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Abstrak : This research aimed to describe character building through culture 

a school built at SDN Panggang Sedayu, which is one the public school that became the 

leading school and favorite in Sedayu. Data collection conducted by interviewing 

techniques, observation (observation), and document scrutiny. Based on the data 

obtained can be seen that in implanting the character on students are done by 

habituation-habituation through various activities, namely: (1) activities routine that 

the students do continuously and consistently every time; (2) activities spontaneously 

done by students spontaneously on the spot; (3) exemplary is behavior, attitudes of 

teachers, education personnel, and students in providing examples through good 

actions that are expected to be role models for other students; and (4) conditioning by 

the creation of conditions that support its implementation 

character building. 
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A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

 

Pembahasan mengenai pendidikan karakter atau pendidikan yang membangun 

karakter dan moral siswa menjadi wacana yang ramai dibicarakan di dunia pendidikan 

maupun di kalangan masyarakat umum. Kebutuhan akan pendidikan yang dapat 

melahirkan manusia Indonesia yang memiliki karakter dan bermoral sangat dirasakan 

penting karena degradasi moral yang terus-menerus terjadi pada generasi bangsa ini dan 

nyaris membawa bangsa ini pada kehancuran. Hancurnya nilai-nilai dan moral dalam 

masyarakat yang ditandai dengan merebaknya berbagai kasus kekerasan, membutuhkan 

kelahiran baru pendidikan karakter di dalam sekolah. Mundurnya pendidikan karakter, 

membuat kita bertanya-tanya apakah masih ada relevansi pendidikan karakter dalam 

sekolah. Jika masih relevan, lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali dan 

melalui kegiatan-kegiatan pendidikan apa kita dapat memberikan dan menananmkan 

pendidikan karakter dalam diri siswa.  

Lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang baik dalam menanamkan 

karakter siswa. Dengan demikian, harusnya segala kegiatan yang ada di sekolah, baik 

kegitan pembelajaran maupun kegitan pembiasaan-pembiasaan semestinya dapat 

diintegrasikan dalam program pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter 

merupakan usaha bersama seluruh warga sekolah untuk mewujudkan dan menciptakan 

suatu kultur baru di sekolah, yaitu kultur pendidikan karakter. Penanaman dan 

pembiasaan pendidikan karakter di sekolah melalui lingkungan pendidikan dapat 
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dilaksanakan secara langsung maupun secara tidak langsung dan akhirnya terbentuklah 

suatu kultur sekolah (Pusat Kurikulum, 2010). 

 Pengembangan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah menuntut adanya 

integrasi antara idealisme lembaga pendidikan, yaitu antara visi dan misi dengan segala 

macam struktur di dalamnya yang saling mendukung guna terciptanya pendidikan 

karakter di sekolah tersebut. Budaya sekolah atau kultur sekolah memiliki cakupan yang 

luas, antara lain kegiatan ritual, harapan, hubungan sosial kultural, aspek demografi, 

kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses pengembilan keputusan, kebijakan 

maupun interaksi sosial antarkomponen. Budaya sekolah merupakan salah satu aspek 

yang berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Jika suasana sekolah penuh 

kedisiplinan, kejujuran, kasih sayang, maka akan dihasilkan karakter yang baik. Pada 

saat yang sama, pendidik juga akan merasakan kedamaian dengan suasana sekolah 

seperti itu sehingga akan meningkatkan mutu pengelolaan pembelajaran. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, telah dilakukan suatu pengamatan pada salah 

satu Sekolah Dasar di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, yaitu Sekolah Dasar 

Negeri Panggang Sedayu untuk mengetahui implementasi budaya sekolah dalam 

penanaman karakter pada siswa. Untuk mengkaji dan menyelesaikan permasalahan 

tersebut, perlu dikaji beberapa ide atau konsep tentang kultur sekolah dan beberapa 

konsep terkait. 

 

2. Kajian Teori 

  

Kultur sekolah atau budaya sekolah terbentuk dari berbagai macam norma, pola 

perilaku, sikap, dan keyakinan keyakinan yang dimiliki oleh para anggota komunitas 

sebuah lembaga pendidikan. Kultur sekolah sangatlah penting sebab nilai-nilai budaya 

itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam 

komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam 

kehidupan bermasyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam 

pendidikan budaya dan karakter bangsa (Pusat Kurikulum, 2010:8).  
Kultur atau budaya didefinisikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, 

moral, norma, dan keyakinan manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, 
nilai, moral, norma, dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan 
sesamenya dan lingkungan alam (Pusat Kurikulum, 2010:3). 
 Dalam konteks pendidikan, kultur sekolah merupakan sebuah pola perilaku 
dan cara bertindak yang telah terbentuk secara otomatis menjadi bagian yang hidup di 
dalam sebuah komunitas pendidikan. Dasar pola perilaku dan cara bertindak itu 
adalah norma sosial, peraturan sekolah, dan kebijakan pendidikan di tingkat lokal. 
Ketiga hal tersebut tidak sekedar terbentuk karena ada ekspresi legal formal berupa 
peraturan, melainkan terlihat dari spontanitas para anggotanya dalam bertindak, 
berpikir, dan menggambil keputusan dalam kehidupan sehari- hari. Dalam pandangan 
Wren, kultur sekolah dapat dikatakan seperti kurikulum tersembunyi (hidden 
curriculum), yang sesungguhnya lebih efektif mempengaruhi pola perilaku dan cara 
berpikir seluruh anggota komunitas (Koesoema, 2012:125). 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk 

mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka 

melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai 



proses untuk membentuk tingkah-laku, baik secara fisik, intelektual, emosional maupun 

moral sesuai dengan nilai dan pengetahuan yang menjadi pondasi budaya dalam 

masyarakat (Mustakim, 2011: 7- 8). 

Sedangkan pendidikan karakter itu sendiri menurut Suyanto (2009: 1) 

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action). Menurut Thomas 

Lickona tanpa ketiga aspek ini pendidikan karakter tidak akan efektif. Pendidikan 

karakter menurut Jamal Ma’mur Asmani (2011: 31) adalah segala sesuatu yang 

dilakukan oleh guru untuk mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu dalam 

membentuk watak peserta didik dengan cara memberikan keteladanan, cara berbicara 

atau menyampaikan materi yang baik, toleransi, dan berbagai hal yang terkaitnya. 

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, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), 

diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil (Prasetyo dan Rivasintha, 2011: 2).  

Nilai-nilai pendidikan karakter yaitu yang bersumber dari agama, pancasila, 

budaya, dan tujuan pendidikan nasional yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 

keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah 

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

lingkungan, peduli sosial, dan tanggungjawab  (Puskurbuk, 2011: 3). 
 Pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai 
karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, 
atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan 
sehingga menjadi manusia insan kamil (Samani dan Hariyanto, 2012:46). Wibowo 
(2012:36) mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang 
menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada anak didik 
sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam 
kehidupan, baik di keluarga, masyarakat, dan negara. Sementara itu, Bier dan 
Berkowitz (2005:7) berpendapat bahwa pendidikan karakter merupakan penciptaan 
lingkungan sekolah yang membantu siswa dalam perkembangan etika, tanggung 
jawab melalui model dan pengajaran karakter yang baik melalui nilai-nilai universal. 

Berdasarkan pengertian di atas, pendidikan karakter adalah sistem penanaman 
nilai-nilai karakter kepada siswa sehingga mereka menerapkan dalam kehidupan, baik 
di keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara serta dapat memberikan kontribusi yang 
positif kepada lingkungannya. Berbagai cara dapat dilakasanakan dalam menanamkan 
karakter di sekolah. Salah satunya adalah dengan cara pengembangan dan 
pelaksanaan pendidikan karakter pada siswa berbasis kultur sekolah, yaitu melalui 
program pengembangan diri siswa. Cara menanamkan nilai-nilai karakter sekolah 
dibagi ke dalam beberapa bentuk kegiatan, antara lain kegiatan rutin, kegiatan 
spontan, keteladanan dan juga pengondisian (Wibowo, 2012: 84-91). 
 
 
 
 



 Pertama, kegiatan rutin. Kegiatan yang dilakukan siswa secara terus-menerus 
dan konsisten setiap saat. Misalnya, kegiatan upacara hari senin, upacara hari besar 
kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris 
ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan mengucapkan 
salam apabila bertemu guru, tenaga pendidik dan teman, dll. 

Kedua, kegiatan spontan. Kegiatan yang dilakukan siswa secara spontan pada 
saat itu juga. Misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena 
musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terkena bencana. 

Ketiga, keteladanan. Keteladanan merupakan perikalu dan sikap guru, tenaga 
kependidikan, dan siswa dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang 
baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain. Misalnya, nilai disiplin, 
kebersihan, dan kerapian, kasih sayang, kesopanan, perhatian, jujur dan kerja keras. 

Keempat, pengondisian. Pengondisian yaitu penciptaan kondisi yang 
mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter. Misalnya, kondisi toilet yang bersih, 
tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, poster kata-kata bijak yang 
dipajang di lorong sekolah dan di dalam kelas. 
 

B. METODE PENELITIAN  
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan 

situasi atau objek dalam fakta yang sebenarnya secara sistematis. Lokasi penelitian 
adalah Sekolah Dasar Negeri Panggang Kecamatan Sedayu, Bantul.  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara memperhatikan dan 
mengamati seluruh kondisi dan kegiatan yang ada dalam sekolah yang berkaitan erat 
dengan terciptanya penanaman atau pembentukan karakter pada siswa (Moleong, 
2010:174). Wawancara dilakukan kepada informan baik, guru, kepala sekolah, staf 
karyawan yang digunakan untuk mengetahui bagaimana penananman pendidikan 
karakter pada siswa. Wawancara dilaksanakan untuk menggali informasi yang belum 
diperoleh dari hasil observasi (Moleong, 2010: 186). Catatan lapangan, merupakan 
instrumen yang digunakan peneliti untuk merekam jalanya aktivitas penanaman 
karakter di sekolah dari mulai masuk sekolah hingga jam sekolah berakhir (Moleong, 
2010:208). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-
dokumen atau catatan yang mendukung dalam proses pembentukan karakter siswa. 
Proses pengamatan dicatat dalam catatan lapangan dan didokumentasikan dalam 
bentuk foto sehingga dapat digunakan untuk membantu 
proses refleksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Profil SDN Panggang Sedayu 

 

SDN Panggang Sedayu merupakan Sekolah Dasar (SD) Negeri yang 

berlokasi di Provinsi D.I.Yogyakarta, Kabupaten Bantul yang beralamat di Desa 

Panggang, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, D.I.Yogyakarta dengan nomer 

telepon (0274) 6498508 dan email : info@sdpanggangsedayu.sch.id.  Karena letaknya 

yang strategis dan terkenal dengan berbagai macam prestasi yang telah diraih sekolah 

ini, tidak heran bila sekolah ini menjadi salah satu sekolah favorit di Sedayu, Bantul. 

Hal ini terlihat dari animo masyarakat yang ingin anaknya bersekolah di SDN Panggang 

Sedayu. 

SDN Panggang Sedayu memiliki visi yang menjadi landasan utama bagi 

sekolah, yaitu, “Takwa, Terampil, Berprestasi, dan Berakhlak Mulia” (Tampil BBM). 

Berdasarkan rumusan visi tersebut, SDN Panggang Sedayu berkomitmen untuk 

mewujudkan pendidikan yang seimbang antara penguasaan ilmu, prestasi dan juga 

sikap, dan tindakan yang mencerminkan nilai agama. 

Sebagai langkah untuk mewujudkan visi di atas, SDN Panggang Sedayu 

menuangkanya dalam misi sekolah seperti berikut 

1. Menumbuhkembangkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang 

dianut       peserta didik. 

2. Mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, seni budaya 

sesuai bakat, minat, dan potensi peserta didik secara optimal. 

3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mencapai 

ketuntasan belajar. 

4. Menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan peserta didik. 

5. Menumbuhkembangkan semangat kebangsaan semua warga sekolah.  

6. Memberdayakan potensi sekolah dan lingkungan. 

7. Menjalin kerjasama yang harmonis antarwarga sekolah dan lingkungan 

(DUDI, alumni, dan tomas) melalui Dewan Sekolah dan instansi terkait.    

                                                                                

Pelaksanaan Penanaman Karakter di SDN Panggang Sedayu 

 

Dalam pelaksanaan penanaman karakter di SDN Panggang Sedayu terdapat 

berbagai metode, program, dan cara yang diterapkan agar tercipta budaya sekolah yang 

kuat. Penanaman nilai-nilai karakter melalui budaya sekolah mencakup semua kegiatan 

yang dilakukan kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi ketika berkomunikasi dan 

berinteraksi dengan para siswa dengan menggunakan fasilitas sekolah. Interaksi tersebut 

berkaitan dengan berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di 

sekolah tersebut. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, 

disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsan, tanggung jawab, 

dan rasa memiliki merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah. 

Lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksakan di sekolah, baik kegiatan 

pembelajaran, kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan juga kegiatan 

pengondisian siswa-siswi di SDN Panggang Sedayu dengan ditanamkan perilaku-

perilaku berkarakter kepada mereka. Berikut ini adalah penanaman berbagai nilai 



karakter kepada siswa melalui berbagai kegiatan, baik kegiatan rutin, kegiatan spontan, 

keteladanan dan pengondisian. 

 Pertama, religius (agama). Penanaman nilai religius pada siswa terlihat dari 

berbagai kegiatan di sekolah yang bernuansakan keagamaan. Bentuk pelaksanaan 

kegiatan religius adalah sebagai berikut. Siswa dipandu oleh guru berdoa sebelum dan 

sesudah kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Ketika itu siswa serius dan khusyu’ dalam 

membaca doa sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu juga siswa diajarkan untuk 

setiap hari sholat duha di Mushola. Agar siswa terbiasa dengan sholat duha. Dan ada 

sholat dzuhur berjamaah, disini siswa diajak untuk sholat dzuhur berjamaah, agar 

nantinya siswa terbiasa dengan sholat berjamaah di Masjid, Mushola ataupun di rumah. 

 Kedua, berkata benar atau jujur. Karakter kejujuran dibangun di sekolah ini 

adalah dengan cara membiasakan siswa untuk berlaku jujur dalam kegiatan ujian atau 

ulangan, baik ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, bahkan ujian 

akhir nasional. Tidak hanya dalam kegiatan ujian atau ulangan, dalam berbagai kegiatan 

sehari-hari siswa juga dibiasakan untuk selalu jujur dalam perbuatan maupun perkataan. 

 Ketiga, disiplin. Kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kedisiplinan dimulai 

dari membiasakan siswa, guru, kepala sekolah, beserta seluruh staf karyawan untuk 

tidak terlambat datang ke sekolah. Kedisiplinan ini tidak hanya yang berurusan dengan 

waktu, tetapi juga termasuk penggunaan seragam sekolah yang rapi, bersih, serta 

melengkapi dengan atributnya dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati 

bersama. 

 Keempat, kerja keras dan bertanggungjawab. Untuk menanamkan sikap atau 

karakter kerja keras, sekolah memulainya dengan memasang atau memajang berbagai 

slogan dan moto mengenai kegiatan dalam bekerja dan belajar. Dengan adanya slogan-

slogan dan moto-moto yang terpasang di sudut-sudut sekolah dan juga di dalam kelas, 

diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang dapat memicu semangat siswa untuk 

selalu berusaha dan belajar guna mencapai citacita yang diinginkanya. Serta siswa 

dalam membangun sikap bertanggungjawab dengan selalu menaati peraturan-peraturan 

yang ada di sekolah. Jika dikelas harus menaati jadwal piket yang telah dibuat. 

 Kelima, kreatif. Penanaman karakter kreatif banyak dilakukan dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam hal ini, guru kelas memiliki peranan yang besar dalam 

menciptakan siswa yang kreatif. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menumbuhkan 

sikap kreatif ini, antara lain dengan mengadakan pembelajaran yang menarik dan 

inovatif yang mendorong siswa untuk mengembangkan daya pikir dan bertindak kreatif. 

Hasil dari kreasi-kreasi yang telah dihasilkan oleh para siswa, baik di kelas maupun di 

sekolah diberikan tempat khusus untuk memajang. Hal tersebut adalah salah satu bentuk 

apresiasi sekolah terhadap berbagai bentuk hasil karya para siswanya sehingga hal ini 

dapat memicu siswa lain untuk turut bertindak kreatif. Sekolah juga mengapresiasi 

siswa-siswa yang berbakat dalam bidang seni dengan cara mengikutsertakan siswa yang 

berbakat seni dalam kegiatan perlombaan seperti perlombaan tari tradisional, tari 

modern, perlombaan seni lukis, perlombaan menyanyi, dengan diapresiasikan bakat-

bakat seni siswa ini membuat siswa semakin terpacu untuk mengembangkan diri. 

 Keenam, rasa ingin tahu. Sekolah membangun iklim yang membuat siswa 

memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kegiatan pembelajaran yang mengeksplorasi 

lingkungan sekitar sekolah. Dalam kegiatan pembelajaran guru mengajak siswa untuk 



melakukan eksperimen dan pengamatan. Sekolah juga menyediakan wifi yang dapat 

diakses siswa, guru sebagai sarana untuk mempermudah mencari informasi. 

 Ketujuh, semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Kegiatan yang 

mencerminkan sikap cinta tanah air melalui kegiatan upacara bendera setiap hari Senin 

serta upacara peringatan hari-hari besar nasional, seperti upacara Hari Kemerdekaan, 

Hari Lahirnya Pancasila, Hari Pahlawan, Hari Pendidikan Nasional dan lain-lain. Selain 

itu, juga memajang foto presiden dan wakil presiden serta lambang negara di setiap 

kelas dan tidak lupa memasang gambar pahlawan Indonesia. Siswa senantiasa 

dibiasakan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berkomunikasi, 

baik dengan sesama siswa maupun dengan guru, kepala sekolah, serta staf karyawan. 

 Kedelapan, komunikatif. SDN Panggang Sedayu meliliki kegiatan yang 

membangun komunikasi antar siswa, yaitu saat dalam pembelajaran di kelas. Dalam 

pembelajaran ini, satu kelas dapat berinteraksi dengan baik. Dengan cara dibentuk 

kelompok dalam satu kelas, kemudian mereka berdiskusi tugas yang telah diberikan 

oleh guru. Setelah berdiskusi lalu dipresentasikan di depan kelas dan dibantu oleh 

gurunya. Dengan demikian, inilah tercipta karakter komunikatif antara guru dan siswa. 

Kegiatan ini juga mencerminkan sikap toleransi. 

Kesembilan, peduli terhadap lingkungan. Setiap siswa di SDN Panggang Sedayu 

dibiasakan untuk selalu peduli lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, 

membersihkan kelas sebelum pembelajaran dan diakhir pembelajaran, dll. Seperti yang 

saya observasi di kelas dua SDN Panggang Sedayu, ketika selesai pembelajaran guru 

mengingatkan bila ada sampah kanan kirinya harus diambil dan dibuang ke tempat 

sampah dan jangan lupa jadwal piketnya. Jadi di kelas dua ini setiap siswa ada jadwal 

piketnya.  

Kesepuluh, menghargai/menghormati (toleransi). Disini siswa diajarkan untuk 

saling menghargai/menghormati (toleransi). Terlihat ketika siswa berdiskusi dalam satu 

kelompok. Kemudian mereka saling berpendapat dalam satu kelompok tersebut. Dan 

ketika selesai berdiskusi satu kelompok setiap kelompok mempersentasikan yang sudah 

didiskusikan. Setiap siswa harus menghargai yang presentasi di depan kelas. Dapat 

terlihat dalam berdiskusi dan setelah diskusi bahwa siswa diajarkan untuk sikap 

toleransi. 

Kesebelas peduli dengan sesama (sosial). Siswa di SDN Panggang Sedayu 

saling menolong temannya satu sama lain tanpa membeda-bedakan. Siswa diajarkan 

oleh guru untuk saling peduli sesama teman agar terbentuk jiwa sosial. Disini guru juga 

mengajarkan agar siswa tidak menjadi orang yang individualis, tetapi orang yang bisa 

peduli sosial. 

Selain berbagai macam kegiatan baik secara rutin, spontan, pembiasaan, dan 

juga pengondisian dalam menanamkan nilai- nilai karakter kepada siswa, SDN 

Panggang Sedayu juga memiliki kegiatan di luar jam pelajaran di sekolah, yaitu berupa 

kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ektrakurikuler ini digunakan sebagai sarana 

pengembangan bakat dan minat dari para siswa. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi 

kegiatan pramuka (wajib bagi siswa kelas satu sampai enam), TPA, ekstra seni seperti 

seni tari (biasanya untuk kelas satu dan dua), seni musik (drum band), seni rupa 

(membatik) dan juga ekstra pelatihan komputer. 

 Berbagai kegiatan yang dilaksanakan di SDN Panggang Sedayu menjadi dasar 

dari penanaman karakter pada siswa. Penanaman karakter melaui berbagai kegiatan 



yang dilakukan di sekolah tidak lepas dari keikutseraan orang tua siswa. Untuk 

menanamkan karakter siswa sekolah bekerjasama dengan pihak orang tua agar 

penanaman karakter ini bisa berlanjut, tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, tetapi 

di rumah juga dilaksanakan. Sekolah dan orang tua berkomitmen bersama untuk 

membentuk anak-anak yang berkarakter. Bukan hanya sekolah saja yang berperan aktif, 

tetapi orang tua juga ikut memegang peranan penting. Komunikasi dilakukan secara 

berkala dan berkelanjutan antara sekolah dengan orang tua untuk mengetahui 

perkembangan siswa di sekolah dan juga di rumah. Hal ini juga dapat meminimalisasi 

terjadinya kenakalan dan penyimpangan perilaku pada anak-anak sebab pengawasan 

dilakukan penuh baik di sekolah dan di rumah. 

 

D. KESIMPULAN  

 

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang penanaman nilai-nilai karakter 

yang telah dilakukan di SDN Panggang Sedayu, dapat dikemukakan beberapa simpulan 

sebagai berikut. SDN Panggang Sedayu memiliki kultur sekolah yang mengembangkan 

pendidikan karakter melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. 

Seluruh anggota sekolah baik siswa, guru, kepala sekolah, maupun para staf karyawan 

dilibatkan dalam kegiatan penanaman karakter. Menanamkan karakter pada siswa 

dilakukan dengan pembiasaan-pembiasaan melalui berbagai kegiatan, yaitu: (1) 

kegiatan rutin yang dilakukan siswa secara terus-menerus dan konsisten setiap saat; (2) 

kegiatan spontan yang dilakukan siswa secara spontan pada saat itu juga; (3) 

keteladanan merupakan perikalu dan sikap dalam memberikan contoh melalui tindakan-

tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain; dan (4) 

pengondisian dengan cara penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan 

pendidikan karakter. 

 Selain melalui berbagai kegiatan di sekolah, SDN Panggang Sedayu bekerja 

sama dengan pihak orang tua juga melakukan penanaman karakter agar proses 

pendidikan karakter dapat terus berlanjut dan tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja, 

tetapi juga di rumah atau keluarga. Sekolah dan orang tua berkomitmen bersama untuk 

membentuk anak-anak yang berkarakter. Bukan hanya sekolah saja yang berperan aktif 

dalam pembinaan karakter, tetapi orang tua juga ikut memegang peranan penting dalam 

pendidikan karakter tersebut. Komunikasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan 

antara sekolah dengan orang tua untuk mengetahui perkembangan siswa di sekolah dan 

juga di rumah. 
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