 

pada hari Senin serta hari-hari besar nasional dan dibentuknya kelompok 

PASKIBRA. (4) penerapan karakter kejujuran dengan membiasakan siswa 

melakukan aktivitas belanja di Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati. (5) 

penerapan karakter sopan santun dengan membiasakan salam, senyum, sapa. (6) 

penerapan karakter peduli sosial dan peduli lingkungan diterapkan kegiatan bakti 

sosial dan mengadakan kebersihan lingkungan sekolah dan penanaman pohon. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pola penerapan 

pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 3 Pati yaitu sebagai berikut Pola 

penerapan karakter siswa dalam kegiatan intrakurikuler yang diterapkan kepasa 

siswa yaitu Penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler yaitu: 

Karakter religius yaitu diterapkan ke dalam setiap mata pelajaran, khususnya 

Agama dan Pendidikan kewarganegaraan. Karakter disiplin yaitu masuk kelas 

tepat waktu. Karakter jujur yaitu siswa mengerjakan soal ulangan dengan jujur. 

Penerapan mandiri dengan memanatu pekerjaan siswa. Penerapan Pendidikan 

Karakter Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler yaitu: Karakter mandiri yaitu 

dalam kegiatan OSIS dan kepramukaan. Karakter peduli lingkungan yaitu 

kegiatan KIR (Karya Ilmiah Remaja). Karakter peduli sosial yaitu mengadakan 

kegiatan bakti sosial. Karakter semangat kebangsaan yaitu melatih siswa untuk 

menerapkan sifat patriotik dalam kegiatan PASKIBRA. Kegiatan pembiasaan 

yaitu siswa harus membiasakan salam, senyum, sapa bila bertemu guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia saat ini sedang menghadapi suatu krisis multidimensi. 

Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi pada kehidupan 

sosial masyarakat. Sebagai contoh yang terjadi pada perilaku atau sikap para 

remaja saat ini dapat dilihat dengan adanya berbagai berita kasus kenakalan 

remaja yang dilakukan oleh para pelajar seperti tawuran antar pelajar, 

penggunaan narkotika, dan seks bebas. Salah satu contoh kenakalan remaja 

yang di muat dalam surat kabar Kompas, Senin 16 Juni 2008, diberitakan 

adanya suatu gerombolan (gang) menamakan Gang Neko-neko Keroyok 

(Nero) yang mengintimidasi calon anggota dilakukan dengan menendang dan 

memukul menggunakan tangan dan kaki, termasuk menjambak rambut. 

Fenomena tersebut disebabkan karena masyarakat yang tidak berkarakter.  

Krisis multidimensi dapat menyebabkan menurunnya kualitas moral 

bangsa yang dicirikan membudayanya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme), konflik (antar etnis, agama, politisi, remaja), meningkatnya 

kriminilitas, menurunnya etos kerja. Maraknya korupsi yang menyebar 

merata di wilayah negara Indonesia, dari Aceh hingga Papua yang merupakan 

praktik pelanggaran moral (ketidakjujuran, tidak bertanggung jawab, 

rendahnya disiplin, rendahnya komintmen kepada nilai-nilai kebaikan). 

1 
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Sepanjang tahun 2008, sejumlah kepala daerah, pejabat di daerah berstatus 

tersangka, terdakwa, atau terpidana, bahkan dipenjara, karena terbelit kasus 

korupsi. Pada tahun 2010 di hebohkan juga dengan kasus penggelapan Pajak 

oleh Gayus Tambunan. Terbongkarnya kasus suap para jaksa yang terjadi 

belakangan ini juga menjadi salah satu bukti bahwa nilai keadilan dan 

kejujuran sudah menurun di masyarakat. Tahun ke tahun posisi Indonesia 

sebagai negara terkorup selalu menduduki peringkat 10 besar dalam indeks 

persepsi korupsi (CPI). 

Hubungan antara aspek moral dengan kemajuan bangsa 

dikemukakan oleh Thomas Lickona seorang professor pendidikan dari 

Cortland University. Lickona mengemukakan bahwa ada sepuluh tanda-tanda 

jaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, maka itu 

berarti bahwa sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran.  

Menurut Thomas Lickona, tanda-tanda yang dimaksud adalah: (1) 

meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan 

kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh peer group yang kuat dalam tindak 

kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan 

narkoba, alkohol dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik 

dan buruk, (6) menurunnya etos kerja, (7) semakin rendanya rasa hormat 

kepada orang tua dan guru, (8) rendanya rasa tanggung jawab individu dan 

warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling 

curiga dan kebencian di antara sesama. (Megawangi, 2004:7) 

Megawangi (2004:8), kesepuluh tanda-tanda tersebut ternyata sudah 

ada di Indonesia, seperti diuraikan sebagai berikut: (1) meningkatnya 

kekerasan di kalangan remaja dari data Polda Metro Jaya: tahun 1998 di 

Jakarta tercatat 230 kasus tawuran (15 meninggal, 34 luka berat, 108 luka 

ringan), (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, 

membudayanya bahasa “prokem” di kalangan remaja dan bahasa-bahasa 

kasar adalah bukti telah terjadinya penggeseran sosial, (3) pengaruh peer 

group yang kuat dalam tindakan kekerasan, banyaknya gang di kalangan 

remaja yang mempunyai solidaritas tinggi, peserta tawuran mengatakan 
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bahwa alasan tawuran adalah karena solidaritas, (4) meningkatnya perilaku 

merusak diri. Data dari 5 SMK-TI di Bogor menunjukkan: 30,3% terlibat 

minuman keras, 15,4% pecandu narkoba, 34,6% berjudi/taruhan, 68% 

menonton film porno, 3,2% pernah melakukan hubungan seks, (5) semakin 

kaburnya pedoman moral baik buruk. Tidak merasa bersalah ketika 

berbohong atau mencuri, menganggap bahwa mencontek/ berbohong/ 

menggunakan kata-kata kasar adalah hal yang lumrah, (6) menurunnya etos 

kerja. Pelajar sering tidak mengerjakan PR, membolos, keluyuran pada waktu 

jam sekolah, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. 

Hampir semua guru pasti merasakan adanya penurunan rasa hormat dan 

sopan santun di kalangan anak didiknya, (8) rendanya rasa tanggung jawab 

individu dan warga negara. Banyaknya terlihat graffiti/coret-coret di tempat-

tempat umum, banyaknya anak remaja yang berperilaku tidak peduli (cuek), 

(9) membudaya perilaku ketidakjujuran. Mencontek saat ujian, membohongi 

orang tua yang sering dilakukan kalangan anak sekolah, (10) adanya rasa 

saling curiga dan kebencian di antara sesama. Di dalam kelas saling mengejek 

antar kawan/persaingan tidak sehat. Berhubung kesepuluh tanda-tanda jaman 

tersebut sudah terjadi di Indonesia, maka kondisi terpuruknya Indonesia saat 

ini mungkin sejalan dengan pendapat Lickona “Sebuah peradaban akan 

menurun apabila demoralisasi pada suatu bangsa terjadi.”  

 

Berdasarkan data di atas, perlu adanya perhatian khusus dari 

berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi bangsa 

Indonesia. Kepribadian remaja perlu diperhatikan, sebab akan menentukan 

nasib dan masa depan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia 

pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa penanggulangan terhadap masalah-

masalah moral remaja merupakan salah satu penentu masa depan mereka dan 

bangsanya. Salah satu cara yang tepat yaitu pendidikan pengembangan 

karakter harus dilakukan sedini mungkin. 

Kartadinata (dalam http://file.upi.edu), pendidikan pengembangan 

karakter adalah sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never 

ending process) selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap bertahan. 

Pengembangan karakter saat ini menjadi salah satu perhatian kuat dalam 
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pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menjadi 

tugas utama Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).  

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Pasal 1 ayat (1): 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki: kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara.  

 

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan diharapkan 

melahirkan sosok manusia sebagaimana dirumuskan dalam UU Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 3, yaitu:  

Pendidikan 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 beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulai, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab. 

 

Penanaman karakter kepada anak dan kalangan remaja dapat 

dilakukan atau diterapkan di sekolah-sekolah. Proses pendidikan diharapkan 

mampu membangun karakter bangsa. Karakter pribadi seseorang, sebagian 

besar dibangun melalui pandidikan di sekolah. Pengembangan karakter 

bangsa sangat dibutuhkan untuk menciptakan penerus bangsa yang memiliki 

kepribadian yang baik. Dengan karakter yang tangguh, bangsa Indonesia akan 
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dapat berdiri sejajar dengan bangsa lain, bahkan bukan tidak mungkin dapat 

melampui kemajuan bangsa lain (Handoyo, 2010:1) 

Berdasarkan uraian di atas, bahwa aspek moral mempunyai pengaruh 

terhadap kemajuan suatu bangsa dikemukakan oleh Thomas Lickona. Ada 

sepuluh tanda-tanda jaman yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda 

tersebut ada maka sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Anak –

anak dan remaja merupakan  penentu, penerus nasib, dan masa depan suatu 

bangsa. Oleh karena itu, penanaman karakter kepada anak-anak dan remaja 

harus dilakukan sedini mungkin. Sekolah adalah tempat yang sangat strategis 

untuk pendidikan karakter, karena anak-anak dari semua lapisan akan 

mengenyam pendidikan di sekolah, sehingga apa yang didapatkannya di 

sekolah akan mempengaruhi pembentukan karakternya. Penulis mencoba 

melakukan penelitian tentang “Pola Penerapan Pendidikan Karakter 

Siswa di SMA Negeri 3 Pati”. Penulis tertarik mencari jawaban tentang pola 

apa saja yang diterapkan SMA Negeri 3 Pati dalam mengembangkan karakter 

siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul “Pola 

Penerapan Pendidikan Karakter Siswa Di SMA Negeri 3 Pati” akan dibatasi 

pada masalah-masalah pokok saja, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

intrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati? 
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2. Bagaimana penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati? 

3. Bagaimana penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

pembiasaan di SMA Negeri 3 Pati? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukaan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian adalah: 

1. Mengetahui penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

intrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati. 

2. Mengetahui penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati. 

3. Mengetahui penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan 

pembiasaan di SMA Negeri 3 Pati 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pola pengembangan karakter yang dilaksanakan di 

SMA Negeri 3 Pati. 

b. Bagi Pihak Lain 
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Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

dan menambah wawasan tentang perkembangan karakter siswa  bagi 

kalangan akademisi maupun masyarakat umum, khususnya dalam 

penelaahan secara akademik ilmiah, mengenai pola perkembangan 

karakter siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pendidikan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

positif dalam membentuk karakter pada diri siswa, menciptakan calon-

calon penerus bangsa yang memiliki kepribadian jujur, terpuji, tanpa 

cela, dan bertanggung jawab yang sangat dibutuhkan oleh bangsa 

Indonesia. 

 

E. Batasan Istilah  

1. Karakter 

Karakter adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak 

atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang 

menjadi pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan 

individu lain (Hidayatullah, 2010:13)   

Karakter adalah nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi 

hal-hal seperti: perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, 

kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola pemikiran. Karakter 

adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu 

untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, 
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bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang 

bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat 

dari keputusan yang dibuat. Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil 

pada diri individu yang menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam 

standar nilai dan norma yang tinggi. 

2. Pendidikan Karakter 

Menurut Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, pendidikan 

karakter bangsa adalah usaha sekolah yang dilakukan secara bersama oleh 

guru dan pimpinan sekolah melalui semua mata pelajaran dan kegiatan-

kegiatan lain diluar mata pelajaran untuk mengembangkan watak, tabiat, 

akhlak, atau kepribadian peserta didik melalui internalisasi berbagai 

kebajikan (virtues) yang kita yakini bersama yang digunakan peserta didik 

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

yang menunjukkan kemuliaannya. 

 

3. Pengembangan Karakter Siswa 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan 

dan dapat berupa berbagai kegiatan yang dapat dilakukan secara 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terintegrasi 

ke dalam mata pelajaran, sedangkan kegiatan intrakurikuler dilakukan di 

luar jam pelajaran. 

a. Intrakurikuler  
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Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh 

setiap siswa. Kegiatan intrakurikuler bersifat mengikat. Program 

intrakurikuler berisi berbagai kemampuan dasar dan kemampuan minimal 

yang harus dimiliki siswa di suatu tingkat sekolah atau lembaga 

pendidikan (http://penelitiantindakankelas.blogspot.com). 

b. Ekstrakurikuler 

Secara sederhana istilah kegiatan ekstrakurikuler mengandung pengertian 

yang menunjukan segala macam, aktifitas di sekolah atau lembaga 

pendidikan yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Kegiatan 

ekstrakurikuler untuk membantu pengembangan peserta didik dan 

pemantapan pengembangan kepribadian siswa cendrung berkembang 

untuk memilih jalan tertentu. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pendidikan  

UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

1 Butir 1 telah disebutkan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. 

Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 3 mengamanatkan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

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

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Dalam menjabarkan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka 

perlu ada pengklasifikasian aspek potensi-potensi manusia yang perlu 

dikembangkan seluruh aspek potensi manusia secara holistik. Dengan kata 

lain, proses pendidikan harus mampu membentuk manusia utuh (whole 

person) yang cakap dalam menghadapi dunia yang penuh tantangan dan 

cepat berubah, serta mempunyai kesadaran spiritual bahwa dirinya adalah 

bagian dari keseluruhan (the person within a whole). Oleh karena itu, 

potensi manusia yang harus dikembangkan melalui pendidikan adalah: 

1. aspek fisik: perkembangan optimal aspek motorik halus dan kasar, 

menjaga stamina dan kesehatan; 

10 
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2. aspek emosi: menyangkut aspek kesehatan jiwa, mampu mengendalikan 

stress, mengontrol diri (self-discipline) dari perbuatan negatif, percaya 

diri, berani mengambil resiko, empati; 

3. aspek sosial: belajar menyenangi pekerjaannya, kepedulian tentang 

masalah sosial dan berjiwa sosial, bertanggung jawab, menghormati 

orang lain, mematuhi segala peraturan berlaku; 

4. aspek kreativitas: mampu mengekspresikan diri dalam berbagai 

kegiatan produksi (seni musik, pikiran, dsb), serta mencari solusi tepat 

bagi berbagai masalah; 

5. aspek spiritual: mampu memaknai arti dan tujuan hidup dan mampu 

berefleksi tentang dirinya, mengetahui misinya dalam kehidupan ini 

sebagai bagian penting dari sebuah sistem kehidupan, dan selalu 

bersikap ta’zim kepada seluruh ciptaan Tuhan; 

6. aspek akademik: berpikir logis, berbahasa, dan menulis dengan baik. 

Selain itu dapat mengemukakan pertanyaan kritis, dan menarik 

kesimpulan dari berbagai informasi yang diketahui (Megawangi, 

2008:21). 

2. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Kata karakter berasal dari kata Yunani, charassein, yang 

berarti mengukir sehingga terbentuk sebuah pola. Sifat utama ukiran 

adalah melekat kuat di atas benda yang diukir. Tidak mudah usang 

tertelan waktu atau aus terkena gesekan. Sebuah pola, baik itu pikiran, 

sikap, maupun tindakan, yang melekat pada diri, sikap, maupun 
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tindakan, yang melekat pada diri seseorang dengan sangat kuat dan sulit 

dihilangkan disebut karakter (Munir, 2010:3). 

Mempunyai akhlak mulia adalah tidak secara otomatis dimiliki 

oleh setiap manusia begitu ia dilahirkan, tetapi memerlukan proses 

panjang melalui pengasuhan dan pendidikan (proses “pengukiran”). 

Dalam istilah bahasa Arab karakter ini mirip dengan akhlak (akar kata 

khuluk), yaitu  tabiat atau kebiasaan melakukan hal yang baik. Al 

Ghazali menggambarkan bahwa akhlak adalah tingkah laku seseorang 

yang berasal dari hati yang baik. (Megawangi, 2004:25).  

Rutland (dalam Hidayatullah, 2010:12) mengemukakan bahwa 

karakter berasal dari akar kata bahasa Latin yang berarti “dipahat”. 

Secara harfiah karakter artinya “kualitas  mental atau moral, kekuatan 

moral, nama atau reputasi”. Menurut Kamus Lengkap Bahasa 

Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, ahklak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, watak. Berkarakter 

artinya mempunyai watak, mempunyai kepribadian (Kamisa 1997: 281 

dalam Hidayatullah, 2010:12). 

Dalam Dorland’s Pocket Medical Dictonary (dalam 

Hidayatullah, 2010:12) dinyatakan bahwa karakter adalah sifat nyata 

dan berbeda yang ditujukan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat 

diamati pada individu. Di dalam kamus psikologi dinyatakan bahwa 

karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, 

misalnya kejujuran seseorang; biasanya mempunyai kaitan dengan 
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sifat-sifat yang relatif tetap (Dali Gulo, 1982: 29 dalam Hidayatullah, 

2010:12). 

Beberapa pengertian tersebut menyatakan bahwa karakter 

adalah kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi 

pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang menjadi 

pendorong dan penggerak, serta yang membedakan dengan individu 

lain (Hidayatullah, 2010:13)   

Karakter adalah nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang 

meliputi hal-hal seperti: perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, 

kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola-pola 

pemikiran. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi 

ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang 

berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap 

mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang dibuat. 

Karakter adalah sifat pribadi yang relatif stabil pada diri individu yang 

menjadi landasan bagi penampilan perilaku dalam standar nilai dan 

norma yang tinggi. 

1. Relatif stabil, yaitu suatu kondisi yang apabila telah terbentuk sulit 

untuk diubah. 

2. Landasan, yaitu kekuatan yang pengaruhnya sangat besar/dominan 

dan menyeluruh terhadap hal-hal yang terkait langsung dengan 

kekuatan dimaksud. 
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3. Penampilan perilaku: aktivitas individu atau kelompok dalam bidang 

dan wilayah kehidupan. 

4. Standar nilai/norma merupakan kondisi yang mengacu pada kaidah-

kaidah agama, ilmu dan teknologi, hukum, adat,dan kebiasaan, yang 

tercermin dalam perilaku sehari-hari, dengan indikator: iman dan 

takwa, pengendalian diri, disiplin, kerja keras dan ulet, 

bertanggungjawab, jujur, membela kebenaran dan kepatutan, sopan 

santun, taat pada peraturan, loyal, demokratis, sikap kebersamaan, 

demokratis, musyawarah dan gotong royong, toleran, tertib, damai, 

anti kekerasan, hemat dan konsisten (Prayitno, 2010:38). 

b. Nilai Karakter 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-

anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Nilai-nilai 

karakter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai-nilai 

universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung 

tinggi nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai universal ini harus dapat menjadi 

perekat bagi seluruh anggota masyarakat walaupun berbeda latar belakang 

budaya, suku, dan agama (Megawangi, 2004:95). 

Indonesia Heritage Foundation (IHF) telah menyusun serangkaian 

niai yang selayaknya diajarkan kepada anak-anak, yang kemudian 

dirangkum menjadi 8 pilar karakter, yaitu: 
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a. Cinta Tuhan dan Segenap Ciptaan-Nya (love Allah, trust, reverence, 

loyalty) 

b. Kemandirian dan Tanggung jawab (responsibility, excellence, self 

reliance, discipline, orderliness) 

c. Kejujuran/Amanah, Bijaksana (trustworthiness, reliability, honesty) 

d. Hormat dan santun (respect, courtesy, obedience) 

e. Dermawan, Suka menolong dan Gotong Royong (love, compassion, 

caring, empathy, generousity, moderation, cooperation) 

f. Percaya diri, Kreatif, dan Pekerja Keras (confidence, assertiveness, 

creativity, resourcefulness, courage, determination and enthusiasm) 

g. Baik dan Rendah Hati (kindess, friendliness, humility, modesty) 

h. Toleransi dan Kedamaian dan Kesatuan (tolerance, flexibility, 

peacefulness, unity (Megawangi, 2004:95). 

 

Karakter dibentuk melalui pengembangan unsur-unsur harkat dan 

martabat manusia (HMM) yang secara keseluruhan bersesuaian dengan 

nilai-nilai luhur Pancasila. Harkat dan martabat manusia (HMM) meliputi 

tiga komponen dasar yaitu hakikat manusia, dimensi kemanusiaan, dan 

pascadaya kemanusiaan. 

1. Hakikat manusia, meliputi lima unsur, yaitu bahwa manusia 

diciptakan sebagai makhluk yang beriman dan bertaqwa, paling 

sempurna, paling tinggi derajatnya, khalifah di muka bumi dan 

penyandang HAM (hak asasi manusia). Pembentukan karakter 

sepenuhnya mengacu kepada kelima unsure hakikat manusia ini. 

2. Dimensi kemanusiaan, meliputi lima dimensi, yaitu dimensi kefitrahan 

(dengan kata kunci kebenaran dan keluhuran), dimensi keindividualan 

(dengan kata kunci potensi dan perbedaan), dimensi kesosialan 

(dengan kata kunci komunikasi dan kebersamaan), dimensi kesusilaan 

(dengan kata kunci iman dan takwa). Penampilan kelima unsur 
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dimensi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari akan 

mencerminkan karakter individu yang bersangkutan. 

3. Pascadaya kemanusiaan, meliputi lima potensi dasar, yaitu daya 

taqwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa dan daya karya. Melalui 

pengembangan seluruh unsur pancadaya inilah pribadi berkarakter 

dibangun. 

3. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Menurut Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, 

pendidikan karakter bangsa adalah usaha sekolah yang dilakukan 

secara bersama oleh guru dan pimpinan sekolah melalui semua mata 

pelajaran dan kegiatan-kegiatan lain diluar mata pelajaran untuk 

mengembangkan watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian peserta didik 

melalui internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang kita yakini 

bersama yang digunakan peserta didik sebagai landasan untuk cara 

pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak yang menunjukkan 

kemuliaannya.  

 

Pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk 

kebiasaan baik (habit), sehingga sifat anak sudah terukir sejak kecil. 

Tuhan menurunkan petunjuk melalui para Nabi dan Rasul-Nya untuk 

manusia agar senantiasa berperilaku sesuai dengan yang diinginkan 

Tuhan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Berbagai pendapat dari 

banyak pakar pendidikan anak, dapat disimpulkan bahwa 

terbentuknya karakter (kepribadian) manusia adalah ditentukan oleh 2 

faktor, yaitu (1) nature (faktor alami atau fitrah), (2) nurture 

(sosialisasi dan pendidikan). 
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Pengaruh nature, agama mengajarkan bahwa setiap manusia 

mempunyai kecenderungan (fitrah) untuk mencintai kebaikan. Namun 

fitrah ini adalah bersifat potensial, atau belum termanifestasi ketika 

anak dilahirkan. Confucius, seorang filsuf dari Cina pada abad V SM 

juga menyatakan bahwa walaupun manusia mempunyai fitrah 

kebaikan, namun tanpa diikuti dengan instruksi (pendidikan dan 

sosialisasi), maka manusia dapat berubah menjadi binatang, bahkan 

lebih buruk lagi (Megawangi, 2004:25). 

Nurture, faktor lingkungan yaitu usaha memberikan 

pendidikan dan sosialisasi adalah sangat berperan di dalam 

menentukan “buah”  seperti apa yang akan dihasilkan nantinya dari 

seorang anak (Megawangi, 2004:27). 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate 

use of all dimensions of school life to foster optimal character 

development”.  Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua 

komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk 

komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, 

proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata 

pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan 

ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos 
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kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan 

karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam 

menyelenggarakan pendidikan  harus berkarakter. 

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang 

dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik 

memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan 

Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan 

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, 

dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, 

budaya, dan adat istiadat (Sudrajat, dalam Konsep Pendidikan 

Karakter unduh 21/01/2011). 

Menurut Ibnu Jazzar Al-Qairawani: sebenarnya sifat-sifat 

buruk yang timbul dari diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka. 

Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak 

dini dari orang tua dan para pendidik. Semakin dewasa usia anak, 

semakin sulit baginya untuk meninggalkan sifat-sifat buruk 

(Megawangi 2004: 28). 

 

 

b. Fungsi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa 

Menurut pusat kurikulum balitbang kemendiknas, fungsi pendidikan 

budaya dan karakter bangsa adalah: 

1. Pengembangan yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk 

menjadi perilaku yang baik bagi peserta didik yang telah memiliki 

sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa;  
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2. perbaikan yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk 

bertanggungjawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang 

lebih bermartabat;  

3. penyaring yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa sendiri dan 

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

karakter bangsa; 

c. Tujuan Pendidikan Budaya dan Karakter Budaya 

 Puskur, 2010:7, pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan 

melalui pendidikan nilai-nilai dan kebajikan yang menjadi nilai dasar 

budaya dan karakter bangsa. Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada 

dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan 

hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang 

terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan budaya 

dan karakter bangsa yaitu: 

1. mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa; 

2. mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji 

dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa 

yang religius;  
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3. menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa; 

4. mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan;  

5. mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). 

4. Tahap-tahap Pendidikan Karakter 

a. Klasifikasi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter dapat diklasifikasikan dalam tahap-tahap sebagai 

berikut. 

1) Adab (5-6 tahun) 

Pada fase ini, hingga berusia 5-6 tahun anak dididik budi 

pekerti, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter sebagai 

berikut: 

a. jujur, tidak berbohong. 

b. mengenal mana yang benar dan mana yang salah, 

c. mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, dan 

d. mengenal mana yang diperintah dan mana yang dilarang. 

2) Tanggung jawab diri (7-8 tahun) 

Pada fase ini, anak dididik budi pekerti, terutama yang 

berkaitan dengan nilai-nilai karakter sebagai berikut: 

a. bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab dirinya 

sendiri,  

b. anak dididik untuk tertib, dan  

c. anak dididik untuk disiplin. 

3) Caring-Peduli (9-10 tahun) 

Setelah anak dididik tentang tanggung jawab diri, maka 

selanjutnya anak dididik untuk memulai peduli pada orang lain, 
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terutama teman-teman sebaya yang setiap hari ia bergaul. 

Menghargai orang lain (hormat kepada yang lebih tua dan 

menyayangi kepada yang lebih muda), menghormati hak-hak orang 

lain, bekerjasama di antara teman-temannya, membantu dan 

menolong orang lain, dan lain-lain merupakan aktivitas yang sangat 

penting pada masa ini. 

4) Kemandirian (11-12 tahun) 

Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia-usia 

sebelumnya makin mematangkan karakter anak sehingga akan 

membawa anak kepada kemandirian. Kemandirian  ini ditandai 

dengan kesiapan dalam menerima resiko sebagai konsekuensi tidak 

menaati aturan. 

Kemandirian ini juga berarti bahwa anak telah mampu bukan 

hanya mengenal mana yang benar dan mana yang salah tetapi anak 

telah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, 

mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Pada fase kemandirian ini berarti anak telah mampu 

menerapkan terhadap hal-hal yang menjadi perintah atau yang 

diperintahkan dan hal-hal yang menjadi larangan atau yang 

dilarang, serta sekaligus memahami konsekuensi resiko jika 

melanggar aturan.                   

5) Bermasyarakat (13 tahun>) 

Tahap ini merupakan di mana anak dipandang telah siap 

memasuki kondisi kehidupan di masyarakat. Anak diharapkan telah 

siap bergaul di masyarakat dengan berbekal pengalaman-

pengalaman yang dilalui sebelumnya. Setidak-tidaknya ada dua 

nilai penting yang harus dimiliki anak walaupun masih bersifat 

awal atau belum sempurna, yaitu: integritas dan kemampuan 

beradaptasi. 

Jika tahap-tahap pendidikan karakter ini dapat dilakukan 

dengan baik maka pada tingkat usia berikutnya tinggal 

menyempurnakan dan mengembangkannya (Hidayatullah 2010:32-

36). 

 

b. Tahapan Rentangan Kehidupan 

Tiap-tiap individu menjalankan tahap-tahap perkembangan 

secara berturut-turut meskipun dengan kecepatan yang berbeda dan 

pada usia yang agak berbeda pula. 
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Selama kebudayaan membagi rentang kehidupan dalam 

beberapa periode, meskipun periode itu diberi nama yang berbeda dan 

tingkat usia yang dicakup oleh tahap-tahap yang berbeda tidaklah 

sama. Erikson, membagi rentang kehidupan ke dalam delapan tahap 

dengan nama dan komponen-komponen dasar sebagai berikut. 

1. Periode prenatal: konsepsi kelahiran. 

2. Bayi: kelahiran sampai akhir minggu kedua. 

3. Masa bayi: akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua. 

4. Awal masa kanak-kanak: dua sampai enam tahun. 

5. Akhir masa kanak-kanak: enam sampai sepuluh atau dua belas 

tahun. 

6. Masa puber atau pramasa remaja: sepuluh atau dua belas sampai 

tiga belas atau empat belas tahun. 

7. Masa remaja: tiga belas atau empat belas sampai delapan belas 

tahun. 

8. Awal masa dewasa: delapan belas sampai empat puluh tahun. 

9. Usia pertengahan: empat puluh sampai enam puluh tahun. 

10. Masa tua atau usia lanjut: enam puluh tahun sampai meninggal 

(Hurlock, 2004:12-14). 

 

5. Penerapan Karakter Siswa 

Membangun masyarakat yang bermoral adalah tanggung jawab 

semua pihak, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter 

apabila dapat tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah 

setiap anak yang dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Hal ini 
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dilakukan oleh semua pihak seperti keluarga, sekolah, seluruh komponen 

yang terdapat dalam masyarakat (Mengawangi, 2004:62). 

a. Pendidikan Karakter dimulai dari dalam Keluarga 

Keluarga adalah tempat pertama dan utama di mana seorang anak 

dididik dan dibesarkan. Fungsi utama seperti yang telah diuraikan di 

dalam resolusi majelis umum PBB adalah “keluarga sebagai wahana 

untuk mendididk, mengasuh, dan mensosialisasikan anak, 

mengembangkan kemampuan seluruh anggotanya agar dapat 

menjalankan fungsinya di masyarakat dengan baik, serta memberikan 

kepuasan dan lingkungan yang sehat guna tercapainya keluarga 

sejahtera”. 

 

Teori Bronfenbrenner, seorang anak dalam proses tumbuh 

kembangnya dipengaruhi pertama dan langsung adalah oleh lingkungan 

di luar keluarga, dari lingkungan mikro sampai makro. Adapun 

penyimpangan yang terjadi dalam proses pembentukan individu, adalah 

merupakan serangkain hasil dari pengaruh keluarga dan lingkungan 

luarnya. 

Pembangunan karakter tidak lepas dari bagaimana membentuk 

kepribadian individu-individu sejak dini dari dalam keluarga, dan 

sekolah. Peran keluarga dalam pendidikan, sosialisasi, dan penanaman 

nilai kepada anak adalah sangat besar. Keluarga kokoh adalah keluarga 

yang dapat menciptakan generas-generasi penerus berkualitas, 

berkarakter kuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku kehidupan 

masyarakat, dan akhirnya membawa kejayaan sebuah bangsa 

(Mengawangi, 2004:63-76). 
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b. Pendidikan Karakter di Sekolah 

Kematangan emosi sosial selanjutnya sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan sekolah, dari usia pra-sekolah sampai usia remaja. Menurut  

Daniel Goleman, banyaknya orang tua yang gagal dalam mendidik 

anak-anaknya, kematangan emosi sosial anak dapat di koreksi dengan 

memberikan latihan pendidikan karakter kepada anak-anak di sekolah 

terutama sejak usia dini. 

Sekolah adalah tempat yang sangat strategis untuk pendidikan 

karakter, karena anak-anak dari semua lapisan akan mengenyam 

pendidikan di sekolah. Selain itu anak-anak menghabiskan sebagian 

besar waktunya di sekolah, sehingga apa yang didapatkannya di sekolah 

akan mempengaruhi pembentukan karakternya. 

Sebuah pendidikan yang berhasil adalah yang dapat membentuk 

manusia-manusia berkarakter yang sangat diperlukan dalam 

mewujudkan sebuah negara kebangsaan yang terhormat (Mengawangi, 

2004:77-78). 

c. Peran Lingkungan Masyarakat 

Pembentukan karakter perlu dilakukan secara menyeluruh. 

Keluarga pada masyarakat yang kompleks seperti ini terkadang kurang 

efektif mendidik karakter kepada anak-anaknya sehingga perlu dibantu 

dengan pendidikan karakter di sekolah. Selain itu, perlu adanya usaha 

lain di lingkungan masyarakat. 
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Institusi sekolah yang berada di lingkungan masyarakat (terutama 

tingkat dasar dan menengah pertama), adalah wahana yang efektif 

untuk pendidikan karakter. Berhubung sekolah berada dalam sebuah 

komunitas, maka masyarakat setempat harus peduli dengan peran 

sekolah dalam membangun karakter murid-murid (Mengawangi, 

2004:85-86). 

6. Strategi Pembentukan Karakter 

Dalam Hidayatullah (2010: 39-55), strategi dalam pendidikan karakter 

dapat dilakukan melalui sikap-sikap sebagai berikut:  

1. Keteladanan 

Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam 

mendidik karakter. Keteladanan lebih mengedepankan aspek perilaku 

dalam bentuk tindakan nyata daripada sekedar berbicara tanpa aksi. 

Faktor penting dalam mendidik adalah terletak pada 

“keteladanannya”. Keteladanan  yang bersifat multidimensi, yakni 

keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan. Keteladanan bukan hanya 

sekedar memberikan contoh dalam melakukan sesuatu, tetapi juga 

menyangkut berbagai hal yang dapat diteledani. Termasuk kebiasaan-

kebiasaan baik merupakan contoh bentuk keteladanan, setidak-tidaknya 

ada 3 unsur yaitu agar seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan, 

yaitu: 
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a. kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi; 

b. memiliki kompetensi minimal, dan 

c. memiliki integritas moral. 

2. Penanaman kedisiplinan 

Disiplin pada hakikatnya dalah suatu ketaatan yang sungguh-

sungguh yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas 

kewajiban serta berperilaku sebagaimana mestinya menurut aturan-

aturan atau tata kelakuan yang seharusnya berlaku didalam suatu 

lingkungan tertentu. Realisasinya harus terlihat (menjelma) dalam 

perbuatan atau tingkah laku  yang nyata, yaitu perbuatan tingkah laku 

yang sesuai dengan aturan-aturan atau tata kelakuan yang semestinya 

(Sjarif, 1983: 21 dalam Hidyatullah 2010:45). 

3. Pembiasaan 

Pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan melalui mata 

pelajaran di kelas, tetapi sekolah dapat juga menetapkannya melalui 

pembiasaan. Kegiatan pembiasaan secara spontan dapat dilakukan 

misalnya saling menyapa, baik antar teman , antar guru,maupun antar 

guru dengan murid. Sekolah yang telah melakukan pendidikan karakter 

dipastikan telah melakukan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan dirahkan 

pada upaya pembudayaan pada aktifitas tertentu sehingga menjadi 

aktifitas yang terpola atau tersistem. 
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4. Menciptakan suasana yang kondusif 

Lingkungan dapat dikatakan merupakan proses pembudayaan 

anak dipengaruhi oleh kondisi yang setiap saat dihadapi dan dialami 

anak. Demikian halnya menciptakan suasana yang kondusif di sekolah 

merupakan upaya membangun kultur atau budaya yang memungkinkan 

untuk membangun karakter, terutama berkaitan dengan budaya kerja 

dan belajar di sekolah. Tentunya bukan hanya budaya akademik yang 

dibangun tetapi juga budaya-budaya yang lain,seperti membangun 

budaya berperilaku yang dilandasi akhlak yang baik. 

Sekolah yang membudayakan warganya gemar membaca, tentu 

akan menumbuhkan suasana kondusif bagi siswa-siswanya untuk gemar 

membaca. Demikian sekolah yang membiasakan warganya untuk 

disiplin, aman, dan bersih, tentu juga akan memberikan suasana untuk 

terciptanya karakter yang demikian.   

5. Integrasi dan internalisasi 

Pendidikan pelaksanaan karakter sebaiknya dilaksanakan secara 

terintegrasi dan terinternalisasi ke dalam seluruh kehidupan sekolah. 

Terintegrasi, karena pendidikan karakter memang tidak dapat 

dipisahkan dengan aspek lain dan merupakan landasan dari seluruh 

aspek termasuk seluruh mata pelajaran. Terinternalisasi, karena 

pendidikan karakter harus mewarnai seluruh aspek kehidupan. 
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7. Implementasi Kebijakan Nasioanal Pembangunan Karakter 

Kementerian Pendidikan Nasional menyusun Disain Induk 

Pendidikan Karakter, yang merupakan kerangka paradigmatik 

implementasi pembangunan karakter bangsa melalui sistem pendidikan. 

Secara keseluruhan pendidikan karakter dalam Disain Induk Pendidikan 

Karakter tersebut adalah sebagai berikut. (Kemdiknas,2010:11-12 dalam 

udin@mail.ut.ac.id unduh 11/02/2011) 

a. Secara makro pengembangan karakter dapat dibagi dalam tiga tahap, 

yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Pada tahap 

perencanaan dikembangkan perangkat karakter yang digali, 

dikristalisasikan, dan dirumuskan dengan menggunakan berbagai 

sumber, antara lain pertimbangan: (a) filosofis-Agama, Pancasila, 

UUD 1945, dan UU N0.20 Tahun 2003 beserta ketentuan perundang-

undangan turunannya; (b) pertimbangan teoretis - teori tentang otak 

(brain theories), psikologis (cognitive development theories, learning 

theories, theories of personality) pendidikan (theories of instruction, 

educational management, curriculum theories), nilai dan moral 

(axiology, moral development theories), dan sosial-kultural (school 

culture, civic culture); dan (c) pertimbangan empiris berupa 

pengalaman dan praktek terbaik (best practices) dari antara lain tokoh-

tokoh, satuan pendidikan unggulan, pesanren, kelompok kultural dll. 

b. Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar (learning 

experiences) dan proses pembelajaran yang bermuara pada 
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pembentukan karakter dalam diri individu peserta didik. Proses ini 

dilaksanakan melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan 

sebagaimana digariskan sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan 

pendidikan nasional. Proses ini berlangsung dalam tiga pilar 

pendidikan yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. 

Dalam masing-masing pilar pendidikan akan ada dua jenis 

pengalaman belajar (learning experiences) yang dibangun melalui dua 

pendekatan yakni intervensi dan habituasi. Dalam intervensi 

dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran yang 

sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentulkan karakter 

dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur (structured learning 

experiences). Agar proses pembelajaran tersebut berhasil guna peran 

guru sebagai sosok anutan (role model) sangat penting dan 

menentukan. Sementara itu dalam habituasi diciptakan situasi dan 

kondisi (persistent-life situation), dan penguatan (reinforcement) yang 

memungkinkan peserta didik pada satuan pendidikannya, di 

rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berprilaku 

sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan 

dipersonalisai dari dan melalui proses intervensi. Proses pembudayaan 

dan pemberdayaan yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, 

pembiasaan, dan penguatan harus dikembangkan secara sistemik, 

holistik, dan dinamis. 
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c. Dalam konteks makro kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia 

pelaksanaan pendidikan karakter merupakan komitmen seluruh sektor 

kehidupan, bukan hanya sektor pendidikan nasional. Keterlibatan aktif 

dari sektor-sektor pemerintahan lainnya, khususnya sektor keagamaan, 

kesejahteraan, pemerintahan, komunikasi dan informasi, kesehatan, 

hukum dan hak azasi manusia, serta pemuda dan olah raga. 

d. Pada tahap evaluasi hasil, dilakukan asesmen program untuk 

perbaikan berkelanjutan yang sengaja dirancang dan dilaksanakan 

untuk menditeksi aktualisasi karakter dalam diri peserta didik sebagai 

indikator bahwa prosespembudayaan dan pemberdayaan karakter itu 

berhasil dengan baik. 

 Pada tataran mikro, pendidikan karakter ditata sebagai berikut 

(Kemdiknas, 2010:13-14 dalam udin@mail.ut.ac.id unduh 11/02/2011) 

a. Secara mikro pengembangan nilai/karakter dapat dibagi dalam empat 

pilar, yakni kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian 

dalam bentuk budaya satuan pendidikan (school culture); kegiatan ko-

kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di 

rumah, dan dalam masyarakat. 

b. Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas pengembangan 

nilai/karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

terintegrasi dalam semua mata pelajaran (embeded approach). 

Khusus, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan, karena memang misinya adalah mengembangkan 
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nilai dan sikap maka pengembangan nilai/karakter harus menjadi 

fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode 

pendidikan nilai (value/character education). Untuk kedua mata 

pelajaran tersebut nilai/karakter dikembangkan sebagai dampak 

pembelajaran (instructional effects) dan juga dampak pengiring 

(nurturant effects). Sementara itu untuk mata pelajaran lainnya, yang 

secara formal memiliki misi utama selain pengembangan 

nilai/karakter, wajib dikembangkan kegiatan yang memiliki dampak 

pengiring (nurturant effects) berkembangnya nilai/karakter dalam diri 

peserta didik. 

c. Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan 

fisik dan sosial-kultural satuan pendidikan memungkinkan para 

peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya 

terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan pendidikan yang 

mencerminkan perwujudan nilai/karakter. 

d. Dalam kegiatan ko-kurikuler, yakni kegiatan belajar di luar kelas yang 

terkait langsung pada suatu materi dari suatu mata pelajaran, atau 

kegiatan ekstra kurikuler, yakni kegiatan satuan pendidikan yang 

bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran, 

seperti kegiatan Dokter Kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam 

dll, perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan 

(reinforcement) dalam rangka pengembangan nilai/karakter. 
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e. Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi 

proses penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat 

terhadap prilaku berkarakter mulia yang dikembangkan di satuan 

pendidikan menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan 

masyarakat masing-masing. 

8. Pengembangan Karakter di Sekolah 

Pendidikan karakter adalah berbeda secara konsep dan 

metodologi dengan pendidikan moral, seperti kewarganegaraan, budi 

pekerti, atau bahkan pendidikan agama di Indonesia. Pendidikan karakter 

adalah untuk mengukir akhlak melalui proses knowing the good, loving the 

good, and acting the good yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek 

kognitif, emosi, dan fisik, sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi habit 

of the mind, heart, and hands. 

Dalam hubungan ini maka apa yang disarankan Unesco perlu 

diperhatikan yaitu bahwa pendidikan harus mengandung tiga unsur: (a) 

belajar untuk tahu (learn to know). (b) belajar untuk berbuat (learn to do). 

(c). belajar untuk bersama (learn to live together). Unsur pertama dan 

kedua lebih terarah membentuk having, agar sumber daya manusia 

mempunyai kualitas dalam pengetahuan dan keterampilan atau skill. Unsur 

ketiga lebih terarah being menuju pembentukan karakter bangsa. Kini, 

unsur itu menjadi amat penting. Pembangkitan rasa nasionalisme, yang 

bukan ke arah nasionalisme sempit, penanaman etika berkehidupan 
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bersama, termasuk berbangsa dan bernegara; pemahaman hak asasi 

manusia secara benar, menghargai perbedaan pendapat tidak memaksakan 

kehendak, pengembangan sensitivitas sosial dan lingkungan dan 

sebagainya merupakan beberapa hal dari unsur pendidikan melalui belajar 

untuk hidup bersama. Pendidikan dari unsur ketiga ini sudah semestinya 

dimulai sejak Taman Kanak-Kanak hingga perguruan tinggi. Penyesuaian 

dalam materi dan cara penyampaiannya tentu saja diperlukan 

(http://blog.uny.ac.id unduh 01/11/2010). 

Pendidikan karakter dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan 

dan dapat berupa berbagai kegiatan yang dapat dilakukan secara 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler terintegrasi 

ke dalam mata pelajaran, sedangkan kegiatan intrakurikuler dilakukan di 

luar jam pelajaran. 

a. Intrakurikuler  

Kegitan intrakurikuler merupakan kegiatan yang wajib diikuti 

oleh setiap siswa. Kegiatan intrakurikuler bersifat mengikat. Program 

intrakurikuler berisi berbagai kemampuan dasar dan kemampuan 

minimal yang harus dimiliki siswa di suatu tingkat sekolah (lembaga 

pendidikan). Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh 

pencapaian siswa pada tujuan kegiatan kurikuler ini. Karakter yang 

ingin dikembangkan harus terwujud di dalam kandungan setiap mata 

ajaran melalui tugas dan bahan kajian, juga terwujud di dalam norma 

http://blog.uny.ac.id/
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serta aturan akademik. Kegiatan secara intrakurikuler dilaksanakan 

terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, seperti pendidikan 

agama dan pendidikan kewarganegaraan 

http://penelitiantindakankelas.blogspot.com). 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah mata pelajaran yang 

memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan 

mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi 

warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkharakter yang 

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Per Men. Pendidikan 

Nasional RI. Nomor 24 Tahun 2006). 

Secara terperinci tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar 

peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 

1. Berpikir secara kreatif, rasional, dan kreatif dalam menghadapi isu 

kewarganegaraan. 

2. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak 

secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara, serta anti korupsi. 

3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri 

berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat 

hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. 
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4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia 

secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi menurut Per.Men.Pendidikan Nasional RI 

Nomor 24 Tahun 2006 (Sigalingging, 2008:9). 

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

meliputi 8 aspek, yaitu Persatuan dan kesatuan bangsa, norma hukum 

dan peraturan, Hak Asasi Manusia, Kebutuhan warga Negara, 

Konstitusi Negara, Kekuasaan dan politik, Pancasila, dan Globalisasi 

(Sigalingging, 2008:10). 

Waktu pelaksanaan untuk kegiatan kurikuler pasti dan tetap, 

dilaksanakan sekolah secara terus-menerus setiap hari sesuai dengan 

kalender akademik. 

b. Ekstrakurikuler 

Ekstrakurikuler dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai 

arti kegiatan yang bersangkutan di luar kurikulum atau di luar susunan 

rencana pelajaran (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, 1989). Secara sederhana istilah kegiatan 

ekstrakurikuler mengandung pengertian yang menunjukan segala 

macam, aktifitas di sekolah atau lembaga pendidikan yang dilaksanakan 

di luar jam pelajaran. 
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Sesuai dengan yang telah tercantum pula dalam Undang Undang 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 12 

dan 13 yang menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur 

pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara 

terstruktur dan berjenjang, dan pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan. 

Dari penjelasan tersebut di atas jelaslah bahwa ternyata memang 

ada beberapa tempat selain pendidikan dalam kelas yang dapat 

membentuk karakter siswa tersebut, dimana salah satu wahana 

pengantarnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler 

adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, 

dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan 

oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berkewenangan di sekolah/ madrasah (Anifral Hendri, 2008 : 1-2 dalam 

Kurniawan). 

Berdasarkan pengertian diatas menekankan bahwa kegiatan 

ekstrakurikuler untuk membantu pengembangan peserta didik dan 

pemantapan pengembangan kepribadian siswa cendrung berkembang 

untuk memilih jalan tertentu. RB. Cattele dalam Anifral Hendri 

(2008:2) menyatakan bahwa kepribadian seseorang menunjukkan apa 
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yang ingin diperbuat bilamana ia dalam keadaan senang dan 

ditempatkan pada situasi tertentu. 

a. Fungsi Kegiatan Ekstrakurikuler  

Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik sesuai 

dengan potensi, bakat dan minat mereka. 

2. Sosial, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial 

peserta didik. 

3. Rekreatif, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan suasana rileks, mengembirakan dan 

menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses 

perkembangan. 

4. Persiapan karir, yaitu fungsi kegiatan ekstra kurikuler untuk 

mengembangkan kesiapan karir peserta didik (Narmoatmojo 

2009:14). 

b. Jenis kegiatan Ekstrakurikuler  

Jenis kegiatan ekstrakurikuler dalam beberapa bentuk yaitu: 

1. Krida, meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan 

Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar 

Bendera Pusaka (PASKIBRAKA). 
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2. Karya Ilmiah, meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan 

penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian. 

3. Latihan/lomba keberbakatan/ prestasi, meliputi pengembangan 

bakat olah raga, seni dan budaya, cinta alam, jurnaistik, teater, 

keagamaan. 

4. Seminar, lokakarya, dan pameran/ bazar, dengan substansi antara 

lain karir, pendidikan, kesehatan, perlindungan HAM, 

keagamaan, seni budaya (Narmoatmojo 2009: 15). 

Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan ekstrakurikuler 

berjalan seiring dalam kerangka membangun karakter atau watak 

warga negara muda. Pendidikan Kewarganegaraan dan kegiatan 

ekstrakurikuler bertemu pada kesamaan mengembangkan karakter 

warga negara muda. Dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang 

berjalan di sekolah pada umumnya kepramukaan, latihan 

kepemimpinan, ilmiah remaja, palang merah remaja, seni, olahraga, 

cinta alam, jurnalistik, teater, dan keagamaan. 

c. Prinsip-prinsip pengembangan 

 Puskur (2010:11), prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah: 

berkelanjutan, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, 

dan budaya sekolah, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, proses 

pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan. 
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1. Berkelanjutan: mengandung makna bahwa proses pengembangan 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses 

panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari 

suatu pendidikan. 

2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya     

sekolah: mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai 

budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata 

pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. 

3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan: mengandung makna 

bahwa materi nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar 

biasa, yang artinya nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan 

yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu 

konsep, teori, prosedur ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran 

agama, bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, ketrampilan dan 

sebagainya. 

4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan: guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam 

proses pembelajaran. Siswa dituntut aktif dalam merumuskan 

pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan 

informasi dari sumber, kemudian mengolah   informasi yang sudah 

dimiliki, merekonstruksi data, fakta atau nilai,dan  menyajikan 

hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan 

nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai 
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kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas 

diluar sekolah. 

9. Pancasila Moral Bangsa Indonesia 

1. Pancasila adalah moral 

Menurut arti etimologi maupun arti sebenarnya Pancasila adalah 

suatu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral. Menurut arti 

sebenarnya Pancasila adalah moral yang terdiri atas lima norma moral, 

yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 

Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang 

adil dan beradab adalah moral yang sudah jelas. Mengenai Persatuan 

Indonesia dan Kerakyatan tidak begitu jelas, tetapi keduanya juga 

mempunyai segi moral dan mempunyai hubungan erat dengan moral. 

2. Pancasila adalah moral bangsa Indonesia 

Pancasila adalah suatu keseluruhan unsur-unsur bersama berbagai 

moral yang terdapat di Indonesia. Moral Pancasila bukan seluruh moral, 

bukan moral yang megatur seluruh kehidupan manusia. Asas-asas 

Pancasila itu adalah asas-asas moral yang relevan bagi negara. Pancasila 

adalah moral bangsa yang relevan bagi negara. Dari moral-moral yang 

hidup di Indonesia kelima sila Pancasila di ambil dan ditetapkan sebagai 

dasar negara karena dua alasan pokok, pertama karena bersifat umum 
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dapat diterima oleh semua pihak dan kedua karena relevan untuk 

dijadikan dasar negara. 

Moral Pancasila itu bukan semata-mata moral bangsa Indonesia, 

melainkan moral yang mengikat seluruh umat manusia dan oleh sebab itu 

dapat disebut moral universal. Sila-sila itu berakar pada kodrat manusia 

dan oleh sebab itu inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia.   

3. Pancasila sebagai moral perorangan 

Pancasila pertama adalah moral individu atau perorangan, moral 

yang mengikat kita masing-masing. Pancasila mengatur sikap dan 

tingkah laku kita masing-masing terhadap Tuhan Ynag Maha Esa 

(Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesame manusia (Kemanusiaan 

yang adil dan beradab), terhadap tanah air, nusa dan bangsa (Kebangsaan 

atau nasionalisme), terhadap negara dalam bidang politik dan 

pemerintahan (Kerakyatan) dan terhadap negara dalam bidang sosial dan 

ekonomi (Keadilan sosial). 

Pancasila sebagai moral individu kirannya dapat dirumuskan 

secara singkat sebagai berikut. Sila yang pertama mewajibkam kita untuk 

mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, 

mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan semua dan setiap 

orang. Sila ketiga, mewajibkan kita untuk menjunjung tinggi dan 

mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia. Sila keempat, 

mewajibkan kita untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta 

pemerintahan negara. Sila kelima, mewajibkan kita untuk memberikan 
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sumbangan kitta yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan 

kita kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum atau 

kesejahteraan lahir batin. 

4. Pancasila sebagai moral negara 

Penetapan pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral 

pancasila juga menjadi moral negara. Sebagai konsekuensinya negara 

tunduk kepada moral, tidak boleh melanggarnya, wajib mengamalkanya 

dan memajukan pengamalanya oleh rakyat. Moral menjadi norma 

tindakan-tindakan negara dan sehubungan dengan itu dituangkan dalam 

perundang-undangan. Dengan perkataan lain, moral pancasila menjadi 

pembimbing dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan 

negara. Akan tetapi hal ini tidak berarti, bahwa seluruh moral harus 

dituangkan dalam undang-undang. Norma moral dapat ditetapkan 

menjadi norma hukum positif sejauh norma itu mengatur tidakan-

tindakan lahiriah yang menyangkut orang lain, sedangkan soal-soal batin 

adalah di luar kompetensi dan jangkauan negara serta hukumnya.  

Negara wajib mengamankan dan melaksanakannya, tetapi tidak 

dapat menetapkan semua kewajiban moral yang mengalir dari sila-sila itu 

menjadi kewajiban yuridis. Negara juga berkepentingan dengan 

pelaksanaan Pancasila sebagai moral perorangan. Makin baik para warga 

negara mengamalkan pancasila atas keyakinannya sendiri, makin 

terjamin pula pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam perundang-

undangannya. Penetapan pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa 
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moral bangsa menjadi moral negara, dan bahwa oleh sebab itu negara 

wajib mengamankan dan melaksanakanya (Dipoyudo, 1984:52-60). 

 

B. Kerangka Berpikir 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Saat ini Indonesia sedang menghadapi suatu krisis multidimensi. 
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remaja yang dilakukan oleh para pelajar seperti tawuran antar pelajar, 

penggunaan narkotika, dan seks bebas..  

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu adanya perhatian khusus dari 

berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi bangsa 

Indonesia. Kepribadian remaja perlu diperhatikan, sebab akan menentukan 

nasib dan masa depan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa Indonesia 

pada umumnya. Oleh karena itu pembentukan karkter kepada siswa perlu 

diberikan sedidni mungkin . Salah satu cara pembentukan karakter yaitu 

proses pendidikan. Penanaman karakter dapat dilakukan di seklah. Oleh 

karena itu pembentukan karkter kepada siswa perlu diberikan sedidni 

mungkin. 

Di sekolah, guru menerapkan karakter kepada siswa dengan  yaitu 

dengan cara mengintegrasikan kedalam kegiatan intrakurikuler dan 

ekstrakurikuler serta dengan pembiasaan kepada siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic 

utuh (Moleong: 2006: 5). 

Dengan demikian pendekatan kualitatif hanya meneliti data yang 

berbentuk kata-kata dan biasanya merupakan proses yang berlangsung relatif 

lama. Perhatian pada penelitian kualitatif lebih banyak ditujukan pada 

pembentukan teori sumatif berdasar dari konsep-konsep yang timbul dari data 

empiris. Dalam penelitian kualitatif peneliti merasa tidak tahu mengetahui apa 

yang tidak diketahuinya sehingga desain peneliti yang dikembangkan selalu 

merupakan kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan 

dan lentur terhadap kondisi yang ada dilapangan pemanfaatannya (Rachman, 

1999: 17). 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pati. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian difokuskan pada pelaksanaan dan penerapan pendidikan 

karakter siswa yang ditanamkan oleh SMA N 3 Pati untuk membentuk karakter 

siswa SMA N 3 Pati. 
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C. Sumber Data Penelitian 

Data yang di peroleh dari penelitian ini dihimpun dari : 

a. Sumber data primer 

Untuk mendapatkan informasi lebih penulis melakukan wawancara pihak 

yang bertanggung jawab dalam bidang kesiswaan di SMA N 3 Pati dalam 

pembentukan karakter siswa. Sumber data diperoleh dari mewawancarai 

Kepala Sekolah, Wakil Kesiswaan, dan guru-guru SMA N 3 Pati. 

b. Sumber data Sekunder 

Sumber data ini diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah maupun 

artikel-artikel yang berhubungan dengan pola penerapan pendidikan 

karakter siswa. 

Dari data-data sekunder ini diharapkan dapat menambah wacana dan 

wawasan yang lebih luas bagi peneliti sehingga hasil penelitian tentang pola 

penerapan pendidikan karakter siswa di SMA N 3 Pati. 

D. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara mendalam dilakukan untuk mengecek dan melengkapi data 

yang nampak yang diperoleh dari ucapan, pikiran, gagasan, terhadap 

responden (Rachman, 1999:184). 

 Pembahasan tentang wawancara akan memperoleh beberapa segi yang 

mencakup (1) pengertian dan macam-macam pertanyaan, (2) bentuk-bentuk 

pertanyaan, (3) menata-urutan pertanyaan, (4) perencanaan wawancara, (5) 
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pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara, dan (6) wawancara 

kelompok fokus (Moleong, 2006:186). 

 Dengan wawancara diharapkan informasi tentang pola penerapan 

pendidikan karakter siswa di SMA N 3 Pati, dapat terungkap dan terekam oleh 

peneliti secara cermat. 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, teori, dalil dan sebagainya. 

 Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data di manfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, 

2006:217). 

 Dokumen yang di maksud dalam penelitian ini adalah berupa data-data 

arsip tentang pola pengembangan karakter siswa yang di terapkan oleh SMA 

N 3 Pati untuk membentuk karakter siswa SMA N 3 Pati. Melalui cara ini 

peneliti akan secara langsung mengetahui objek sekaligus mengali data-data 

yang diinginkan 

c. Observasi  

 Menurut Rachman (1999:77) observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian atau metode dengan melakukan pengamatan langsung kepada 

suatu objek yang akan diteliti, guna untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada guru, 
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siswa di SMA Negeri 3 Pati. Disini penulis mengamati secara langsung 

jalannya pelaksanaan penerapan pendidikan karakter siswa di SMA Negeri 

3 Pati. 

 Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang telah 

diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara hasil wawancara 

yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada kesesuaian atau tidak. 

E. Validitas Data 

 Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di 

luar data itu, untuk keperluan pengecekan data sebagai pembanding data itu. 

Teknik triagulasi yang paling banyak di gunakan ialah pemeriksaan melalui 

sumber lainya (Moleong, 2007: 330). 

 Menurut Patton, dalam Moleong (2007:330) Metode pengukuran data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan dan 

triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

Dalam hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

a.  Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b.  Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dengan apa 

yang di katakan secara pribadi. 

c.  Membandingkan apa-apa yang di katakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang di katakan sepanjang waktu. 
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d.  Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2007: 330). 

F. Teknik Analisis Data  

 Data yang di peroleh di analisa menggunakan metode analisis interaktif . 

Langkah pokok dalam analisis interaktif adalah 

a. Reduksi Data merupakan proses seleksi, pemfokusan abstraksi data kasar, 

dan penyederhanaan data dengan meninggalkan hal-hal yang tidak penting. 

b. Sajian Data yaitu peneliti merakit organisasi data yang di peroleh sehingga 

peneliti memungkinkan menarik kesimpulan dengan memperhatikan sajian 

data yang ada. 

c. Kesimpulan yaitu hanyalah sebagaian dari satu kegiatan dari konfigurasi 

yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung (Milles dan Huberman,1992:18) 
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Keempatnya dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Keempat analisis data model interaktif (Miles, 1992:20) 

 Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka 

diadakan reduksi data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk 

penyajian data. Apabila ketiga tersebut selain dilakukan, maka diambil 

suatu keputusan atau verifikasi.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum SMA Negeri 3 Pati 

a. Kilas Balik SMA Negeri 3 Pati 

SMA Negeri 3 Pati berdiri pada tahun 1989, merupakan alih fungsi 

dari sekolah Pendidikan Olah Raga (SGO), berdasarkan SK 

Mendikbud RI No. 0432/1989 tanggal 5 Juni 1989 

SMA Negeri 3 Pati berlokasi di Desa Puri, Kecamatan Pati, 

Kabupaten Pati. Tepatnya di Jl. P. Sudirman No. 1A Telephon (0295) 

381279 

Sejak berdiri hingga sekarang ini, SMA Negeri 3 Pati telah 

meluluskan 21 alumni 

SMA Negeri ditetapkan sebagai rintisan Sekolah Mandiri (RSKM) 

Tahun 2008/2009. Adapun salah satu cirri dari RSKM adalah 

pembelajaran TIK. 

Direktur yang pernah memimpin SMA Negeri 3 Pati 

1. Drs. Waluyo Sunarto 

2. Drs. Gagak Prawoto 

3. Drs. Roeswatmadi 

4. Drs. Edy Purwanto 

5. Dra. Djumiati, M.Pd 
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6. Drs. Zainal Arifin, M.Pd 

7. Drs. Suparno HS, M.M 

8. Suhartono, S.Pd, M.Pd (sekarang) 

SMA Negeri 3 Pati dalam menanamkan kedisiplinan siswa SMA 

Negeri 3 Pati membuat peraturan sekolah yang harus sipatuhi oleh 

siswa, apabila ada siswa yang melanggar peraturan sekolah akan 

dikenakan APPTS (Angka Penilaian Pelanggar Tata Tertib Siswa). 

Skor dalam APPTS dimulai dari skor 5 sampai 100, apabila siswa 

yang melakukan pelanggar diakumulasikan menyapai 100 siswa 

tersebut akan dikeluarkan dari sekolah. Pada dua tahun terakhir SMA 

Negeri 3 Pati sudah mengeluarkan 8 siswa, karena siswa telah 

melanggar tata tertib siswa yang telah dibuat sekolah. 

Selain adanya peraturan tersebut dalam mengembangkan karakter 

siswa yang berbudi luhur, Kepala SMA Negeri 3 Pati sudah 

menghimbau kepada siswa untuk menerapkan 3S (Salam, Senyum, 

Sapa) apabila bertemu dengan guru, warga sekolah lainnya serta orang 

lain yang bertamu di SMA Negeri 3 Pati..  

SMA Negeri 3 Pati merupakan satu-satunya sekolah di Kabupaten 

Pati yang memiliki hutan kota yang diawasi oleh Dinas Perhutani 

kabupaten Pati. Dengan adanya hutan kota digunakan sekolah untuk 

proses pembelajaran dalam mengembangkan karakter peduli 

lingkungan pada diri siswa. 

b. Visi dan Misi SMA Negeri 3 Pati 

1) Visi SMA Negeri 3 Pati 
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Visi Sekolah sebagai wawasan yang menjadi sumber aturan 

bagi sekolah harus memiliki pandangan jauh ke depan. Gambaran 

masa depan sekolah harus tercermin pada visi sekolah. Dengan 

menganalisis segala ketentuan dan kelemahan dan memperhatikan 

berbagai aspek, Visi SMA Negeri 3 Pati ditetapkan sebagai 

berikut: 

“Mantap dalam Kepribadian, Tumbuh dan Berkembang dalam 

Ilmu Pengetahuan Tehnologi, Olahraga, Seni dan Budaya.” 

2) Misi SMA Negeri 3 Pati 

Visi yang idealis harus dijabarkan dalam langkah-langkah 

nyata agar visi diwujudkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, 

sekolah telah menetapkan misi yang merupakan upaya memenuhi 

kepentingan-kepentingan sebagaimana dituangkan dalam visi 

sekolah. Misi yang ditetapkan pada SMA Negeri 3 Pati adalah: 

a) Mengedepankan dan menjunjung tinggi tata nilai, sikap, etika, 

norma agama dan budaya positif yang ada pada bangsa 

Indonesia. 

b) Melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan efisien 

dalam mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi 

yang optimal. 

c) Mengembangkan bakat dan prestasi akademik, olah raga, seni 

dan berbudaya. 
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c. Tujuan dari SMA Negeri 3 Pati 

1) Sekolah merumuskan dan menetapkan tujuan serta 

mengembangankannya 

2) Tujuan Sekolah 

a) Melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi SMA Negeri 3 

Pati 

b) Melaksanakan program rintisan Sekolah Katagori 

Mandiri/Sekolah Standar Nasional 

c) Melaksanakan proses Pembelajaran Berbasis Information 

Comonication and Teknology (ICT) atau berbasis Teknologi 

Informasi dan Komunikasi 

d) Ingin mewujudkan tingkat kelulusan yang tinggi dengan 

tercapainya 100% dengan nilai rata-rata minimal 70 

e) Mengakomodasi dari berbagai pihak yang berkepentingan 

termasuk komite sekolah sekolah dan diputuskan oleh rapat 

dewan pendidik yang dipimpin oleh Kepala Sekolah 

f) Disosialisasikan kepada wargab sekolah dan segenap pihak 

yang berkepentingan.   

d. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sekolah berisi tentang sistem penyelenggaraan 

dan administrasi yang diuraikan secara jelas dan transparan. Semua 

pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai uraian tugas, 
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wewenang dan tanggung jawab yang jelas tentang keseluruhan 

penyelenggaraan dan administrasi sekolah. 

STRUKTUR ORGANISASI 

TAHUN PELAJARAN 2010/2011 

 

NO NAMA TUGAS/JABATAN 

1. Suhartono S.Pd., M.Pd Kepala Sekolah 

2. Drs. Suseno Murtiawan Wakasek Bidang Kurikulum 

3. Drs. Jaka Murapriyanta Ur. Pengajaran (Standar Isi dan 

SKL) 

4 Huritno, S.Pd Ur. Evaluasi (Sistem Penilaian)  

5. Drs. Karyoso, Kons Ur. Pengembangan Kurikulum (X) 

6.  Dra. Taty Suhartati Wakasek Bidang Kesiswaan 

7. Drs. Prabowo 1. Pemb. Seksi Kesegaran 

Jasmani dan DK 

2. Pemb. Seksi Berorganisasi, 

Pend. Politik dan 

Kepemimpinan 

8. Drs. Arief Budiono 1. Pemb. Seksi PPBN 

2. Pemb. Seksi Kehidupan 

Berbangsa dan Bernegara 

9. Drs. Tri Utoyo 1. Pemb. Seksi Ketaqwaan 

Terhadap Tuhan YME 

2. Pemb. Seksi Kepribadian dan 

Budi Pekerti Luhur 

10. Dwi Haryono 1. Pemb. Seksi Ketrampilan dan 

Kewirausahaan 

2. Pemb. Seksi Kerajinan, 

Apresiasi dan Kreasi Seni 

11. Eko Wahono, S.Pd Ur. Ekstrakurikuler/ 

Pengembangan Diri/ Lomba 

12. Umi Mariani S.Pd., M.M  Wakasek Bid. Sarana dan 
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Prasarana 

13. Drs. Harjono Ur. Distribusi dan Perawatan 

14. Drs. Niti Utomo Ur. ICT 

15. Drs. Miftahul Munir Wakasek Bid. Humas 

16. Harini, S.Pd Ur. SDM 

17. Mujianie, S.Pd Ur. Kemitraan 

18. Natalie Nugraheni, S.Pd., 

M.Si 

Ur. Lingkungan Hidup (K7) 

19. Sumaji, S.Pd Koordinator Tata Usaha  

20. Dra. Titik Hariyanti Koordinator BK 

21 Drs. Harun Sohar Koordinator Perpustakaan 

22. Drs. Winarno Koordinator Laboratorium IPA 

23. Yayuk Ismi Rahayu, S.Pd Koordinator Laboratorium IPS 

24. Siti Wahyuningsih, S.Pd, 

M.Pd 

Koordinator Laboratorium Bahasa 

25. Daris, S.Tp Koordinator Laboratorium 

Komputer/ Multimedia 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi SMA Negeri 3 Pati 

2. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan 

Intrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati 

Penerapan pendidikan karakter siswa dalam kegiatan intrakurikuler 

diterapkan dalam setiap mata pelajaran. Pada saat proses pembelajaran di 

dalam kelas menanamkan nilai-nilai karakter seperti religius, disiplin, 

jujur, mandiri dan tanggung jawab.    

a. Penerapan karakter Religius  
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Penerapan karakter religius yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 

3 Pati diterapkan ke dalam kegiatan intrakurikuler diimplementasikan 

ke dalam setiap mata pelajaran tanpa mengubah isi materi pelajaran. 

Namun mata pelajaran yang sangat berperan dalam mengembangkan 

karakter religius yaitu mata pelajaran Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan.  

Materi mata pelajaran Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan 

berisikan beberapa yang mengajarkan budi pekerti atau moral anak 

bangsa. Guru mata pelajaran Agama dan Pendidikan berperan penting 

untuk membentuk karakter siswa sebagai penerus bangsa.  

b. Penerapan karakter disiplin 

Pada saat dilakukan proses pembelajaran di dalam kelas guru-

guru di SMA Negeri 3 Pati selalu mengajarkan kedisiplinan kepada 

siswa karena disiplin dapat diterapkan dalam berbagai hal, sehingga 

siswa memiliki sifat disiplin yang dapat mereka terapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan 

perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. 

Seseorang yang memiliki pribadi yang disiplin dapat mengatur pola 

hidupnya dengan teratur. Dengan menanamkan kedisplinan diharapkan 

siswa mampu mengatur pola hidupnya dengan teratur. Dengan 

demikian, untuk menanamkan kedisiplinan kepada siswa dibuat 

perturan sekolah yang terdapat pada APPTS (Angka Penilaian 

Pelanggaran Tata Tertib Siswa). Hal ini sesuai dengan yang 
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diungkapkan oleh Bapak Subroto HS, S.Pd selaku guru mata pelajaran 

PKn, yaitu sebagai berikut: 

“Untuk menanamkan kedisiplinan kepada siswa dengan cara 

membiasakan siswa mengerjakan tugas dan masuk tepat waktu. 

Di SMA Negeri 3 Pati ada peraturan yang mengatur tata tertib 

siswa yaitu APPTS (Angka Penilaian Pelanggaran Tata Tertib 

Siswa) yang harus ditaati oleh semua siswa SMA Negeri 3 Pati. 

Siswa yang terlambat masuk kelas akan mendapat angka 

pelanggaran 5 katagori pelanggaran a”.  (Wawancara tanggal 2 

April 2011) 

Dengan adanya peraturan yang ada di sekolah berupa APPTS 

(Angka Penilaian Pelanggaran Tata Tertib Siswa) diharapkan siswa SMA 

Negeri 3 Pati mentaati peraturan sekolah dengan baik. Sehingga memiliki 

pribadi yang disiplin yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berguna bagi masyarakat sekitarnya. 

c. Penerapan karakter jujur 

Jujur merupakan perilaku yang di dasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Di dalam kelas penanaman 

kejujuran juga diterapkan kepada siswa supaya siswa memiliki pribadi 

yang jujur. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Bapak Subroto HS, 

S.Pd selaku guru mata pelajaran PKn, yaitu sebagai berikut: 

“Menanamkan kejujuran kepada siswa bisa diterapkan seperti 

saat ulangan. Pada saat siswa mengerjakan soal ulangan guru 

selalu mengingatkan kepada siswa supaya ingat pada Tuhan. 

Mengerjakan dengan jujur. Menegur siswa apabila ketahuan 

menyontek teman dan akan memberikan sanksi”. (Wawancara 

tanggal 2 April 2011) 
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Diutarakan pula oleh Amalia Pramanawati siswa kelas X-5, yaitu 

sebagai berikut: 

“Bapak/Ibu Guru mengajarkan kepada kami tidak boleh 

berbohong, Saat ulangan dikerjakan sendiri, jangan menyontek 

pekerjaan teman. Apabila ada siswa yang ketahuan menyontek, 

pekerjaan siswa tersebut langsung di sita dan kadang-kadang ada 

yang dirobek serta nilai ulangan tidak dikeluarkan. (Wawancara 

tanggal 2 April 2011) 

  Untuk meningkatkan kejujuran dalam diri siswa, SMA Negeri 3 

Pati, menerapkan ke dalam bentuk kegiatan saat mengerjakan tugas 

maupun ulangan. Bapak/Ibu Guru selalu memberi arahan kepada siswa 

supaya mengerjakan tugas maupun ulangan dikerjakan sendiri. Apabila 

ketahuan menyontek akan diberi sanksi seperti ulangan lagi, pekerjaan 

langsung dirampas. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Arintya 

Marsheilla kelas X-4 sebagai berikut. Saat ulangan guru selalu memberi 

peringatan kepada siswa untuk mengerjakan sendiri atau tidak 

menyontek pekerjaan teman. Apabila ada yang ketahuan menyontek 

pekerjaan diminta guru. (Wawancara tanggal 2 April 2011) 

d. Penerapan karakter mandiri dan tanggung jawab 

Mandiri merupakan sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

Sedangkan tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang 

untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia 

lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.      



60 
 

 

 Di dalam proses pembelajaran juga menanaman tentang 

kemandirian dan sikap tanggung jawab kepada siswa. Mengajarkan 

kemandirian dan tanggung jawab akan menjadikan siswa menjadi rajin 

dan mengerti akan kewajibannya. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dinyatakan oleh Dina Candra siswa kelas X-4 sebagai berikut: 

“Ketika ada tugas dari guru saya mencoba mengerjakan dengan 

baik dan penuh tanggung jawab. Saat jam pelajaran namum 

tidak ada gurunya saya menjaga sikap saya untuk tidak membuat 

gaduh di dalam kelas. Apabila ada tugas saya akan 

menyelesaikan dahulu tugas saya”. (Wawancara tanggal 2 April 

2011)  

Penanaman karakter mandiri dan tanggung jawab diwujudkan 

dengan cara lain di bentuknya tugas harian kelas atau jadwal piket yang 

dibentuk oleh siswa sendiri. Dengan jadwal piket, siswa mengerjakan 

tugasnya sesuai dengan jadwal piket masing-masing. Dengan demikian 

proses pembelajaran dan kegiatan di dalam kelas dapat berjalan dengan 

baik.  

Penerapan melalui intrakurikuler dilakukan dengan cara, ketika 

Bapak/Ibu Guru memberikan tugas baik tugas di dalam kelas atau 

pekarjaan rumah selalu memantau siswanya apakah ada yang tidak 

mengerjakan. Apabila ada siswa yang tidak mengerjakan tugasnya akan 

diberi sanksi. Sanksi yang diberikan bermacam-macam seperti tidak 

memberi nilai, diminta untuk menyelesaikan tugas lebih banyak. Hal ini 

sesuai dengan yang diungkapkan  Muliya Silvia Yuliana kelas X-4 

sebagai berikut. Apabila siswa tidak mengerjakan tugas, Bapak/Ibu 
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Guru menghukum siswa ada yang menyuruh siswa mengerjakan tugas 

lagi berlipat-lipat dan ada yang tidak mengeluarkan nilai tugasnya. 

(Wawancara tanggal 2 April 2011) 

Diberikannya hukuman tersebut bertujuan supaya siswa selalu 

menerapkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga dapat 

mereka gunakan ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berguna bagi 

masyarakat sekitarnya. Kendala yang di hadapi ketika memberi tugas 

pada saat guru tidak dapat mengajar yaitu siswa sering meninggalkan 

kelas. Siswa menganggap guru tidak ada mereka sering berbuat gaduh 

sehingga tugas yang diberikan tidak dikerjakan dengan baik. 

3. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati 

Penerapan pendidikan karakter kepada siswa selain melalui kegiatan 

intrakurikuler juga diberikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Melalui 

kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh seluruh atau sebagian siswa, 

dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran. Di SMA Negeri 3 Pati jenis 

kegiatan ekstrakurikuler di bagi menjadi 5 bidang, yaitu sebagai berikut: 

a. Bidang Pengembangan IPTEK, kegiatan ekstrakurikuler ini tidak 

bersifat wajib hanya siswa yang memiliki kemauan untuk 

mengembangkan diri di bidang pengembangan IPTEK. Sekolah 

memilih siswa yang memiliki kemampuan di salah bidang yang 

siswa kuasai. Bentuk kegiatannya sebagai berikut. (1) Kelompok 



62 
 

 

Pembinaan OSIS. (2) Kelompok Debat Bahasa Inggris, (3) 

Kelompok Komputer, (4) Kelompok KIR. 

b. Bidang Olahraga, kegiatan ekstrakurikuler ini tidak bersifat wajib 

harus ikuti seluruh siswa. Siswa memilih sendiri kegiatan 

ekstrakurikuler di bidang Olahraga sesuai dengan bakat yang 

dimiliki. Bentuk kegiatannya sebagai berikut.  (1) Kelompok Basket, 

(2) Kelompok Bola Voli. (3) Kelompok Sepak Bola, (4) Kelompok 

Footsal, (5) Kelompok Pencak Silat, (6) Kelompok Karate, (7) 

Kelompok Taekwondo, (8) Kelompok Tenis Meja, (9) Kelompok 

Tenis Lapangan, (10) Kelompok Senam, (11) Kelompok Atletik, 

(12) Kelompok Panahan.  

c. Bidang Seni, kegiatan ekstrakurikuler ini tidak bersifat wajib harus 

ikuti seluruh siswa. Siswa memilih sendiri kegiatan ekstrakurikuler 

di bidang Seni sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Bentuk 

kegiatannya sebagai berikut. (1) Kelompok Cheeleders, (2) 

Kelompok Paduan Suara, (3) Kelompok Band, (4) Kelompok Tari/ 

Modern Dance, (5) Kelompok Sinematografi, (6) Kelompok 

Broadcasting, (7) Kelompok Teater, (8) Kelompok Seni Rupa. 

d. Bidang pembinaan Akhlak, Sosial dan Kemasyarakatan, kegiatan 

ekstrakurikuler ini ada yang bersifat wajib dan tidak bersifat wajib 

harus ikuti seluruh siswa. Kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan 

oleh sekolah yaitu (1) Kelompok Pengajian (Jumatan/Ta’lim 

Putri/Tahajud All), (2) Kelompok Pramuka (Ekstrakurikuler wajib 
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untuk kelas X). sedangkan kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat 

tidak wajib yaitu (1) Kelompok PMR, (2) Kelompok Paskibraka, (3) 

Kelompok Pecinta Alam, (4) Kelompok Mawaris, (5) Kelompok 

UKS. 

e. Bidang Kewirausahaan, kegiatan ekstrakurikuler ini tidak bersifat 

wajib harus ikuti seluruh siswa. Siswa memilih sendiri kegiatan 

ekstrakurikuler di bidang Seni sesuai dengan minat dan bakat yang 

dimiliki. Bentuk kegiatannya sebagai berikut. (1) Kelompok 

Bulletin/Mading, (2) Kelompok Koperasi Siswa, (3) Kelompok 

Kantin Kejujuran. 

Dalam kegiatan ekstrakurikuler akan membentuk karakter siswa 

seperti peduli lingkungan, peduli sosial, semangat kebangsaan. 

a. Penerapan karakter Mandiri dan Tanggung Jawab 

Pembentukan karakter mandiri dan tanggung jawab di SMA 

Negeri 3 Pati diterapkan juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. 

Penerapan karakter mandiri dan tanggung jawab yaitu diterapkan 

dalam kegiatan ekstrakurikuler yang mengajarkan siswa untuk 

berperilaku mandiri dan tanggung jawab diantaranya yaitu kegiatan 

OSIS dan kepramukaan. Pengurusan OSIS dan kepramukaan 

diserahkan kepada siswa tetapi juga dalam bimbingan guru. Untuk itu 

siswa harus mampu melaksanakan dengan mandiri dan bertanggung 

jawab. 
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Kegiatan OSIS di SMA Negeri 3 Pati, pemilihan pengurus dipilih 

dengan cara voting (pemilihan suara). Beberapa orang mencalonkan 

sebagai calon ketua OSIS, kemudian beberapa calon ketua OSIS 

dipilih oleh MPK (Majelis Perwakilan Kelas). Meraka mendemokan 

misi-misi mereka kepada seluruh warga sekolah. Calon ketua OSIS 

yang memperoleh suara pemilih yang paling banyak akan menjadi 

ketua OSIS. 

Penerapan sikap mandiri dan tanggung jawab juga diterapkan 

dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan. Kegiatan ini dilakukan 

untuk meningkatkan jiwa mandiri dan kerjasama antar siswa. Kegiatan 

kepramukaan yang dilakukan di SMA N 3 Pati rutin diberikan setiap 

hari Jumat. Kegiatan kepramukaan wajib diikuti oleh kelas X sebagai 

dewan ambalan, sedangkan kelas XI sebagai bantara dan pelaksana. 

Apabila ada siswa yang tidak berangkat mengikuti kegiatan 

kepramukaan tanpa izin akan diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan 

dengan jenis pelanggaran tidak mengikuti pelajaran ekstrakurikuler 

dan les yang diwajibkan dengan bobot pelanggaran 5. 

Dalam kegiatan rutin kegiatan kepramukaan Dewan Ambalan 

diberi materi pokok dan materi tambahan oleh para Bantara serta 

bimbingan guru pendamping. Hal ini bertujuan memberi bekal untuk 

para Dewan Ambalan mendapat bekal sebagai seorang mandiri dan 

bertanggung jawab.  
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Penanaman sikap mandiri dan tanggung jawab kepada siswa 

dalam kegiatan kepramukaan pelaksanaan diadakan Kemah Bakti. 

Pada tahun 2011 ini, pada tanggal 4-6 Maret Ambalan Bung 

Tomo/Nyi Ageng Serang mengadakan Kemak Bakti Bela Negara di 

Mantingan Kabupaten Rembang. Kemudian pada tanggal 1-2 April 

SMA Negeri 3 Pati dipilih untuk mengikuti Kemah dalam rangka 

penyambutan Adipura di Kota Pati. Dalam kegiatan Kemah Bakti 

tersebut, para siswa dilatih untuk hidup mandiri dan bertanggung 

jawab. Mereka akan menerapkan materi-materi yang sudah diajarkan 

selama diadakan pelatihan Rutin. Hal ini sesuai yang diungkapkan 

Eksal Rohadi selaku Ketua Pradana Putra sebagai berikut: 

“Program Tahunan dalam kegiatan kepramukaan antara lainnya 

diadakannya Kemah Bakti. Kemarin pada tanggal 4-6 Maret 2011 

diadakan Kemah Bakti Bela Negara di Mantingan Kabupaten 

Rembang. Pada kegiatan Kemah Bakti tersebut para dewan 

ambalan diberi pelatihan untuk menerapkan hidup mandiri pada 

diri dewan ambalan. Mereka juga diberi permainan untuk menguji 

mereka apakah materi yang diberikan selama latihan rutin  

diterima dengan baik atau tidak”. (Wawancara tanggal 2 April 

2011)  

Dikembangkannya peran siswa di dalam OSIS dan kepramukaan 

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berorganisasi serta melatih 

siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas sesuai dengan tugas masing-masing. Supaya kelak dikemudian 

hari dapat berguna di dalam kehidupan bermasyarakat. Menjadikan 

seorang pemimpin yang bertanggung jawab pada masyarakat. 

b. Penerapan karakter peduli lingkungan 
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Penerapan pola pengembangan karakter peduli lingkungan di SMA 

Negeri 3 Pati dengan melaksanakan penghijauan dan perindangan 

lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan 

kepedulian pada lingkungan. Pelaksanaannya yaitu Pecinta Alam, 

Teen to Green, Aksi Sasi Sapo. 

Kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri yang berkaitan dengan 

peduli lingkungan yaitu KIR (Karya Ilmiah Remaja), materi yang 

diajarkan yaitu observasi, analisis, latihan ceramah, latihan 

penampilan, try out, pengetahuan dasar dan pengembangan. Pada 

tahun 2010 siswa SMA Negeri 3 Pati membuat pengomposan dari 

sampah organik. Adanya hutan kota di SMA Negeri 3 Pati digunakan 

sebagai proses pembelajaran kepada siswa tentang peduli lingkungan. 

Siswa diminta untuk menanam pohon di sekitar lingkungan sekolah. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Drs. Miftahul Munir 

selaku Wakasek Bidang Humas, yaitu sebagai berikut: 

“Ada cara khusus untuk proses pembelajaran untuk mengajarkan 

siswa untuk peduli lingkungan yaitu dengan adanya hutan kota di 

SMA Negeri 3 Pati itu digunakan untuk proses pembelajaran. 

Tahun 2010 kelompok KIR melakukan pembuatan pengomposan 

sampah organik”. (Wawancara tanggal 2 April 2011) 

SMA Negeri 3 Pati merupakan satu-satunya sekolah yang memiliki 

Hutan Kota di Kabupaten Pati. SMA Negeri. Hutan Kota yang 

dimiliki SMA Negeri merupakan hutan kota yang dilindungi oleh 

Kantor Perhutani Kabupaten Pati 
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Untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah, setiap dua minggu 

sekali diadakan kerja bakti setiap hari Jumat dengan pengawasan wali 

kelas masing-masing. Kegiatan yang dilakukan membersihkan sekitar 

kelas dan lingkungan sekolah lainnya. Karena peran siswa yang baik 

dalam menjaga lingkungan sekolah. Dalam hal kebersihan dan peduli 

lingkungan SMA Negeri 3 Pati mendapat gelar sebagai sekolah 

terbesih, terindang se Kabupaten Pati dan pernah mendapat juara 

dalam lomba Wawasan Wiyata Mandala pada tahun 2008, pada tahun 

2009 mendapat juara tebaik dalam lomba Antisipasi Global Warming 

tingkat Kabupaten Pati. 

c. Penerapan karakter peduli sosial 

Penerapan pola pengembangan karakter peduli sosial di SMA 

Negeri 3 Pati berupa kegiatan Bakti Sosial dilaksanakan melalui 

kegiatan pada Bulan Suci Ramadhan, pada saat merayakan Hari Idul 

Adha, kegiatan kepramukaan serta diadakan Donor Darah di sekolah. 

Kegiatan peduli sosial yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pati 

bertujuan melatih dan meningkatkan kepedulian sosial siswa, 

menumbuhkan rasa solidaritas kemanusiaan. 

1) Kegiatan Bakti Sosial Bulan Ramadhan    

Untuk meningkatkan rasa peduli sosial siswa terhadap antar 

sesama umat manusia serta melatih untuk melaksanakan kewajiban 

sebagai umat beragama, SMA Negeri 3 Pati melakukan kegiatan 

zakat untuk masyarakat sekitar SMA Negeri 3 Pati.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Apriliyan Eko B.P selaku 

Ketua OSIS SMA Negeri 3 Pati tahun ajaran 2010/2011 pada 

tanggal 3 Negeri 3 Pati, siswa diminta untuk membayar zakat di 

sekolah. Kegiatan Bakti Sosial Ramadhan akan membantu 

masyarakat di sekitarnya, daerah yang di bantu yaitu intern SMA 

Negeri 3 Pati, Desa Plangitan, Gemiring, Winong, Grabag, Setulan, 

Puri.  

Siswa SMA Negeri  Pati terjun langsung ke lapangan dalam 

pembangian zakat kepada masyarakat sekitar SMA Negeri 3 Pati. 

Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang 

kurang mampu dan melatih siswa untuk membiasakan siswa sikap 

dermawannya. 

2) Kegiatan Bakti Sosial Hari Besar Idul Adha 

Kemudian dalam rangka menyambut Hari Besar Idul Adha di 

SMA Negeri mengadakan penyembelihan hewan kurban untuk 

meningkatkan rasa peduli sosial siswa dengan orang-orang 

disekitarnya yang masih mengalami kekurangan. Siswa diminta 

iuran untuk membeli hewan kurban yang akan dibagikan kepada 

warga sekolah dan masyarakat sekitar yang kurang mampu.  

Kegiatan penyembelihan hewan kurban dan pendistribusian 

daging kurban pada Perayaan Hari Idul Adha pada tanggal 17 

November 2010. Siswa yang tergabung dalam kepanitian 
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pelaksanaan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul 

Adha membagi-bagikan daging kurban kepada warga sekolah dan 

masyarakata sekitar SMA Negeri 3 Pati yang kurang mampu. 

3) Kegiatan Bakti Sosial Anggota Pramuka    

Bakti sosial juga diterapkan oleh kelompok anggota Pramuka 

Ambalan Bung Tomo/Nyi Ageng Serang. Pada tanggal 4-6 Maret 

diadakan Kemah Bakti Bela Negara di Mantingan Kabupaten 

Rembang. Mereka membantu masyarakat sekitar mantingan, 

berupa pemberian bahan pokok atau sembako. Anggota Pramuka 

Ambalan Bung Tomo/Nyi Ageng Serang yang langsung terjun ke 

dalam masyarakat memberikan bantuan. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan oleh Eksal Rohadi selaku Ketua Pradana Putra 

sebagai berikut: 

“Kegiatan Kepramukaan Ambalan Bung Tomo/Nyi Ageng Serang 

pada Kemah Bakti Bela Negara di Mantingan Kabupaten 

Rembang melaksanakan bakti sosial untuk masyarakat sekitar 

Mantingan berupa bahan pokok atau sembako”. (Wawancara 

tanggal 2 April 2011) 

 

4) Donor Darah 

Kegiatan Donor Darah di sekolah diadakan setiap 3 bulan sekali, 

petugas dari UTD PMI (Unit Tranfusi Darah Palang Merah 

Indonesia) yang datang ke sekolah. UTD PMI sudah bekerja sama 

dengan sekolah untuk melakukan donor darah di SMA Negeri 3 

Pati. Siswa yang ingin mendonorkan darahnya langsung datang 



70 
 

 

kepada petugas UTD PMI. Kegiatan ini bermaksud untuk 

membantu UTD PMI dalam persediaan stok darah untuk membantu 

orang sakit yang membutuhkan tranfusi darah. Kegiatan ini rutin 

setiap tiga bulan sekali diadakan. Warga sekolah lainnya juga 

banyak yang ikut berpartisipasi mendonorkan darahnya.  

d. Penerapan karakter semangat kebangsaan 

Penerapan pola pengembangan karakter semangat kebangsaan di 

SMA Negeri 3 Pati diterapkan kedalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu 

melaksanakan kegiatan rutin setiap hari Senin atau hari-hari besar 

nasional diadakan upacara bendera, menyanyikan lagu-lagu Nasional 

pada saat upacara bendera serta mengunjungi tempat-tempat 

bersejarah. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan sikap patriotik siswa, 

meningkatkan kebanggan akan karya bangsa. 

Kegiatan ekstrakurikuler yang melatih siswa untuk menerapkan 

sifat patriotik yaitu kegiatan PASKIBRA (Pasukan Pengibar 

Bendera). Namun kelompok kegiatan PASKRIBRA tidak bisa diikuti 

oleh seluruh siswa. Kelompok PASKIBRA merupakan hasil pilihan 

atau seleksi dari guru-guru yang membimbing para anggota 

PASKIBRA. Kegiatan yang diberikan kepada siswa yaitu diadakan 

lomba Tata Upacara Bendera dan PBB setiap kelas, Lomba PKS, 

setelah terpilih siswa yang masuk dalam kelompok PASKIBRA diberi 

pelatihan rutin PBB dan PKS. SMA Negeri 3 Pati juga mengirimkan 

beberapa siswanya untuk seleksi PASKIBRA Kabupaten. 
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Siswa yang tergabung dalam kelompok PASKIBRA akan diberi 

peltihan tentang kepemimpinan, pembentukan karakter serta materi 

untuk meningkatkan jiwa kebangsaan dan bela negara. Kelompok 

PASKIBRA. Siswa yang tidak tergabung sebagai PASKIBRA, juga 

mendapatkan penanaman nilai kebangsaan. Dengan mengikuti 

upacara bendera dengan khidmat merupakan bukti siswa memiliki 

jiwa yang berpatriotik. 

4. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan 

Pembiasaan di SMA Negeri 3 Pati 

a. Penerapan karakter Religius 

Pembentukan karakter Religius di SMA Negeri 3 Pati diterapkan 

ke dalam kegiatan pembiasaan yaitu berupa kegiatan keagamaan. 

Kegiatan rutin keagamaan yang ada di SMA Negeri 3 Pati difokuskan 

pada hari Jumat. Setiap pelaksanaan kegiatan keagamaan selalu ada 

presensensi sehingga guru bisa memantau kegiatan para siswa.  

Dilaksanakan kegiatan keagamaan di SMA diberikan kepada siswa 

dengan beberapa faktor yaitu: 

1) Pemberian pengalaman kepada siswa agar terwujudnya keimanan 

yaitu melaksanakan perintah Allah SWT dan menjahui segala 

larangan. 

2) Melaksanakan peribadatan sesuai dengan ketentuan agama 

masing-masing. 
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3) Menggali makna setiap hari besar keagamaan. 

4) Melaksanakan amaliah sesuai dengan norma agama. 

5) Membina toleransi kehidupan antar umat beragama. 

Adapun kegiatan keagamaan di SMA Negeri 3 Pati yaitu sebagai 

berikut. 

1) Sholat Jumat dan Kajian Islam 

SMA Negeri 3 Pati mewajibkan siswa laki-laki untuk 

mengikuti kegiatan sholat Jumat di sekolah. Sedangkan siswa 

perempuan mengikuti kegiatan kajian islam di sekolah. Kegiatan 

sholat Jumat dan kajian Islam dilakukan bergiliran tiap minggunya 

dari kelas X sampai kelas XII. Kegiatan sholat Jumat di dampingi 

oleh wali kelas masing-masing. Apabila ada siswa yang tidak 

mengikuti akan diberi sanksi. 

Sanksi yang di berikan bisa berupa Angka Penilaian 

Pelanggaran Tata Tertib Siswa (APPTS) atau mengikuti kegiatan 

sholat Jumat dan kajian islam setiap minggunya. Wali kelas 

mendata siswa yang tidak mengikuti sholat Jumat dan pengajian 

kemudian esok harinya guru memanggil anak-anak yang tidak 

mengikuti sholat Jumat atau pengajian. Siswa dapat memilih 

konsekuensi dari perbuatannya. Siswa di suruh memilih mau 

diberi Angka Penilaian Pelanggaran Tata Tertib Siswa (APPTS) 

karena membolos atau mengikuti sholat Jumat atau pengajian di 

sekolah empat kali berturut-turut. 
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Sholat Jumat dipimpin oleh guru-guru SMA Negeri 3 Pati, 

sedangkan kajian Islam pemateri mengambil pemateri dari luar. 

Peran siswa dalam kegiatan keagamaan di sekolah, kelompok 

kerohanian Islam SMA Negeri 3 Pati membantu pelaksanaan 

Sholat Jumat dan Kajian.  

Kegiatan keagamaan ini bertujuan melatih supaya selalu 

mengerjakan kewajiban kepada Tuhan dan menambah ilmu 

pengetahuan tentang agama. 

2) Pesantren kilat 

Selain kegiatan sholat Jumat dan pengajian, di SMA 3 Pati 

terdapat kegiatan keagamaan lainnya yaitu pesantren kilat. 

Kegiatan Pesantren Kilat diadakan setiap tahunnya pada bulan 

Ramadhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Apriliyan Eko 

B.P selaku Ketua Osis SMA Negeri 3 Pati tahun ajaran 2010/2011 

pada tanggal 30 Agustus sampai 1 September 2010 di SMA 

Negeri 3 Pati mengadakan kegiatan Pesantren Kilat yang diikuti 

oleh siswa kelas XI, guru dan karyawan SMA Negeri 3 Pati. 

Diadakan kegiatan Pesantren Kilat bertujuan untuk 

mempererat tali persaudaraan antar sesama manusia. Kegiatan 

pesantren ini didampingi guru agama SMA Negeri  3 Pati, dalam 

penyampaian materi juga menghadirkan pemateri dari luar. 

3) Sholat Idul Adha 
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Kegiatan Keagamaan yang rutin setiap tahunnya selain 

kegiatan Pesantren Kilat, di SMA Negeri 3 Pati juga selalu 

mengadakan perayaan Hari Raya Idul Adha. Kegiatan Perayaan 

Idul Adha ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut: 

a) Meningkatkan kepedulian siswa terhadap masalah-masalah 

sosial yang ada di masyarakat. 

b) Menumbuhkan rasa solidaritas kemanusiaan 

c) Mempererat tali persaudaraan antar sesama 

d) Meningkatkan iman dan takwa siswa-siswi SMA Negeri 3 Pati 

4) Kegiatan Keagamaan Agama Kristen dan Katolik 

Penerapan kegiatan keagamaan yang terdapat di SMA 

Negeri 3 Pati untuk siswa yang beragama Kristen dan Katolik yaitu 

Retret dan Kolekte. Di SMA 3 Pati terdapat Persekutuan Agama 

Kristen (PAK). Pemberian materi tentang agama Kristen dan 

Katolik dilaksanakan setiap hari Jumat. Di SMA Negeri 3 Pati juga 

diadakan kolekte yang bertujuan untuk melebarkan pelayanan 

gereja. Kegiatan lain yaitu retret, setahun sekali melaksanakan 

retret ke gereja lainnya. Hal ini bertujuan untuk untuk lebih 

memperdalam pengetahuan agama mereka. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan Arintya Marsheilla kelas X-4 sebagai berikut:   

“Kegiatan keagamaan agama Kristen dan Katolik di SMA 

Negeri 3 Pati yaitu Retret dan Kolekte. Setahun sekali 

diadakan retret. Saya mendapat materi-materi tambahan 



75 
 

 

setiap hari Jumat, karena kegiatan keagamaa dilaksanakan 

setiap hari Jumat”. (Wawancara tanggal 2 April 2011) 

Berdasarkan penelitian saya di SMA Negeri 3 Pati, kegiatan 

keagamaan di SMA Negeri 3 Pati berdampak siswa mampu 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan mereka kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Tumbuhnya sikap toleransi antar sesama umat beragama. 

Cara sekolah agar siswa selalu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu kegiatan keagamaan 

yang dilaksanakan oleh siswa akan diakumulasikan kedalam nilai 

mata pelajaran agama diserahkan kepada guru agama masing-masing.  

b. Penerapan karakter kejujuran 

Dalam membentu kejujuran dalam diri siswa SMA Negeri 3 Pati, 

penerapan karakter kejujuran ke dalam kegiatan pembiasaan. SMA 

Negeri 3 Pati membuka Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati untuk 

meningkatkan kejujuran siswa. Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati 

dibuka pada bulan Januari 2011. Yang menjadi penanggung jawab 

kantin kejujuran SMA Negeri 3 Pati yaitu ibu Dra Taty Suhartati dan 

juga siswa SMA Negeri 3 Pati sebagai kelompok Kantin Kejujuran. 

Siswa dapat melatih sifat kejujuran dengan membeli atau belanja 

barang di Kantin Kejujuran. Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati 

dibuka hanya empat hari saya. Cara sekolah untuk melatih kejujuran 

siswa melalui Kantin Kejujuran dengan cara menyediakan secarik 

kertas di atas tempat uang untuk menuliskan nama siswa dan barang 
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apa yang dibeli siswa. Kalau mereka membeli dengan jujur mereka 

akan menulis sesuai apa yang dibeli. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sinartrya Tyas Puspita selaku 

pengurus kelompok Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati sebagai 

berikut: 

“Kantin Kejujuran ini baru berjalan 3 bulan, Bu Taty meminta saya 

sebagai penanggung jawab Kantin Kejujuran. Pendapatan di Kantin 

Kejujuran juga pernah rugi. Barang yang keluar dengan uang yang 

masuk tidak sama seperti pada hari pertama dibuka untung sebesar 

Rp. 10.000,00 namun hari ketiga uang kurang Rp. 1.300”. 

(Wawancara tanggal 11 April 2011)  

Meskipun pernah mengalami kerugian, Kantin Kejujuran SMA 

Negeri 3 Pati tetap dibuka karena sekolah mencoba melatih kejujuran 

siswa. Menanaman kejujuran pada diri seseorang harus dimulai dari 

hal yang kecil dan rutin dilakukan setiap harinya. Dengan dibukanya 

Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati mampu melatih dan 

mengembangkan kejujuran pada diri siswa SMA Negeri 3 Pati supaya 

dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari di dalam 

lingkungan masyarakat dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya.        

c. Penerapan karakter disiplin 

Pembentukan karakter disiplin, diintegrasikan ke dalam kegiatan 

pembiasaan yang diterapkan SMA Negeri 3 Pati. Penerapan karakter 

disiplin, diterapkan dalam berbagai bidang yaitu disiplin waktu, tugas, 

menaati tata tertib sekolah, kedisiplinan siswa menggunakan sarana 

perpustakaan.  
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Berdasarkan hasil pengamatan saya dalam menanamkan 

kedisiplinan kepada siswa di SMA Negeri 3 Pati dilaksanakan secara 

tegas. Pada hari Senin tanggal 11 April 2011 ketika saya mengamati 

aktivitas siswa  di sekolah memperoleh data sebagai berikut: 

1) Disiplin Waktu 

SMA Negeri 3 Pati mempunyai aturan bahwa masuk sekolah 

pukul 07.00 WIB. Apabila gerbang sekolah sudah ditutup maka 

siswa yang belum masuk ke dalam sekolah dinyatakan terlambat. 

Peraturan tersebut harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. 

Apabila ada siswa yang terlambat akan diberi sanksi sebagai 

berikut: 

1. Apabila terlambat 1 kali siswa diminta membersihkan 

lingkungan sekolah yang ditentukan oleh guru piket. 

2. Apabila terlambat 2 kali siswa diminta mencari tanda tangan 

guru yang mengajar kelas di atasnya atau dibawahnya. Dengan 

membuat pernyataan saya berjanji tidak akan terlambat datang 

ke sekolah. 

3. Terlambat 3 kali memanggil orang tua/wali datang ke sekolah. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra Taty Suhartati 

selaku Waka Kesiswaan siswa yang terlambat setiap harinya 

hampir 0.02% siswa. SMA Negeri 3 Pati sudah mengembalikan 15 

siswa kepada orang tua karena siswa sering datang terlambat ke 
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sekolah. Pengembalian siswa tersebut atas dasar permohonan orang 

tua siswa sendiri. Karena siswa tersebut tidak mampu mengikuti 

peraturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. 

Adanya peraturan atau tata tertib sekolah berdampak kepada 

guru dan siswa. Guru menjadi lebih mudah dalam memantau siswa. 

Mudah dalam mengatur kedisiplinan siswa. Sedangkan siswa 

apabila selalu mematuhi tata tertib yang ada di sekolah akan 

menjadi siswa yang disiplin yang dapat digunakan dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

2) Budaya Sekolah    

Di SMA Negeri 3 Pati mempunyai budaya sekolah yaitu setiap 

siswa yang datang ke sekolah menggunakan kendaraan harus 

mematikan mesin dan turun dari kendaraannya kemudian didorong 

sampai ke tempat parkir motor. Apabila ada siswa yang ketahuan 

mengendarai motor sampai ke tempat parkir motor langsung 

ditegur dan dinasehati oleh guru atau petugas piket. 

Setiap hari Senin di SMA Negeri 3 Pati selalu diadakan 

upacara bendera atau apel. Pada hari tersebut diadakan apel pagi, 

dikarenakan keadaan gerimis. Apel dimulai pukul 07.00 sampai 

pukul 08.00. Siswa harus masuk ke sekolah pukul 06.45 untuk 

mengikuti apel pagi. Petugas piket siap berjaga-jaga di depan 

gerbang sekolah untuk memantau siswa yang terlambat.  
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Pada hari itu yang menjadi petugas piket yaitu ibu Dra. Juleha 

Retnowati guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, bapak Drs. 

Subiyanto dan ibu Ratnawati, S.Pd selaku guru BK.Gerbang 

sekolah ditutup pukul 07.00, apabila ada siswa yang terlambat akan 

diberi sanksi oleh petugas piket. Siswa yang terlambat diminta 

untuk menunggu diluar gerbang selama 10 menit. Setelah 10 menit 

siswa diminta masuk ke halaman sekolah, petugas piket menyuruh 

siswa untuk membuat barisan dan diminta mengisi surat APPTS. 

Petugas piket mendata siswa yang terlambat. Siswa yang terlambat 

diperbolehkan mengikuti pelajaran dengan menyertakan surat 

APPTS. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan bapak Drs. 

Subiyanto sebagai berikut: 

“Gerbang sekolah ditutup pukul 07.00, siswa yang datangnya 

terlambat harus menunggu di luar gerbang sekolah. Setelah 10 

menit, siswa disuruh masuk ke halaman sekolah dan mencatan 

nama mereka ke dalam surat APPTS. Bobot pelanggaran mereka 5 

karena terlambat masuk sekolah”. (Wawancara tanggal 11 April 

2011) 

3) Pemeriksaan lingkungan sekolah 

Pemeriksaan lingkungan sekolah dilaksanakan setiap hari. 

Yang melaksanakan pemeriksaan lingkungan sekolah adalah guru-

guru piket. Guru piket mengelilingi sekolah memanatau keadaan 

sekolah apabila ada siswa yang keluar kelas tanpa ijin, serta 

memantau kelas yang tidak ada gurunya. Tujuan diadakannya 
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pemeriksaan lingkungan yaitu supaya kondisi sekolah dan siswa 

SMA Negeri 3 Pati menjadi tertib dan terkondisi.  

Berdasarkan hasil penelitian saya pada tanggal 11 Mei 2011 

hari senin, guru piket melakukan pemeriksaan lingkungan sekolah. 

Pada hari senin diadakan apel dikarenakan hujan tidak bisa 

dilaksankannya upacara bendera. Setelah selasai diadakan apel 

pagi, Kepala Sekolah dan Guru-guru SMA Negeri 3 Pati 

mengadakan pembinaan di kantor. Usai pembinaan, petugas piket 

melakukan keliling lingkungan sekolah untuk mengontrol keadaan 

lingkungan sekolah. Pada saat mengontrol keadaan lingkungan 

sekolah, petugas piket menemukan beberapa siswa ketahuan 

merokok di lingkungan sekolah. Petugas piket langsung 

memberikan penataran kepada siswa yang ketahuan merokok dan 

langsung melaporkan kepada Kepala Sekolah. Siswa diberi arahan 

di depan ruang Bimbingan Konseling oleh Kepala Sekolah dan 

petugas piket. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Juleha Retnowati 

tentang hukuman apa yang diberikan kepada siswa yang ketahuan 

merokok di lingkungan sekolah sebagai berikut: 

“Siswa yang ketahuan merokok akan memperoleh APPTS sebesar 

15, sebelumnya tadi diminta masuk ke dalam kantor dan kelas 

untuk menyatakan kesalahan kepada guru dan siswa. Siswa yang 

ketahuan merokok diminta pulang untuk menghadirkan orang 

tua/wali mereka ke sekolah”. (Wawancara tanggal 11 April 2011) 
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Pemberian sanksi-sanki kepada siswa tersebut bertujuan agar 

siswa menjadi jera dan kapok tidak akan mengulang perbuatan 

mereka. Mereka lebih disiplin dan lebih menaati tata tertib siswa. 

4) Kedisiplinan Siswa Menggunakan Sarana Perpustakaan 

Pengembangan kedisiplinan siswa juga diterapkan ke dalam 

penggunaan sarana perpustakaan. Untuk peminjaman buku siswa 

harus menaati tata tertib perpustakaan. Perpustakaan SMA Negeri 3 

Pati dibuka pukul 07.00 setiap harinya. Siswa dapat meminjam 

bahan pustaka yang ada di perpustakaan SMA Negeri 3 Pati kecuali 

buku refrensi hanya boleh dibaca di perpustakaan. Pengembalian 

bahan pustaka harus tepat waktu sesuai dengan tanggal 

pengembalian yaitu satu minggu. Apabila ada siswa yang terlambat 

mengembalikan bahan pustaka perpustakaan SMA Negeri 3 Pati 

akan dikenakan denda. Denda terlambat pengembalian bahan 

pustaka perpustakaan dikenakan denda Rp. 100/hari. Apabila ada 

buku yang dipinjam rusak atau hilang siswa harus bersedia 

mengganti buku tersebut. Hal ini sesuai dengan yang di ungkapkan 

ibu Ningsih Siswanti selaku penjaga perpustakaan SMA Negeri 3 

Pati sebagai berikut: 

“Siswa yang berkunjung ke perpustakaan SMA Negeri 3 

Pati harus menaati tata tertib perpustakaan SMA Negeri 3 

Pati. Apabila ada siswa yang terlambat mengembalikan 

diberi denda Rp. 100 setiap harinya, untuk siswa yang 

menghilangkan atau merusak buku harus menganti buku 

tersebut”. (Wawancara tanggal 4 April 2011) 
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Dibuatnya peraturan atau tata tertib perpustakan yang harus 

ditaati pengunjung perpustakaan khususnya siswa SMA Negeri 3 

Pati bertujuan penerapan kedisiplinan harus dikembangkan 

dimanapun agar siswa terbiasa menerapkan sikap disiplin dalam 

dirinya. 

d. Penerapan karakter hormat dan sopan santun 

Penerapan karakter hormat dan sopan santun dengan melaksanakan 

kultur sekolah dan melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tata 

karma pergaulan. Kepala sekolah sudah menghimbau kepada seluruh 

warga SMA Negeri 3 Pati untuk menerapkan kebiasaan apabila 

bertemu dengan warga sekolah maupun orang lain untuk melakukan 

salam, senyum, sapa dan menghormati orang tua. Ketika siswa 

bertemu dengan guru, siswa selalu bersalaman dengan guru mereka. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Drs. Miftahul Munir 

selaku Wakasek Bidang Humas, yaitu sebagai berikut. Untuk 

menanamkan sikap hormat dan sopan santun kepada siswa, Kepala 

Sekolah SMA Negeri 3 Pati sudah menghimbau kepada seluruh warga 

sekolah unuk membiasakan 3S yaitu salam, senyum, sapa. 

(Wawancara tanggal 2 April 2011) 

Penerapan sikap hormat dan santun tidak hanya dilakukan di 

sekolah saja, sikap hormat juga di terapkan di luar sekolah. Apabila 

bertemu dengan guru di luar sekolah siswa juga membiasakan 
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bersalaman dengan guru mereka. Kegiatan yang dilakukan dalam 

upaya meningkatkan norma-norma pergaulan pada diri siswa. 

Berdasarkan pengamatan saya selama penelitian di SMA Negeri 3 

Pati, warga sekolah SMA Negeri 3 Pati sudah menerapkan himbuan 

dari kepala sekolah tentang 3S (salam, senyum, sapa). Warga SMA 

Negeri 3 Pati ramah-ramah dengan orang lain atau tamu yang 

berkunjung. Apabila ada tamu di SMA Negeri 3 Pati, warga SMA 

Negeri 3 Pati selalu memberi senyuman dan menyapa. Sikap siswa 

SMA Negeri 3 Pati juga sopan dan sudah menerapkan 3S terhadap 

Kepala Sekolah, guru, warga sekolah lainnya. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan oleh Hantamos Arnevo. M, siswa kelas X-5 sebagai 

berikut. Ketika saya bertemu dengan Bapak/Ibu guru atau warga 

sekolah lainnya saya akan menyapa dan memberi salam kepada beliau 

baik di sekolah maupun di luar sekolah. (Wawancara tanggal 2 Mei 

2011)  

 

B. Pembahasan 

 

1. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan 

Intrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati 

Berdasarkan hasil penelitian di SMA Negeri 3 Pati penerapan 

pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati 

yaitu: pada saat proses pembelajaran di dalam kelas dikembangkannya 

nilai-nilai karakter seperti disiplin, jujur, mandiri dan tanggung jawab.  
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a. Penerapan karakter Religius  

Penerapan pendidikan karakter religius di SMA Negeri 3 Pati 

diterapkan ke dalam setiap mata pelajaran tanpa mengubah isi materi 

pelajaran. Namun mata pelajaran yang sangat berperan dalam 

mengembangkan karakter religius yaitu mata pelajaran agama dan 

Pendidikan kewarganegaraan. 

b. Penerapan karakter disiplin 

Pada kegiatan belajar mengajar bapak/ibu guru kelas guru-guru 

di SMA Negeri 3 Pati selalu mengajarkan kedisiplinan kepada siswa. 

Penerapan karakter disiplin yaitu masuk kelas tepat waktu, apabila di 

beri tugas dikumpulkan tepat waktu, tidak membuat gaduh di kelas. 

c. Penerapan kejujuran 

Bapak/Ibu Guru SMA Negeri 3 Pati saat mengajar di dalam 

kelas selalu menanamkan kejujuran kepada siswa. Penerapan karakter 

kejujuran yaitu pada saat siswa mengerjakan soal ulangan guru selalu 

mengingatkan kepada siswa supaya ingat pada Tuhan, saat mengerjakan 

soal ulangan dengan jujur. Menegur siswa apabila ketahuan menyontek 

teman dan akan memberikan sanksi.  

d. Penerapan mandiri dan tanggung jawab 

Di dalam proses pembelajaran juga menanaman tentang 

kemandirian dan sikap tanggung jawab kepada siswa. Mengajarkan 

kemandirian dan tanggung jawab akan menjadikan siswa menjadi rajin 
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dan mengerti akan kewajibannya. Penerapan karakter yaitu ketika 

Bapak/Ibu Guru memberikan tugas baik tugas di dalam kelas atau 

pekarjaan rumah selalu memantau siswanya apakah ada yang tidak 

mengerjakan. Apabila ada siswa yang tidak mengerjakan tugasnya akan 

diberi sanksi. Bapak/Ibu Guru selalu memantau hasil pekerjaan siswa, 

dengan itu siswa akan selalu mencoba mengerjakan dengan baik dan 

penuh tanggung jawab. Penanaman karakter mandiri dan tanggung 

jawab diwujudkan dengan cara lain di bentuknya tugas harian kelas atau 

jadwal piket yang dibentuk oleh siswa sendiri.  

2. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan 

Ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Pati 

Penerapan karakter yang ditanamkan kepada siswa melalui 

ekstrakurikuler sebagai berikut. 

a. Penerapan karakter kemandirian 

Penerapan karakter mandiri dan tanggung jawab juga 

diterapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan yang 

mengajarkan siswa untuk berperilaku mandiri dan tanggung jawab 

diantaranya yaitu kegiatan OSIS dan kepramukaan. 

Dikembangkannya peran siswa di dalam OSIS dan 

kepramukaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berorganisasi serta melatih siswa lebih mandiri dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas masing-masing. 

b. Penerapan karakter peduli lingkungan 
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SMA Negeri 3 Pati untuk meningkatkan sikap peduli 

lingkungan siswa serta melatih siswa untuk selalu memperhatikan 

lingkungan sekitarnya. Bapak/Ibu Guru menerapkan beberapa 

kegiatan yaitu kerja bakti, penanaman pohon, lomba kebersihan kelas. 

Penerapan karakter siswa Kegiatan ekstrakurikuler di SMA 

Negeri yang berkaitan dengan peduli lingkungan yaitu KIR (Karya 

Ilmiah Remaja). Kelompok KIR pda tahun 2010 membuat 

pengomposan sampah organik. Untuk menjaga kebersihan lingkungan 

sekolah, setiap dua minggu sekali diadakan kerja bakti setiap hari 

Jumat dengan pengawasan wali kelas masing-masing. Kegiatan yang 

dilakukan membersihkan sekitar kelas dan lingkungan sekolah 

lainnya. 

c. Penerapan karakter peduli sosial 

Untuk mengembangkan karakter peduli sosial SMA Negeri 3 

Pati merancang beberapa kegiatan siswa untuk peduli sosial. Kegiatan 

peduli sosial yang dilakukan yaitu melakukan pengabdian masyarakat 

untuk menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial. 

Penerapan karakter peduli sosial seperti membantu korban 

banjir, memberi bantuan kepada masyarakat sekitar dan Pondok 

Pesantren, serta zakat untuk membantu meringankan beban orang 

yang kurang mampu. 

d. Penerapan karakter semangat kebangsaan 
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Penerapan karakter semangat kebangsaan di SMA Negeri 3 

Pati yaitu melaksanakan kegiatan rutin setiap hari Senin atau hari-hari 

besar nasioanal, menyanyikan lagu-lagu Nasional pada saat upacara 

bendera serta mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Kegiatan ini 

bertujuan meningkatkan sikap patriotik siswa, meningkatkan 

kebanggan akan karya bangsa. 

Penerapan pola pengembangan karakter semangat kebangsaan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler yang melatih siswa untuk 

menerapkan sifat patriotik yaitu kegiatan PASKIBRA.  

3. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan Pembiasaan 

di SMA Negeri 3 Pati 

a. Penerapan karakter religius  

Penerapan karakter religius di SMA Negeri 3 Pati yaitu 

melalui kegiatan keagamaan seperti kegiatan Sholat Jumat, Pengajian, 

Perayaan Hari Besar Agama, Kolekte.  

b. Penerapan karakter disiplin 

Penerapan karakter disipilin yang dilakukan oleh SMA Negeri 

3 Pati yaitu pembuatan peraturan atau tata tertib untuk siswa. 

Dibuatnya tata tertib siswa supaya siswa melakukan aktivitas di 

sekolah berdasarkan tata tertib yang dibuat sekolah. Apabila ada siswa 

yang melanggar tata tertib siswa akan mendapatkan sanksi. Sanksi 

berupa APPTS (Angka Penilaian Pelanggaran Siswa). 

c. Penerapan karakter kejujuran 
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Sekolah dalam menanamkan sikap jujur pada siswa 

didirikannya sebuah Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati. Dengan 

didirikannya Kantin Kejujuran akan melatih siswa ketika bertindak 

atau bersikap selalu terbiasa jujur. 

d. Penerapan karakter hormat dan sopan santun 

Penerapan karakter hormat dan sopan santun dengan 

melaksanakan kultur sekolah dan melaksanakan norma-norma yang 

berlaku dan tata karma pergaulan. Kepala sekolah sudah menghimbau 

kepada seluruh warga sekolah SMA Negeri 3 Pati untuk menerapkan 

kebiasaan apabila bertemu dengan warga sekolah maupun orang lain 

untuk melakukan salam, senyum, sapa (3S) dan menghormati orang 

tua. 

Hasil penelitian tentang penerapan karakter dalam kegiatan 

intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler serta dalam kegiatan pembiasaan 

di sekolah hal ini berdasrkan teori sebagai berikut. Pada tataran mikro, 

pendidikan karakter ditata sebagai berikut (Kemdiknas, 2010:13-14 dalam 

udin@mail.ut.ac.id unduh 11/02/2011) 

a. Secara mikro pengembangan nilai/karakter dapat dibagi dalam empat 

pilar, yakni kegiatan belajar-mengajar di kelas, kegiatan keseharian 

dalam bentuk budaya satuan pendidikan (school culture); kegiatan ko-

kurikuler dan/atau ekstra kurikuler, serta kegiatan keseharian di 

rumah, dan dalam masyarakat. 
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b. Dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas pengembangan 

nilai/karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 

terintegrasi dalam semua mata pelajaran (embeded approach). 

Khusus, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan, karena memang misinya adalah mengembangkan 

nilai dan sikap maka pengembangan nilai/karakter harus menjadi 

fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode 

pendidikan nilai (value/character education). Untuk kedua mata 

pelajaran tersebut nilai/karakter dikembangkan sebagai dampak 

pembelajaran (instructional effects) dan juga dampak pengiring 

(nurturant effects). Sementara itu untuk mata pelajaran lainnya, yang 

secara formal memiliki misi utama selain pengembangan 

nilai/karakter, wajib dikembangkan kegiatan yang memiliki dampak 

pengiring (nurturant effects) berkembangnya nilai/karakter dalam diri 

peserta didik. 

c. Dalam lingkungan satuan pendidikan dikondisikan agar lingkungan 

fisik dan sosial-kultural satuan pendidikan memungkinkan para 

peserta didik bersama dengan warga satuan pendidikan lainnya 

terbiasa membangun kegiatan keseharian di satuan pendidikan yang 

mencerminkan perwujudan nilai/karakter. 

d. Dalam kegiatan ko-kurikuler, yakni kegiatan belajar di luar kelas yang 

terkait langsung pada suatu materi dari suatu mata pelajaran, atau 

kegiatan ekstra kurikuler, yakni kegiatan satuan pendidikan yang 
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bersifat umum dan tidak terkait langsung pada suatu mata pelajaran, 

seperti kegiatan Dokter Kecil, Palang Merah Remaja, Pecinta Alam 

dll, perlu dikembangkan proses pembiasaan dan penguatan 

(reinforcement) dalam rangka pengembangan nilai/karakter. 

e. Di lingkungan keluarga dan masyarakat diupayakan agar terjadi 

proses penguatan dari orang tua/wali serta tokoh-tokoh masyarakat 

terhadap prilaku berkarakter mulia yang dikembangkan di satuan 

pendidikan menjadi kegiatan keseharian di rumah dan di lingkungan 

masyarakat masing-masing. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pola Penerapan Pendidikan 

Karakter Siswa di SMA Negeri 3 Pati sebagai berikut: 

1. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan Intrakurikuler di 

SMA Negeri 3 Pati 

Penerapan pendidikan karakter dalam kegiatan intrakurikuler di 

SMA Negeri 3 Pati yaitu:  

a. Penerapan karakter Religius yaitu diterapkan ke dalam setiap mata 

pelajaran tanpa mengubah isi materi pelajaran, khususnya mata 

pelajaran agama dan Pendidikan kewarganegaraan. 

b. Penerapan karakter disiplin yaitu masuk kelas tepat waktu, apabila di 

beri tugas dikumpulkan tepat waktu, tidak membuat gaduh di kelas. 

c. Penerapan kejujuran yaitu pada saat siswa mengerjakan soal ulangan 

guru selalu mengingatkan kepada siswa supaya ingat pada Tuhan, saat 

mengerjakan soal ulangan dengan jujur. Menegur siswa apabila 

ketahuan menyontek teman dan akan memberikan sanksi.  

d. Penerapan mandiri dan tanggung jawab yaitu ketika Bapak/Ibu Guru 

memberikan tugas baik tugas di dalam kelas atau pekarjaan rumah 

selalu memantau siswanya apakah ada yang tidak mengerjakan. 

91 
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Apabila ada siswa yang tidak mengerjakan tugasnya akan diberi 

sanksi.  

2. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler di 

SMA Negeri 3 Pati 

Penerapan karakter yang ditanamkan kepada siswa melalui 

ekstrakurikuler sebagai berikut. 

a. Penerapan karakter kemandirian yaitu kegiatan yang mengajarkan 

siswa untuk berperilaku mandiri dan tanggung jawab diantaranya 

yaitu kegiatan OSIS dan kepramukaan. 

b. Penerapan karakter peduli lingkungan yaitu dengan mengadakan kerja 

bakti, penanaman pohon, lomba kebersihan kelas. Kegiatan 

ekstrakurikuler di SMA Negeri yang berkaitan dengan peduli 

lingkungan yaitu KIR (Karya Ilmiah Remaja).  

c. Penerapan karakter peduli sosial yaitu mengadakan kegiatan sosial 

yang dilakukan seperti membantu korban banjir, memberi bantuan 

kepada masyarakat sekitar dan Pondok Pesantren, serta zakat untuk 

membantu meringankan beban orang yang kurang mampu. 

d. Penerapan karakter semangat kebangsaan yaitu penerapan pola 

karakter semangat kebangsaan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang 

melatih siswa untuk menerapkan sifat patriotik yaitu kegiatan 

PASKIBRA.  

3. Penerapan Pendidikan Karakter Siswa dalam Kegiatan Pembiasaan di 

SMA Negeri 3 Pati 
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a. Penerapan karakter religius yaitu melalui kegiatan keagamaan seperti 

kegiatan Sholat Jumat, Pengajian, Perayaan Hari Besar Agama, 

Kolekte.  

b. Penerapan karakter disiplin yaitu pembuatan tata tertib siswa. Apabila 

ada siswa yang melanggar tata tertib siswa akan mendapatkan sanksi 

berupa APPTS (Angka Penilaian Pelanggaran Siswa). 

c. Penerapan karakter kejujuran yaitu didirikannya sebuah Kantin 

Kejujuran SMA Negeri 3 Pati. Dengan didirikannya Kantin Kejujuran 

akan melatih siswa ketika bertindak atau bersikap selalu terbiasa jujur. 

d. Penerapan karakter hormat dan sopan santun yaitu menerapkan 

kebiasaan apabila bertemu dengan warga sekolah maupun orang lain 

untuk melakukan salam, senyum, sapa (3S) dan menghormati orang 

tua. 

 

B. SARAN 

1. Bagi SMA Negeri 3 Pati agar strategi pembentukan karakter kedisiplinan 

siswa dapat berjalan dengan baik, supaya tidak ada siswa yang 

dikeluarkan dari sekolah karena siswa kurang disiplin dalam menaati tata 

tertib siswa pihak sekolah perlu lebih memantau kegiatan siswa baik di 

sekolah maupun di luar sekolah, untuk itu perlu diadakan forum 

komunikasi dengan orang tua supaya memantau anak mereka dalam 

lingkungan keluarga.   
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2. Bagi guru SMA Negeri 3 Pati harus bisa memberi teladan untuk selalu 

datang tepat waktu dan bersikap tegas agar dapat dicontoh oleh siswa 

dengan baik supaya kendala-kendala dalam membentuk karakter siswa 

dapat teratasi.  

3. Untuk siswa SMA Negeri 3 Pati sebaiknya ketika mengikuti kegiatan 

yang diadakan sekolah dengan sungguh-sungguh serta mematuhi semua 

peraturan yang ada dibuat oleh SMA Negeri 3 Pati.   
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KUISIONER 

 

“POLA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 3 

PATI” 

(Guru SMA Negeri 3 Pati) 

 

A. Identitas Informan  

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jabatan  : 

 

B.  Pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan karakter Cinta Tuhan 

 Kegiatan Intrakurikuler 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu Guru dalam menanamkan nilai-nilai 

agama kepada anak-anak panti? 

Jawab: SMA Negeri 3 Pati untuk menanamkan ketaqwaan kepada 

siswa dengan memberikan pendidikan agama ke dalam mata pelajaran 

agama. 

2. Bagaimana metode yang diterapkan Bapak/Ibu Guru dalam membina 

ketakwaan kepada siswa? 

Jawab: Metode yang digunakan untuk membina ketakwaan yaitu 

dengan cara setiap ada kegiatan keagamaan guru selalu mengawasi 

dan memantau kegiatan siswa. Karena nilai dalam kegiatan 

keagamaan di sekolah akan diakumulasikan ke dalam nilai mata 

pelajaran agama.  

 Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Bentuk kegiatan keagamaan apa yang dilakukan SMA Negeri 3 Pati 

dalam penerapan karakter cinta Tuhan atau religius? 

Jawab: Kegiatan keagamaan yang diberikan kepada siswa seperti 

sholat Jumat, Pengajian, Retret, Kolekte dan kegiatan keagamaan 

lainnya. Kegiatan kegamaan dilaksanakan setiap hari Kamis. Dengan 
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kegiatan  keagamaan  tersebut akan memperkokoh ketaqwaan kepada 

Tuhan dalam diri siswa yang dapat digunakan dalam kehidupannya. 

 

2. Upaya apa yang dilakukan Bapak atau Ibu Guru untuk menanamkan 

keyakinan yang kokoh (agama) kepada siswa? 

Jawab: Upaya yang dilakukan dengan cara memeringati hari-hari 

besar keagamaan, seperti mengadakan sholat Idul Adha di sekolah 

untuk siswa yang beragama islam, memeringati hari Paskah untuk 

siswa yang beragama Kristen dan Katolik. 

3. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan keagamaan tersebut? 

Jawab: respon siswa baik, karena sekolah mewajibkan siswa untuk 

mengikuti kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah siswa 

selalu hadir. 

4. Apakah dalam melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut, siswa 

diwajibkan untuk mengikutinya? 

Jawab: Ya, setiap kegiatan keagamaan selalu diwajibkan. 

5. Apakah ada sanksi bagi siswa yang tidak mengikuti kegiatan 

keagamaan tersebut? 

Jawab: Ada, sanksi yang diberikan bermacam-macam. Sanksi yang 

diberikan dapat berupa APPTS, atau mengikuti kegiatan keagamaan 

berturut-turut selama empat kali. Siswa yang tidak mengikuti kegiatan 

keagamaan dikumpulkan lalu diberi pilihan untuk memilih sanksinya.  
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KUISIONER 

 

“POLA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 3 

PATI” 

(Guru SMA Negeri 3 Pati) 

 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jabatan  : 

 

B.  Pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan karakter kedisiplinan 

 Kegiatan Intrakurikuler 

1. Bagaimana cara penanaman nilai kedisiplinan yang dilakukan SMA N 

3 Pati yang diberikan kepada siswa? 

Jawab: Untuk menanamkan kedisiplinan kepada siswa dengan cara 

membiasakan siswa mengerjakan tugas dan masuk tepat waktu. Di 

SMA Negeri 3 Pati ada peraturan yang mengatur tata tertib siswa yaitu 

APPTS (Angka Penilaian Pelanggaran Tata Tertib Siswa) yang harus 

ditaati oleh semua siswa SMA Negeri 3 Pati. Siswa yang terlambat 

masuk kelas akan mendapat angka pelanggaran 5 katagori 

pelanggaran a. 
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2. Bagaimana bentuk tata tertib sekolah yang diterapkan SMA N 3 Pati 

untuk menanamkan perilaku disiplin kepada siswa? 

Jawab: bentuk tata tertib semua terdapat dalam tata tertib siswa.   

3. Bagaimana bentuk tata tertib proses KBM yang diterapkan SMA N 3 

Pati untuk menanamkan perilaku disiplin kepada siswa? 

Jawab: bentuk tata tertib semua terdapat dalam tata tertib siswa. 

4. Apakah ada cara khusus yang diterapkan sekolah untuk menanamkan 

nilai kedisiplinan kepada siswa? 

Jawab: cara khusus sekolah untuk menanamkan nilai kedisiplinan 

masuk sekolah pukul 07.00, apabila ada siswa yang terlambat datang 

di sekolah harus menunggu di luar gerbang sekolah sampai guru piket 

membolehkan masuk. Kemudian siswa di beri APPTS. 

Budaya di SMA Negeri 3 Pati untuk melatih kedisiplinan siswa, untuk 

siswa yang datang ke sekolah mengendarai sepeda motor, mesin harus 

dimatikan di dorong sampai ke tempat parker siswa. 

 

 Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Bagaimana cara penanaman nilai kedisiplinan yang dilakukan SMA N 

3 Pati yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler? 

Jawab: Tata tertib sekolah juga berlaku dalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

2. Bagaimana bentuk tata tertib sekolah yang diterapkan SMA N 3 Pati 

dalam kegiatan ekstrakurikuler? 

Jawab: Tata tertib terdapat dalam tata tertib siswa. 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUISIONER 

 

“POLA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 3 

PATI” 

(Guru SMA Negeri 3 Pati) 

 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jabatan  : 

 

B.  Pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan karakter kemandirian 

 Kegiatan Intrakurikuler 

1. Bagaimana cara yang diterapkan sekolah dalam membina 

kemandirian kepada siswa? 

Jawab: Membina kemandirian dan tanggung jawab dengan cara 

membiasakan kepada siswa untuk selalu bersikap mandiri dan 

bertanggung jawab. Bapak/Ibu Guru memberikan tugas baik tugas di 
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dalam kelas atau pekarjaan rumah selalu memantau siswanya apakah 

ada yang tidak mengerjakan. Apabila ada siswa yang tidak 

mengerjakan tugasnya akan diberi sanksi. Sanksi yang diberikan 

bermacam-macam seperti tidak memberi nilai, diminta untuk 

menyelesaikan tugas lebih banyak.  

2. Adakah bentuk-bentuk atau ciri khas yang diajarkan sekolah dalam 

mendidik siswa untuk mandiri? 

Jawab: bentuk khusus banyak diterapkan kedalam kegiatan 

ekstrakurikuler. 

 

 

 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam membina kemandirian 

kepada siswa? 

Jawab: Kendala yang dihadapi siswa sering membuat gaduh saat guru 

tidak dapat mengajar, keluar kelas sehingga tugas yang diberikan 

guru tidak dikerjakan dengan baik. 

 Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Bentuk kegiatan apa yang dilakukan sekolah dalam mendidik 

kemandirian pada siswa? 

Jawab: Bentuk kegiatan yang diberikan yaitu kegiatan OSIS, kegiatan 

kepramukaan. 

2. Apakah ada cara khusus yang diterapkan sekolah untuk mendidik 

kemandirian pada siswa? 

Jawab: Cara khusus dalam penerapan kemandirian yaitu pengurusan 

OSIS dan kepramukaan diserahkan kepada siswa langsung namun 

masih dalam bimbingan guru. 

3. Bagaimana respon siswa terhadap kegiatan tersebut?  
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Jawab: sikap siswa dalam melaksankan tugasnya mereka berkerja 

dengan baik. Mereka melaksanakan kepengurusan sesuai dengan 

peraturan sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUISIONER 

 

“POLA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 3 

PATI” 

(Guru SMA Negeri 3 Pati) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jabatan  : 
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B.  Pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan karakter peduli sosial  

 Kegiatan Intrakurikuler 

1. Bagaimana cara yang diterapkan Bapak/Ibu Guru dalam membina 

siswa untuk peduli sosial? 

Jawab: Dalam membina siswa untuk peduli sosial dengan cara 

mengadakan bakti sosial yang melibatkan siswa langsung untuk 

melakukan bakti sosial kepada masyarakat sekitar sekolah. Seperti 

member bantuan kepada Pondok Pesantren, kepada siswa yang kurang 

mampu.  

2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam membina karakter peduli 

sosial kepada siswa? 

Jawab: kendala yang dihadapi peduli siswa kurang. 

 

 Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Apakah kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SMA N 3 Pati 

mengadakan kegiatan bakti sosial yang melatih siswa untuk peduli 

sosial? 

Jawab: Iya, ekskul Pramuka sering mengadakan kegiatan bakti sosial. 

Kegiatan bakti sosial sering diadakan saat kemah bakti sosial. 

Kegiatan bakti tersebut langsung melibatkan peserta kemah bakti 

untuk turun membantu di masyarakat. 

  

2. Bagaimana bentuk kegiatan bakti sosial yang dilakukan siswa? 

Jawab: Bentuk kegiatan bakti biasanya berupa pembagian bahan 

sembako yang diberikan kepada masyarakat sekitar tempat kemah 

bakti.   

3. Apakah OSIS di SMA N 3 Pati  mengadakan kegiatan bakti sosial 

yang melatih siswa untuk peduli sosial? 

Jawab: Kegiatan bakti sosial sering dilaksanakan oleh OSIS di SMA 3 

seperti kegiatan zakat, pembagian hewan korban.  

4. Bagaimana bentuk kegiatan bantuan yang dilakukan siswa? 
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Jawab: a. kegiatan pembagian zakat pada saat idul fitri. 

b. pembagian hewan kurban pada saat idul adha,  

c. Di Kabupaten Pati ada beberapa daerah yang sering terkena 

bencana banjir, siswa SMA Negeri 3 Pati mengalakan dana 

untuk membantu korban bencana banjir. 

d. Setiap 3 bulan sekali di SMA Negeri 3 Pati diadakan donor 

darah bekerja sama  dengan PMI Cab. Pati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUISIONER 

 

“POLA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 3 

PATI” 

(Guru SMA Negeri 3 Pati) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 
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Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jabatan  : 

 

B.  Pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan karakter peduli 

lingkungan 

 Kegiatan Intrakurikuler 

1. Bagaimana cara yang diterapkan Bapak/Ibu Guru dalam membina 

siswa untuk peduli lingkungan? 

Jawab: Diadakannya kerja bakti setiap hari Jumat dua minggu sekali, 

penanaman pohon di lingkungan sekolah, diadakan lomba kebersihan 

kelas. 

2. Adakah bentuk-bentuk atau ciri khas yang diajarkan Bapak/Ibu 

Pembina dalam mendidik siswa untuk peduli lingkungan? 

Jawab: Adanya hutan kota disekolah dijadikan untuk proses 

pembelajaran melatih siswa untuk lebih peduli terhadap lingkungan.   

3. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam membina karakter peduli 

lingkungan kepada siswa? 

Jawab: kendala yang dihadapi peduli guru dan siswa kurang 

 

 Kegiatan Ekstrakurikuler 

1. Apakah kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan di SMA N 3 Pati 

mengadakan kegiatan peduli lingkungan untuk melatih siswa? 

Jawab: Kegiatan ekstrakuriler yang melatih siswa untuk peduli 

lingkungan yaitu KIR (Karya Ilmiah Remaja) 

2. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilakukan siswa? 

Jawab: Kelompok KIR SMA Negeri 3 Pati mengadakan pembuatan 

pengomposan dari sampah organik. Pengomposan dilakukan di Hutan 

Kota yang terletak di sekolah. 
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KUISIONER 

 

“POLA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 3 

PATI” 

(Guru SMA Negeri 3 Pati) 
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A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat  : 

Jabatan  : 

 

B.  Pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan karakter kejujuran 

1. Bagaimana cara yang diterapkan Bapak/Ibu Guru dalam membina siswa 

untuk menerapkan kejujuran dalam diri siswa? 

Jawab: Menanamkan kejujuran kepada siswa diterapkan seperti saat 

ulangan. Pada saat siswa mengerjakan soal ulangan guru selalu 

mengingatkan kepada siswa supaya ingat pada Tuhan. Mengerjakan 

dengan jujur. Menegur siswa apabila ketahuan menyontek teman dan 

akan memberikan sanksi. 

2. Adakah bentuk-bentuk atau ciri khas yang diajarkan sekolah dalam 

mendidik siswa untuk menerapkan kejujuran? 

Jawab: sekolah mendirikan Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati, siswa 

dapat melatih dirinya seperti belanja atau jajan di Kantin Kejujuran. Cara 

sekolah untuk melatih kejujuran siswa melalui Kantin Kejujuran dengan 

cara menyediakan secarik kertas di atas tempat uang untuk menuliskan 

nama siswa dan barang apa yang dibeli siswa. Kalau mereka membeli 

dengan jujur mereka akan menulis sesuai apa yang dibeli. Kantin 

kejujuran SMA Negeri 3 Pati dibuka empat hari, setiap Senin sampai 

Kamis.  

 

 

 

KUISIONER 
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“POLA PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SMA NEGERI 3 

PATI” 

(Siswa SMA N 3 Pati) 

 

A. Identitas Informan 

Nama  : 

Jenis Kelamin : 

Umur  : 

Alamat  : 

Kelas  : 

 

B. Pertanyaan yang berkaitan dengan pola pengembangan karakter 

1. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan kegamaan yang diadakan di 

SMA N 3 Pati? 

Jawaban......................................................................................................

...................................................................................................................

............................................... 

2. Setelah anda mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan SMA N 3 

Pati, manfaat apa yang anda dapatkan? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………….. 

3. Ketika anda bertemu dengan Guru, warga sekolah lainnya apa yang 

anda lakukan? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………….... 

4. Apakah anda pernah datang terlambat ke sekolah? 
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Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

5. Apakah anda pernah meninggalkan kelas waktu jam pelajaran tanpa 

izin? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

6. Konsekuensi apa yang di berikan guru ketika anda meninggalkan kelas 

tanpa ijin? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

7. Saat ulangan apakah anda pernah menyontek? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………. 

8. Apabila anda melihat teman anda saat ujian apakah anda melaporkan 

kepada guru? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

9. Bagaimana sikap anda saat anda diberi tugas oleh guru, baik tugas 

individu atau kelompok? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………. 

10. Apakah anda ikut serta saat diadakan bakti sosial oleh sekolah? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 
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11. Dalam kegiatan bakti sosial, tindakan apa yang anda lakukan? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………... 

12. Apakah anda ikut serta saat diadakan kerja bakti di sekolah?  

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

13. Apakah anda ikut serta saat ada kegiatan membantu korban bencana 

alam? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 

14. Dalam kegiatan membantu korban bencana alam tersebut tindakan apa 

yang anda lakukan? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………….... 

15. Apakah anda selalu mengikuti kegiatan upacara-upacara kebangsaan? 

Jawaban…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………… 
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Hukuman Siswa Yang Merokok 

Siswa yang ketahuan merokok mereka di beri APPTS 15, sebelumnya 

disuruh keliling ke kelas-kelas dengan menyatakan tidak akan mengulangi 

lagi  

 

 

 

Kepala Sekolah Memberi Nasehat Kepada Siswa  
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Budaya Sekolah Siswa Mendorong Motor Menuju Parkir Motor 

Siswa yang membawa kendara bermotor harus mematikan mesin motor dan 

mendorong motornya menuju parkiran  

 

 

Budaya Sekolah Siswa Mendorong Motor Menuju Parkir Motor 

Siswa yang membawa kendara bermotor harus mematikan mesin motor dan 

mendorong motornya menuju parkiran  
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Bakti Sosial Anggota Pramuka 

Pada saat Kemah Bakti siswa melakukan bakti sosial berupa pemberian 

sembako kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat kemah bakti 

 

 

 

Bakti Sosial Anggota Pramuka 

Pada saat Kemah Bakti siswa melakukan bakti sosial berupa pemberian 

sembako kepada masyarakat di lingkungan sekitar tempat kemah bakti 
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Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati 

 

 

 

Aktivitas Siswa di Kantin Kejujuran SMA Negeri 3 Pati 

Siswa belanja di Kantin Kejujuran untuk melatih kejujuran pada diri siswa 

karena kantin kejujuran tidak ada yang menjaga  

 

 

 



118 
 

 

 

Hukuman Siswa Yang Terlambat 

Siswa yang datang terlambat harus menunggu di luar pagar sebelum guru 

piket menyuruh masuk ke dalam sekolahan  

 

 

Pemberian APPTS Kepada Siswa Yang Terlambat 

Guru piket memberi APPTS dengan skor  5 kepada siswa yang datang 

terlambat  

 

 


