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ABSTRAK 

 

Sukarno, Sabar. 2014. “Pengaruh Kompetensi Kepribadian Guru, Persepsi Guru 

tentang Silabus Berkarakter, dan Budaya Sekolah terhadap Pembelajaran 

Karakter”. Jakarta. Tesis. Pembimbing : Prof. DR. Margono Mitrohardjono SE., 

MM.  

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah (1) apakah terdapat 

pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap pembelajaran karakter?,            

(2) apakah terdapat pengaruh persepsi guru tentang silabus berkarakter terhadap 

pembelajaran karakter?, dan (3) apakah terdapat pengaruh budaya sekolah 

terhadap pembelajaran karakter?, sehingga tujuan penelitian adalah untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut. 

Populasi penelitian ini adalah para guru Pendidikan Agama Buddha 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di provinsi DKI Jakarta sebanyak 58 orang, 

dengan sampel populasi yang digunakan yaitu sampel jenuh atau keseluruhan 

populasi sebanyak 58 digunakan sebagai subyek penelitian. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah metode kuesioner. Teknik analisis yang digunakan 

terdiri dari uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat 

penelitian baik secara parsial maupun simultan, dimana pada operasional 

analisisnya digunakan bantuan dari program IBM SPSS versi 21. 

Hasil analisis regresi diketahui terdapat pengaruh yang signifikan tiap 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Hal ini dibuktikan dengan 

pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap pembelajaran karakter ditemukan 

sebesar 18,3%. Pengaruh persepsi guru tentang silabus berkarakter terhadap 

pembelajaran karakter ditemukan sebesar 6,8%. Pengaruh budaya sekolah 

terhadap pembelajaran karakter ditemukan sebesar 23,9%. Hasil analisis regresi 

ditemukan terdapat pengaruh yang signifikan dari seluruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat secara simultan. Hal ini dibuktikan dengan nilai f hitung sebesar 

9,337 yang lebih besar dari nilai f tabel sebesar 2,54 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,000. Koefisien determinasi dari uji R
2
 yaitu 0,305 mengindikasikan 

bahwa kontribusi ketiga variabel bebas terhadap perubahan yang dialami variabel 

terikat adalah sebesar 30,5%. Dari uji model regresi, didapatkan model persamaan 

regresi pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan 

model persamaan  Y = 22,847 + 0,410 X1 + 0,014 X2 + 0,408 X3. Hasil-hasil 

tersebut mengindikasikan bahwa keempat hipotesis yang diajukan dapat diterima.  

 

Kata kunci : kompetensi kepribadian guru, silabus, budaya sekolah, pembelajaran 

karakter. 
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ABSTRACT 

 

Sukarno, Sabar, 2014. "Effect of Personality Competence of Teachers, Teachers' 

Perceptions on Characterized Syllabus, and Culture of School toward Character 

Learning". Jakarta. Thesis. Menthor: Prof. DR. Margono Mitrohardjono S.E., 

M.M. 

Issues examined in this study were (1) Is there effect of personality 

competence of teachers toward character learning?, (2) Is there effect teachers' 

perceptions on characterized syllabus toward character learning?, and (3) Is 

there effect of culture of school toward character learning? So that the purpose of 

the research is to answer the research questions. 

This study population is 58 teachers of Buddhist Religious Education of 

Junior High School (SMP) in the province of Jakarta, with the population sample 

used is saturated or the overall sample population of 58 used as research 

subjects. Data collection method used was a questionnaire method. The analysis 

technique used consists of classical assumption test and multiple regression 

analysis were used to determine the effect of each independent variable on the 

dependent variable either partially or simultaneously, where the operational 

analysis used the help of IBM SPSS program version 21. 

The test results of the regression analysis known to have a significant 

effect of the each independent variable on independent variable partially. This is 

evidenced by the effect of personality competence of teachers toward character 

learning found 18,3%. The effect of teachers' perceptions on characterized 

syllabus toward character learning found 6,8%. The effect of culture of school 

toward character learning found 23,9%. The results of the regression analysis 

found a significant effect of all independent variables on the dependent variable 

simultaneously. This is evidenced by F count of 9,337 is greater than the value of 

2.54 (F table) with a significance level of 0.000. The coefficient of determination 

R
2 

 is 0.305 of the test indicate that the contribution of the third independent 

variables on the dependent variable changes were experienced by 30.5%. Test of 

the regression model, the effect obtained regression model of all independent 

variables on the dependent variable to the model equation Y = 22,847 + 0,410 X1 

+ 0,014 X2 + 0,408 X3. These results indicate that all of the four proposed 

hypothesis can be accepted. 

 

Keywords: personality competence of teachers, syllabus, culture of school, 

character learning. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

               

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam 

masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam 

berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media 

elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan 

para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai 

persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada 

tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di 

masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, 

perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik 

yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di 

media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan. Berbagai alternatif 

penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya 

pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat. Alternatif lain yang 

banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi, masalah 

budaya dan karakter bangsa yang dibicarakan itu adalah pendidikan. 

Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena 

pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai 

alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat 

mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang 

dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan 

karakter bangsa. (BSNP, 2010: 1) 

Pendidikan nasional yang diselenggarakan selama ini, secara kuantitas 

telah memberikan pengaruh yang cukup positif dalam perkembangan dan 

kehidupan bangsa Indonesia. Namun, dinilai dari segi kualitas, hasil 

pendidikan ini belum mampu menjawab berbagai masalah dan tantangan 

yang dihadapi. Merosotnya moral remaja termasuk pelajar sudah sangat 

mencemaskan. Kenakalan remaja sangat mencoreng wajah pendidikan 
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nasional. Maraknya  tawuran antar pelajar, kekerasan senior kepada yunior 

(bullying) di sekolah, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku tak bermoral 

lainnya adalah corengan yang paling memprihatinkan. 

Permasalahan anak bangsa tidak semata terletak pada moral tetapi juga 

meliputi karakter dimana sangat diperlukan untuk hidup bermasyarakat, dan 

membentuk generasi mandiri yang mampu menghadapi tantangan dalam 

hidupnya seiring perkembangan jaman. Selama ini siswa di Indonesia tidak 

diajarkan bagaimana menyelesaikan masalah dengan kreativitasnya. 

Kelemahan seperti ini akan mengakibatkan ia sulit menghadapi tantangan 

abad ke-21 yang memerlukan kemampuan berteknologi tinggi. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Bank Dunia bahwa kurikulum di Indonesia 

menghambat kreativitas siswa. 

Pemerintah saat ini sedang menggalakkan pendidikan berkarakter. 

Tujuan dari pendidikan tidak semata-mata prestasi dalam bidang kogintif atau 

intelegensi, melainkan juga membentuk pribadi peserta didik yang 

berkarakter positif sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia maupun 

agama yang dianut. Pendidikan karakter dan budaya bangsa tengah 

mengalami berbagai permasalahan, diantaranya adalah penyimpangan dan 

belum terhayatinya nilai-nilai Pancasila, bergesernya nilai-nilai kehidupan, 

memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, melemahnya budaya bangsa sebagai 

dampak dari masuknya beragam budaya luar yang kurang sesuai dengan 

karakter bangsa. Masalah dan kepincangan yang dihadapi dalam kehidupan 

masyarakat dan proses pembangunan sering disebabkan karena tidak ada 

kesesuaian dan harmoni di antara masing-masing aspek dalam satu 

keseluruhan cara hidup, tidak berjalan saling menunjang tetapi bahkan sering 

berlawanan arah (Poespowardodjo, 1993: 231). Salah satu bagian penting 

dalam masalah ini adalah pendidikan, dimana proses pendidikan kurang 

menyentuh karakter dan budaya bangsa. Kebijakan pendidikan yang kurang 

sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, lemahnya kompetensi guru, 

adalah masalah serius yang menghambat pendidikan yang berkualitas. 
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Jika nilai-nilai budaya hilang dari proses pendidikan, maka dampaknya 

akan dirasakan pada generasi mendatang, akan terbentuk suatu generasi yang 

tidak memahami karakter budaya. Kegagalan pendidikan semacam ini antara 

lain disebabkan oleh praktik pendidikan yang jauh dari praktik budaya. 

Sebab, selama ini, aspek kognitif tidak mampu mendorong kesadaran tingkah 

laku, membimbing perasaan dan kesiapan mental dalam menghadapi 

perubahan era global. 

Dalam lingkup nasional yaitu sebagai sistem pendidikan nasional, 

terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang menjadi tugas bersama 

untuk dicarikan solusinya adalah (a) bagaimana sistem dan manajemen 

pendidikan di sekolah ataupun di luar sekolah mampu membekali peserta 

didik tidak hanya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk berperan sosial di kemudian hari, tetapi juga membantu upaya 

pengembangan diri mereka sebagai warga negara yang berbudi pekerti luhur, 

berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan sebagaimana tercantum dalam rumusan 

tujuan pendidikan nasional; (b) bagaimana agar pendidikan nasional ini 

benar-benar berfungsi untuk mewariskan berbagai unsur budaya luhur bangsa 

Indonesia, seperti sistem nilai produk-produk teknologi, peninggalan-

peninggalan sejarah, kesenian, dan macam-macam unsur kebudayaan; (c) 

bagaimana agar pendidikan nasional mampu mengaitkan secara harmonis 

nilai-nilai budaya fundamental (akar budaya) yang telah dimiliki dan nilai-

nilai modern yang diperlukan untuk menunjang pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas dalam menguasai ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; (d) bagaimana peranan dan tanggung jawab para 

pendidik, muatan kurikulum nasional maupun lokal, proses belajar mengajar, 

metode, sarana dan prasarana pendidikan mampu meningkatkan mutu 

pendidikan yang menghasilkan perubahan sikap dan perilaku peserta didik ke 

arah yang lebih baik.  

Pada dasarnya pendidikan nasional dewasa ini telah diaktualisasikan 

berdasarkan akar budaya bangsa, tetapi kondisinya masih jauh dari budaya 
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yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh cultural-message-nya kurang 

ditanamkan dalam proses belajar mengajar, di antaranya ialah (a) guru yang 

belum memenuhi fungsi utamanya sebagai pendidik, (b) kurikulum yang 

kurang memperhatikan kandungan aspek afektif, (c) sarana, prasarana, dan 

dana yang kurang memadai, (d) metodologi pengajaran yang kurang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan ipteks, dan (e) guru yang 

kurang inisiatif, kreatif, dan mengembangkan pribadi sebagai 

panutan/teladan. 

Di Indonesia sebenarnya pendidikan karakter sudah lama 

dikembangkan yaitu oleh Ki Hajar Dewantara sebagai pelopornya. Namun 

selama ini pendidikan karakter melemah dan kurang mendapat perhatian. Saat 

ini pendidikan karakter merupakan program yang baru digalakkan kembali 

dan diprioritaskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai 

program baru masih menghadapi banyak kendala. Dalam lingkup sekolah, 

terdapat kendala yang dihadapi oleh sekolah dan guru dalam melaksanakan 

implementasi pendidikan karakter di sekolah, antara lain (a) Nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan di sekolah belum terjabarkan dalam indikator 

yang representatif. Indikator yang tidak representatif dan baik tersebut 

menyebabkan kesulitan dalam mengukur ketercapaiannya; (b) Sekolah belum 

dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan visinya. Jumlah nilai-

nilai karakter demikian banyak, baik yang diberikan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, maupun dari sumber-sumber lain. Umumnya 

sekolah menghadapi kesulitan memilih nilai karakter mana yang sesuai 

dengan visi sekolahnya. Hal itu berdampak pada gerakan membangun 

karakter di sekolah menjadi kurang terarah dan fokus, sehingga tidak jelas 

pula monitoring dan penilaiannya; (c) Pemahaman guru tentang konsep 

pendidikan karakter yang masih belum menyeluruh. Jumlah guru di Indonesia 

yang lebih dari 2 juta orang merupakan sasaran program yang sangat besar. 

Program pendidikan karakter belum dapat disosialisaikan pada semua guru 

dengan baik sehingga mereka belum memahaminya; (d) Guru belum dapat 

memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang 
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diampunya. Selain nilai-nilai karakter umum, dalam mata pelajaran juga 

terdapat nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan guru pegampu. Nilai-

nilai karakter mata pelajaran tersebut belum dapat digali dengan baik untuk 

dikembangkan dalam proses pembelajaran; (e) Guru belum memiliki 

kompetensi yang memadai untuk mengintegrasikan nilai-niai karakter pada 

mata pelajaran yang diampunya. Program sudah dijalankan, sementara 

pelatihan masih sangat terbatas diikuti guru menyebabkan keterbatasan 

mereka dalam mengintegrasikan nilai karakter pada mata pelajaran yang 

diampunya; (f) Guru belum dapat menjadi teladan atas nilai-nilai karakter 

yang dipilihnya. Permasalahan yang paling berat adalah peran guru untuk 

menjadi teladan dalam mewujudkan nilai-nilai karakter secara khusus sesuai 

dengan nilai karakter mata pelajaran dan nilai-nilai karakter umum di sekolah. 

Berbagai kasus menunjukkan kurangnya pemahaman para 

penyelenggara, dan para pelaksana, termasuk guru dan kepala sekolah 

terhadap kurikulum. Kelompok guru ini biasanya melaksanakan pembelajaran 

berdasarkan urutan bab dalam buku teks, dan menggunakan buku teks 

sebagai satu-satunya acuan dalam mengajar (Mulyasa, 2009: 5). 

Pendidikan di Indonesia sampai saat ini lebih menekankan pada ranah 

kognitif, belum mengembangkan Successful Intelligence. Kecerdasan ini  

lebih penting dari hard skills. Successful Intelligence adalah kecerdasan yang 

dapat mendukung untuk meraih sukses, karena mampu memotivasi dirinya 

untuk terus maju mengontrol emosi/impuls negatif, berani mengambil resiko, 

tidak suka menunda pekerjaan, fokus, mampu memecahkan masalah, 

menerjemahkan pekerjaan ke dalam aksi nyata, percaya diri, inisiator, mampu 

berpikir kreatif, analisis dan praktis yang seimbang. Pendidikan di Indonesia 

terlalu berorientasi akademik yang justru menghambat Successful 

Intelligence. Mengembangkan kecerdasan jenis ini perlu usaha besar dan seni 

serta teknik tersendiri. 

Permasalahan kualitas pembelajaran di sekolah selalu menjadi bahan 

perbincangan yang menarik dari waktu ke waktu. Isu rendahnya kualitas 

pendidikan banyak menghasilkan perdebatan antar berbagai kalangan. Di 
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antara berbagai pihak yang harus bertanggung jawab, para guru yang 

berhubungan langsung dengan siswa sangat wajar bila guru dinilai sebagai 

penyebab rendahnya kualitas pendidikan.  

Guru adalah orang yang mempunyai kompetensi untuk mendidik siswa 

secara intensif. Guru adalah ujung tombak pendidikan. Untuk itu guru harus 

memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk membentuk kepribadian siswa 

baik dari segi intelektual, karakter maupun sikap mental. Kualitas proses 

pembelajaran akan sangat mempengaruhi hasil belajar yang terbentuk dalam 

perubahan pada peserta didik.   

Permasalahan serius yang ada pada guru adalah lemahnya pengelolaan, 

pengorganisasian dan pengembangan proses pembelajaran. Pola pembelajaran 

konvensional serta sistem penilaian yang lebih dominan ke arah produk 

pembelajaran yang berupa pengetahuan, mengabaikan proses yang dilalui 

siswa dalam belajar. Aspek lain yang dapat muncul ketika proses 

pembelajaran berlangsung seringkali luput dari perhatian. Penilaian hanya 

dilaksanakan pada saat akhir pembelajaran, itu pun lebih dominan pada aspek 

kognitif, sedangkan aspek afektif dan psikomotor sering terabaikan. Hal ini 

telah mengkondisikan guru untuk menjejali pengetahuan kepada para siswa 

sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan bagaimana cara siswa 

mendapatkan pengetahuan tersebut. Cara belajar siswa masih bersifat klasikal 

dimana siswa masih sebatas mendengarkan dan melihat bahan ajar yang 

disampaikan guru. Penyampaian bahan ajar yang dilakukan oleh guru masih 

bersifat klasikal maupun verbalisme. Akibatnya suasana pembelajaran lebih 

didominasi guru sehingga siswa hanya sebagai objek belajar. Keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran masih rendah karena pembelajaran lebih banyak 

bersifat informatif. Ditambah lagi dengan masalah keterbatasan kemampuan 

guru dalam mengaplikasikan bahan ajar melalui metode maupun media 

pembelajaran yang ada, serta minimnya pengetahuan guru dalam penggunaan 

metode maupun media pembelajaran dalam penyampaian bahan ajar. 

Dalam melaksanakan pendidikan berkarakter, peran guru dan sekolah 

sangat penting. Guru dituntut untuk mampu menciptakan proses 
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pembelajaran yang berkarakter baik di kelas maupun di luar kelas. Bagi guru, 

untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung untuk 

perkembangan karakter peserta didik bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi 

guru yang menganut paradigma dan metode pengajaran lama dimana guru 

yang aktif sedangkan siswa pasif menerima apa yang diberikan oleh guru. 

Pembelajaran karakter memerlukan keaktifan siswa, karena pengembangan 

karakter harus dilatih dan dipraktikkan sendiri oleh siswa. Guru hanya 

memperkenalkan, memberi teladan dan memberi motivasi. Dalam hal ini guru 

harus membuat siswa dapat melakukan internalisasi nilai-nilai karakter dalam 

dirinya melalui dan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. 

Guru harus mampu memilih bentuk karakter itu, menggunakan metode yang 

tepat agar dapat menyampaikannya kepada peserta didik hingga mereka 

benar-benar memiliki karakter tersebut yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku yang dapat dilihat dan dinilai. Dalam rangkaian tugas ini akan 

ditemui berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya guru tidak dapat 

memilih karakter yang sesuai, bahkan ia sendiri secara pribadi tidak memiliki 

karakter tersebut, kemudian tidak dapat menggunakan pembelajaran yang 

mendukung untuk mengembangkan karakter, pada akhirnya ia gagal 

membentuk karakter peserta didiknya. 

Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi 

ini sangat penting karena berkaitan dengan idealisme dan kemampuan untuk 

dapat memahami dirinya sendiri dalam kapasitas sebagai pendidik. Esensi 

kompetensi kepribadian guru semuanya bermuara ke dalam intern pribadi 

guru. Kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial yang dimiliki seorang 

guru dalam melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya akan lebih banyak 

ditentukan oleh kompetensi kepribadian yang dimilikinya.  

Masih banyak guru yang belum menyadari peranan mereka sebagai 

ujung tombak dalam program pembentukan karakter siswa di sekolah. Guru 

tidak dapat memberi contoh ataupun teladan yang baik bagi siswanya. Sering 

terjadi kasus guru yang tercemar nama baiknya karena kepribadian yang 
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kurang stabil dan kurang dewasa. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang 

tidak profesional, tidak terpuji, bahkan melakukan tindakan kriminal, dan 

akhirnya merusak citra dan martabat guru. 

Proses pembelajaran meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran 

operasional dari kurikulum, sedangkan aplikasi dari perencanaan akan terlihat 

dalam kegiatan pembelajaran. Bentuk perencanaan pembelajaran adalah 

Silabus Pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Pengembangan nilai-nilai karakater diintegrasikan dalam setiap pokok 

bahasan dari setiap mata pelajaran.  

Silabus dan RPP yang berkarakter merupakan hal yang baru sehingga 

banyak tenaga pendidik belum mempunyai kompetensi yang cukup memadai 

tentang hal ini. Tidak jarang ditemui bahwa guru kurang mempunyai 

kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan dalam perumusan 

untuk menentukan nilai-nilai karakter, lebih lanjut untuk menerjemahkan 

silabus ke dalam RPP, kurang mempunyai inovasi dan kreatifitas untuk 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat mengembangkan karakter 

peserta didik.  

Rendahnya pemahaman guru akan kurikulum dan pendidikan karakter, 

mengakibatkan guru tidak dapat melaksanakan proses pembelajaran 

berkarakter, pembelajaran hanya mementingkan bahan pelajaran dengan 

mengabaikan aspek lain dari siswa sehingga tidak dapat mendukung 

perkembangan mental anak didik. Misalnya, banyak cara yang digunakan 

guru untuk mengharuskan anak belajar. Tak jarang guru menjadi otoriter dan 

menggunakannya untuk mencapai tujuannya tanpa lebih jauh 

mempertimbangkan akibatnya bagi anak, khususnya bagi perkembangan 

pribadinya. 

Berdasarkan pengamatan pada kegiatan Sertifikasi Guru yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Agama ditemukan bahwa masih banyak 

guru yang belum memahami perangkat pembelajaran mulai dari silabus 

sampai RPP sebagai bentuk perencanaan pembelajaran. Dengan demikian 
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proses pembelajaran lebih banyak berpedoman pada buku teks. Guru 

mengajar dengan semata-mata mengikuti urutan penyajian dan kegiatan-

kegiatan pembelajaran (task) yang telah dirancang oleh penulis buku ajar. 

Maka dapat diragukan apakah guru memahami tujuan suatu materi pelajaran, 

indikator keberhasilan, dan sistem evaluasi pelajaran.  

Pendidikan karakter adalah usaha bersama sekolah, oleh karenanya 

harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, 

melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

budaya sekolah. Dengan demikian guru merupakan pelaku sekaligus pihak 

yang akan terpengaruh oleh budaya sekolah. Dalam melaksanakan tugas 

membina karakter peserta didik, guru tidak dapat bekerja sendiri. Banyak 

faktor yang mendukung hal tersebut.  

Budaya sekolah yang kondusif mensyaratkan adanya partisipasi seluruh 

warga sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Secara manajerial, 

kepala sekolah yang bertanggung jawab, tetapi secara operasional menjadi 

tugas seluruh warga sekolah termasuk pemangku kepentingan pendidikan. 

Budaya sekolah yang positif akan mendorong semua warga sekolah untuk 

bekerjasama yang didasarkan saling percaya, mengundang partisipasi seluruh 

warga. Budaya sekolah yang baik dapat memperbaiki kinerja sekolah, baik 

kepala sekolah, guru, siswa, karyawan maupun pengguna sekolah lainnya. 

Budaya sekolah yang baik akan secara efektif menghasilkan kinerja yang 

terbaik pada setiap individu, kelompok kerja/ unit dan sekolah sebagai satu 

institusi, dan hubungan sinergis antara tiga tingkatan tersebut. Oleh karena 

itu, budaya sekolah ini perlu dikembangkan. Budaya sekolah akan memberi 

pengaruh pada perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakannya juga akan dipengaruhi oleh 

kondisi dan suasana lingkungan sekitarnya di sekolah. Guru yang memiliki 

kinerja tinggi akan bernafsu dan berusaha meningkatkan kompetensinya, baik 

dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian 

pembelajaran, sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal. 
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Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, sekolah harus 

dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus mencerminkan 

kehidupan nilai-nilai karakter yang diinginkan. Pendidikan karakter 

menekankan pada aktivitas siswa, maka diperlukan fasilitas, sarana dan 

prasarana yang mendukung. Untuk pengembangan minat baca diperlukan 

perpustakaan, untuk pengembangan budaya cinta lingkungan diperlukan 

taman beserta alat-alat perawatannya, untuk mengembangkan kejujuran 

diperlukan kantin kejujuran dan sebagainya. Guru berkewajiban mengarahkan 

peserta didik untuk mempergunakan fasilitas, membina dan menanamkan 

nilai karakter yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan tersebut. 

Pengalaman mengajar seorang guru dapat menjadi bekal untuk 

mengatasi permasalahan dalam tugasnya. Dengan adanya pengalaman 

mengajar diharapkan mampu terus berkembang sesuai dengan perkembangan 

zaman, sebab guru senantiasa dituntut untuk menyesuaikan ilmu dan 

ketrampilannya dengan ilmu dan teknologi yang sedang berkembang. 

Pengalaman mengajar yang dimiliki oleh seorang guru tidak hanya berupa 

kegiatan pembelajaran di kelas saja tetapi juga kegiatan-kegiatan di luar 

proses belajar mengajar, yaitu penataran-penataran, seminar/lokakarya dan 

pelatihan-pelatihan, serta karya tulis yang pernah diikutinya. Melalui  

kegiatan-kegiatan tersebut guru dapat memperoleh pengetahuan baru, 

misalnya tentang pengembangan kurikulum, penggunaan metode dan media 

pembelajaran serta evaluasi hasil belajar. Guru yang kaya akan pengalaman 

mengajar seharusnya lebih tanggap dalam menghadapi masalah yang 

berhubungan dengan proses belajar mengajar, karena pengalaman-

pengalaman bermanfaat yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan selama ia menjalankan tugasnya sebagai guru. Akan tetapi dalam 

kenyataannya masih banyak guru yang kurang bersemangat dalam mengikuti 

penataran/pelatihan. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya akan pentingnya 

penataran/pelatihan bagi pengembangan profesi sebagai seorang guru. 

Bahkan masih juga ada guru yang jarang bahkan tidak pernah mengikuti 

kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 
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Kualifikasi pendidikan minimal merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap kompetensi guru. Hal tersebut sangat jelas karena 

kelayakan mengajar itu berhubungan dengan tingkat pendidikan guru itu 

sendiri. Seorang guru yang mempunyai pendidikan tinggi, tentunya akan 

mudah menguasai banyak pengetahuan dalam mengajar. Pada kenyataannya 

masih banyak guru yang belum mempunyai kualifikasi pendidikan minimal. 

Bahkan banyak juga seorang guru tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang 

sesuai karena berasal dari disiplin ilmu non keguruan sehingga tidak 

menguasai ilmu pedagogik.  

Peran pokok pimpinan sekolah terletak pada kesanggupannya 

mempengaruhi lingkungan sekolah melalui penerapan proses kepemimpinan 

yang dinamis. Proses kepemimpinan semacam ini akan menempatkan guru 

sebagai pihak yang mempunyai kontribusi signifikan terhadap kualitas 

pembelajaran siswa. Kepala sekolah bertugas mengupayakan peningkatan 

mutu sekolah yang diarahkan pada penciptaan sekolah sebagai tempat 

pembelajaran yang lebih baik 

Lingkungan kultural juga menjadi pertimbangan bagi guru untuk 

menentukan strategi dan metode dalam melaksanakan suatu pembelajaran. 

Yang dimaksud lingkungan kultural adalah kebiasaan dan tata cara pergaulan 

masyarakat di sekitar siswa, tidak terbatas sekolah, tetapi juga lingkungan 

rumah dan sekitarnya. Setiap daerah memiliki kebiasaan dan tata cara 

pergaulan yang berbeda-beda. Hal ini, dapat mempengaruhi kegiatan belajar 

siswa. 

Peneliti mengadakan penelitian di sekolah-sekolah pada jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah DKI Jakarta dengan subyek 

penelitian adalah para guru mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha di 

sekolah-sekolah tersebut. Guru agama adalah pihak yang mempunyai 

tanggungjawab besar atas perkembangan mental peserta didik dalam lingkup 

sekolah. Peneliti merasa berkepentingan untuk mengetahui kompetensi para 

guru tersebut, karena sesuai dengan pekerjaan sehari-hari peneliti yang 

berkecimpung di bidang pendidikan guru agama Buddha.   
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1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis dapat 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran karakter 

sebagai berikut:   

a. Perilaku guru yang belum memiliki kompetensi kepribadian yang 

cukup baik untuk menjadikan dirinya sebagai teladan dan untuk 

ditularkan kepada anak didiknya, belum dapat menjadi teladan atas 

nilai-nilai karakter yang dipilih untuk diajarkan kepada anak didiknya. 

Guru berperan untuk menjadi teladan nilai-nilai karakter khusus sesuai 

dengan mata pelajaran dan nilai-nilai karakter umum di sekolah. Suatu 

hal yang sulit untuk mengajarkan sesuatu yang tidak berasal dari dalam 

hatinya, yang tidak dihayati dengan sepenuh hati.     

b. Pemahaman guru yang belum baik dan menyeluruh tentang konsep 

pendidikan karakter. Guru belum memahami kurikulum, perencanaan 

pembelajaran dalam bentuk silabus berkarakter dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran berkarakter, belum dapat memilih nilai-nilai 

karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. 

Kurangnya kemampuan, kreatifitas, dan inovasi dalam merancang 

kegiatan pembelajaran berkarakter dan teknik evaluasi pembelajaran 

berkarakter. Indikator yang harus dikembangkan bersama nilai-nilai 

karakter juga belum dapat terjabarkan dengan representatif. Indikator 

yang tidak representatif dan baik tersebut menyebabkan kesulitan dalam 

mengukur ketercapaiannya. 

c. Budaya sekolah dapat mempengaruhi kinerja guru, yang berarti 

berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang dilaksanakannya. 

Guru tidak dapat melaksanakan pengembangan karakter dan budaya 

sekolah sendirian. Bila terdapat faktor-faktor atau unsur-unsur dalam 

budaya sekolah yang tidak terlaksana atau tidak dikembangkan dengan 

baik maka akan menghambat atau kurang mendukung pembelajaran 

karakter yang dilaksanakan guru.  
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d. Fasilitas, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung keterlaksanaan 

pendidikan karakter. Guru dituntut mampu mengarahkan peserta didik 

untuk mempergunakan fasilitas tersebut. 

e. Lingkungan kultural meliputi kebiasaan dan tata cara pergaulan 

masyarakat di sekitar siswa, menjadi pertimbangan bagi guru untuk 

menentukan strategi dan metode dalam melaksanakan pembelajaran.  

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penulis 

melakukan pembatasan masalah sebagai beikut: 

Kompetensi kepribadian guru, pemahaman guru tentang silabus 

berkarakter, dan budaya sekolah sebagai variabel bebas, sedangkan 

pembelajaran karakter sebagai variabel terikat.  

1.2.3 Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah tersebut di atas, penulis merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

pembelajaran karakter? 

b. Apakah terdapat pengaruh persepsi guru tentang silabus 

berkarakter terhadap pembelajaran karakter? 

c. Apakah terdapat pengaruh budaya sekolah terhadap pembelajaran 

karakter? 

d. Apakah terdapat pengaruh kompetensi kepribadian guru, persepsi 

guru tentang silabus berkarakter, dan budaya sekolah secara 

bersama-sama terhadap pembelajaran karakter? 

1.2.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

a.  Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru 

terhadap pembelajaran karakter. 

b. Untuk mengetahui pengaruh persepsi guru tentang silabus 

berkarakter terhadap pembelajaran karakter. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh budaya sekolah terhadap 

pembelajaran karakter. 

d. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi kepribadian guru, 

persepsi guru tentang silabus berkarakter, dan budaya sekolah 

secara bersama-sama terhadap pembelajaran karakter. 

1.2.5.  Manfaat Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 

teoritis bagi pengembangan kompetensi kepribadian guru; peningkatan 

kompetensi tentang kurikulum; pengembangan budaya sekolah; dan 

peningkatan kualitas proses pembelajaran yang mendukung 

pengembangan nilai-nilai karakter pada peserta didik.  

b. Kegunaan Praktis 

Dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan sumbangsih 

bahan pemikiran kepada: 

1) Para guru 

Para guru agar dapat meningkatkan kompetensi pribadinya 

sehingga dapat menjadi contoh bagi anak didiknya. Ia juga 

diharapkan dapat memahami dengan baik tentang silabus 

berkarakter, mampu mengembangkannya, untuk lebih jauh dapat 

menerapkannya dalam proses pembelajaran karakter. Guru juga 

dapat lebih berperan dalam membentuk budaya sekolah yang 

berkarakter.   

2) Kepala Sekolah 

Para Kepala Sekolah dapat meningkatkan pembinaannya 

kepada para guru agar dapat melaksanakan pendidikan karakter. 

Kemudian ia juga dapat menciptakan kondisi yang mendukung 

untuk terciptanya lingkungan sekolah yang cocok bagi pelaksanaan 

pendidikan karakter, baik melalui anggaran, program kegiatan, 

maupun pembinaan. Kepala sekolah dapat menciptakan, menjaga 

dan memimpin terlaksananya budaya sekolah yang berkarakter.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP 

  

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam suatu penelitian ilmiah, mengkaji teori merupakan langkah 

awal dalam usaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Berdasarkan 

kajian teori tersebut, akan diperoleh informasi atau keterangan yang 

bersangkutan dengan variabel yang diteliti. Berpedoman pada teori 

informatif seorang peneliti dapat mencari data lapangan yang tepat dan 

berdaya guna sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dengan baik. Telaah 

teori dari variabel yang hendak diteliti oleh peneliti mempunyai pengaruh 

yang cukup besar terhadap kesimpulan akhir yang hendak dicapai. Oleh 

karena itu, kerangka berpikir dasar teori suatu naskah penelitian ilmiah 

disusun dan direncanakan sesuai arah dan sasaran yang diinginkan. 

Sukardi (2003: 33) menyatakan, “Setelah pendahuluan penelitian, 

langkah berikutnya yang perlu di perhatikan seorang peneliti adalah 

menelusuri dan mencari dasar-dasar acuan yang erat kaitannya dengan 

masalah penelitian yang hendak dilakukan”. Landasan teori yang peneliti 

pergunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Pembelajaran Karakter, (2) 

Kompetensi Kepribadian Guru, (3) Persepsi Guru tentang Silabus 

Berkarakter, dan (4) Budaya Sekolah. 

2.1.1 Pembelajaran Karakter 

a. Pendidikan karakter 

Pendidikan di Indonesia yang sedang terpuruk harus segera 

dibenahi dengan cara mengembalikan karakter dan budaya bangsa 

Indonesia yang luhur. Pendidikan yang berbudaya harus tetap 

melestarikan budaya asli bangsa Indonesia sekaligus menerima budaya 

baru yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Semua pihak baik 

guru, pemerintah, dan orang tua mempunyai tanggung jawab dalam 

pendidikan Indonesia. Diperlukan usaha keras untuk melakukan 
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perubahan atas sistem dan paradigma pendidikan yang sudah terlanjur 

mengakar di kalangan para pelaku dan penanggungjawab pendidikan 

saat ini. 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisitem 

Pendidikan Nasional pasal 3 mengisyratkan tujuan pendidikan nasional 

Indonesia untuk membentuk karakter bangsa, sebagai berikut:  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga 

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. Dengan demikian, pendidikan budaya dan 

karakter menjadi tujuan utama tercapainya pendidikan 

Indonesia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan pendidikan 

berbasis karakter dan budaya untuk melestarikan budaya lokal 

yang positif.  

 

Departemen Pendidikan Amerika Serikat mendefinisikan 

pendidikan karakter sebagai suatu proses pembelajaran yang 

memberdayakan siswa dan orang dewasa di dalam komunitas sekolah 

untuk memahami, peduli tentang, dan berbuat berlandaskan nilai-nilai 

etik seperti respek, keadilan, kebajikan warga (civic virtue), dan 

kewarganegaraan (citizenship), dan bertanggungjawab terhadap diri 

sendiri maupun kepada orang lain (Samani & Hariyanto, 2012: 44). 

Pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama 

dengan  pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah 

membentuk pribadi siswa, supaya menjadi manusia yang baik, warga 

masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang 

baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi 

suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial 

tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan 

bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam 

konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni nilai 



17 

 

luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam 

rangka membina kepribadian generasi muda.  

Komisi tentang Pendidikan Abad ke-21 (Commission on 

Education for the 21 Century) merekomendasikan empat strategi dalam 

menyukseskan pendidikan:  

(1) learning to learn,  yaitu bagaimana pelajar mampu menggali 

informasi yang ada di sekitarnya dari ledakan informasi itu 

sendiri; (2) learning to be, yaitu pelajar mampu untuk mengenali 

dirinya sendiri, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya; 

(3) learning to do, yaitu berupa tindakan atau aksi, untuk 

memunculkan ide yang berkaitan dengan sainstek; dan (4) 

learning to be together, yaitu bagaimana hidup dalam 

masyarakat yang saling bergantung antara satu dengan yang 

lain, sehingga mampu bersaing secara sehat dan bekerjasama 

serta mampu untuk menghargai orang lain (Trianto, 2009: 5). 

 

Pengembangan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses 

pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, 

budaya masyarakat, dan budaya bangsa berdasarkan ideologi negara, 

yaitu Pancasila. Pengembangan dilakukan melalui perencanaan yang 

baik, pendekatan yang sesuai, dan pendidikan serta pembelajaran yang 

sesuai, dilakukan secara bersama oleh semua pendidik melalui semua 

mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

pengembangan budaya sekolah. Pendidikan budaya dan karakter bangsa 

dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi 

nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Landasan pedagogis pendidikan 

budaya dan karakter bangsa adalah pengembangan nilai-nilai yang 

berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, 

budaya, dan nilai-nilai yang telah terumuskan dalam tujuan pendidikan 

nasional. 

b. Pengertian Karakter 

Menurut Pusat Bahasa Depdiknas, karakter adalah “bawaan, 

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, 

temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Individu yang 
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berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha 

melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, 

lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya 

dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai 

dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya). 

Beberapa definisi lain dari karakter, antara lain sebagai berikut: 

Karakter adalah nilai-nilai universal perilaku manusia yang 

meliputi seluruh aktivitas kehidupan, baik yang berhubungan 

dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, maupun dengan 

lingkungan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, 

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, 

hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat (Suyadi, 2013: 5).      

 

Sementara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Dikdasmen (Ditjen Dikdasmen) mendefinisikan bahwa karakter sebagai 

berikut: 

Karakter merupakan 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. 

Orang yang perilakunya sesuai dengan norma-norma disebut 

berkarakter mulia (Dikdasmen, 2010: 12-13). 

 

Philip dalam Mu‟in (2011: 160) mendefinisikan karakter adalah 

kumpulan tata nilai yang menuju pada sistem, yang melandasi 

pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan. Koesoema (2010: 80) 

mengemukakan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian 

dianggap sebagai ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari 

diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima 

dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, juga bawaan sejak 

lahir.  

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang 

khas dari tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam lingkup keluarga,  masyarakat, bangsa, dan negara. 

Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat 

membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap 

akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-
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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, adat istiadat, dan estetika (Samani 

& Hariyanto, 2012: 41-42). 

 

Menurut Tadkiroatun Musfiroh (UNY: 2008), karakter mengacu 

kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi 

(motivations), dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa 

Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau 

tingkah laku. 

Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan 

(virtues) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, 

berpikir, bersikap, dan bertindak (Balitbang, 2010: 3).  

Cara yang paling strategis untuk pengembangan karakter dapat 

dilakukan dalam suatu proses pendidikan. Pusat Kurikulum Badan 

Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknas  mengemukakan 

sumber-sumber nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan 

karakter bangsa terdiri dari empat sumber yaitu (1) agama, (2) 

Pancasila, (3) budaya, dan (4) tujuan pendidikan nasional (Balitbang, 

2010:8). Berdasarkan keempat sumber nilai itu, teridentifikasi sejumlah 

nilai untuk pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut ini: 

1) Religius  

 Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan 

hidup rukun dengan pemeluk agama lain. 

2) Jujur  

 Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan 

pekerjaan. 
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3) Toleransi  

 Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. 

4) Disiplin  

 Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai 

ketentuan dan peraturan. 

5) Kerja Keras  

 Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam 

mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan 

tugas dengan sebaik-baiknya. 

6) Kreatif  

 Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil 

baru dari sesuatu yang telah dimiliki. 

7) Mandiri  

 Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas. 

8) Demokratis  

 Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan 

kewajiban dirinya dan orang lain. 

9) Rasa Ingin Tahu  

 Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih 

mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan 

didengar. 

10) Semangat Kebangsaan  

 Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan 

kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan 

kelompoknya. 

11) Cinta Tanah Air  

 Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, 

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, 

lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. 
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12) Menghargai Prestasi  

 Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan 

sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13) Bersahabat/ Komuniktif 

 Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan  

bekerja sama dengan orang lain. 

14)  Cinta Damai  

 Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain 

merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. 

15) Gemar Membaca  

 Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan 

yang memberikan kebajikan bagi dirinya. 

16) Peduli Lingkungan  

 Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. 

17) Peduli Sosial  

 Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

18) Tanggung-jawab  

 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. 

Sementara itu Dikdasmen (2010: 16) menggali nilai-nilai 

karakter yang sesuai untuk ditanamkan kepada peserta didik pada 

jenjang pendidikan menengah pertama (SMP) berdasarkan sumber-

sumber nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum, etika 

akademik, dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dan teridentifikasi 

nilai-nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu nilai-nilai 
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perilaku manusia dalam hubungannya dengan (a) Tuhan Yang Maha 

Esa, (b) diri sendiri, (c) sesama manusia, dan (d) lingkungan, serta (e) 

kebangsaan. Nilai-Nilai karakter tersebut tidak jauh berbeda dengan 

nilai-nilai yang sudah dijelaskan di atas, sebagai berikut: 

1) Nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan  

Religius, yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan seseorang yang 

diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan/atau 

ajaran agamanya.  

2) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri sendiri  

a) Jujur  

b) Bertanggung jawab  

c) Bergaya hidup sehat  

d) Disiplin  

e) Kerja keras  

f) Percaya diri  

g) Berjiwa wirausaha  

Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau berbakat 

mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, 

menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.  

h) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif  

Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika 

untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa 

yang telah dimiliki.  

i) Mandiri  

j) Ingin tahu  

k) Cinta ilmu  

Cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan 

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap 

pengetahuan.  
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3) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama  

a) Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain  

Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi 

milik/hak diri sendiri dan orang lain serta tugas/kewajiban diri 

sendiri serta orang lain.  

b) Patuh pada aturan-aturan sosial  

Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan 

dengan masyarakat dan kepentingan umum.  

c) Menghargai karya dan prestasi orang lain  

d) Santun  

Sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa 

maupun tata perilakunya ke semua orang.  

e) Demokratis  

4) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan  

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan 

selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang 

membutuhkan.  

5) Nilai kebangsaan  

a) Nasionalis  

b) Menghargai keberagaman 

 

Nilai-nilai kepribadian yang dijadikan karakter bangsa dalam 

rangka membangun kepribadian anak bangsa secara keseluruhan ini 

adalah merupakan standar minimal, artinya setiap anak bangsa minimal 

memiliki kedelapan belas nilai ini. Delapan belas standar minimal 

kepribadian ini, bila dapat diwujudkan oleh anak bangsa, diyakini 

bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara mencerminkan negara yang 

merdeka, berdaulat dalam kesejahteraan dan berkeadilan. 
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Kementerian Agama juga mencanangkan nilai karakter yang 

merujuk pada Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh agung yag paling 

berkarakter. Empat karakter yang paling terkenal yaitu shiddiq (benar), 

amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan 

fathanah (cerdas). Namun demikian keempat nilai karakter ini 

diasumsikan telah termuat dalam nilai-nilai karakter yang dirumuskan 

oleh Depdiknas, karena rumusan tersebut telah mencakup nilai-nilai 

karakter dalam berbagai agama. 

Nizami (2011) menguraikan makna Shiddiq artinya benar, 

bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga 

benar, sejalan dengan ucapannya. Amanah artinya benar-benar bisa 

dipercaya. Jika satu urusan diserahkan kepadanya, niscaya orang 

percaya bahwa urusan itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Tabligh artinya menyampaikan. Segala firman Allah yang ditujukan 

oleh manusia, disampaikan oleh Nabi. Tidak ada yang disembunyikan 

meski itu menyinggung Nabi. Fathonah artinya cerdas. Mustahil Nabi 

itu bodoh atau jahlun. Dalam menyampaikan 6.236 ayat Al Qur‟an 

kemudian menjelaskannya dalam puluhan ribu hadits membutuhkan 

kecerdasan yang luar biasa.  

c. Pengertian Pembelajaran Karakter 

Salah satu cara melaksanakan pendidikan karakter adalah 

pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran adalah usaha sadar dari seorang guru untuk 

membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa dengan 

sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari 

seorang guru dengan peserta didik, dimana antara keduanya 

terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju 

pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya (Trianto, 

2009: 17). 

 

Selanjutnya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah (Ditjen Dikdasmen) mendefinisikan pembelajaran karakter 

sebagai berikut: 
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Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran 

adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran 

akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke 

dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses 

pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar 

kelas pada semua mata pelajaran (Dikdasmen 2010:24). 

 

Kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik 

menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk 

menjadikan peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan 

menginternalisasi nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. Suyadi (2013: 

18) mengemukakan bahwa dalam konteks pendidikan karakter, 

pembelajaran merupakan transfer of knowledge dan transfer of values, 

yakni internalisasi nilai-nilai karakter ke dalam diri peserta didik.  

Trianto (2009: 2007) mengemukakan beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran yaitu: 

1) Kecakapan hidup (life skill), antara lain: kecakapan percaya diri, 

berpikir rasional, sosial, akademik, dan vokasional. 

2) Mencakup semua aspek pembelajaran, yaitu kognitif (oleh pikir), 

afektif (olah rasa), psikomotorik (olah karsa), dan transendentif (olah 

batin). 

3) Pemberian tugas berstruktur atau tugas mandiri yang tidak 

berstruktur. 

Ditjen Dikdasmen menyebutkan teridentifikasi 80 butir karakter 

yang terbagi menjadi lima kategori. Walaupun idealnya semua nilai 

tersebut diinternalisasikan pada peserta didik melalui proses 

pembelajaran, karena jumlahnya besar, memfasilitasi internalisasi 

semua nilai tersebut secara formal/eksplisit menjadi sangat berat. Oleh 

karena itu sekolah dapat mengidentifikasi nilai-nilai utama sebagai 

fokus internalisasi. Nilai-nilai utama sebagai fokus tersebut dapat 

berupa nilai-nilai yang secara nasional dan/atau universal (lintas 

agama/keyakinan dan lintas bangsa/ras/etnis) dianut. Nilai-nilai lainnya 

dapat terinternalisasikan secara otomatis sebagai akibat iringan/ikutan 
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dari proses internalisasi nilai-nilai utama tersebut. (Dikdasmen, 2010: 

35) 

Dalam konteks pendidikan karakter, dapat didefinisikan bahwa 

internalisasi nilai-nilai karakter adalah pendidikan karakter secara 

terpadu di dalam pembelajaran, pengenalan nilai-nilai, fasilitas 

diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan 

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik 

sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di 

dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan 

demikian siswa dapat meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam perilaku sehari-hari. 

Konsep dari tokoh pendidikan Ki Hadjar Dewantara tentang 

“Ing ngarso sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri 

handayani”, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah memberi 

semangat, dan di belakang memberi dorongan, dapat diaktualisasikan 

dalam pembelajaran untuk membentuk karakter peserta didik. 

Aktualisasi konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam jenjang-jenjang 

pendidikan. Suyadi (2013: 17) menjelaskan bahwa pada jenjang 

pendidikan menengah pertama dan atas (SMP/MTs, dan SMA/MA) 

konsep yang relevan untuk membentuk karakter peserta didik adalah 

“Ing madya mangun karsa”, artinya pada jenjang ini guru merupakan 

fasilitator bagi peserta didik untuk memberi semangat belajar. Guru 

tidak mendikte atau menekan peserta didik, melainkan membakar 

semangat belajar keras para peserta didik. Ketika guru memfasilitasi 

atau mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran, maka 

peserta didik akan menginternalisasikan nilai-nilai karakter seperti rasa 

ingin tahu, belajar keras, disiplin, mandiri, dan sebagainya.  
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d. Strategi Pembelajaran Karakter 

Balitbang memberikan panduan untuk pelaksanaan pendidikan 

karakter melalui pendidikan.  

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah 

(1) berkelanjutan, (2) melalui semua mata pelajaran (saling 

menguatkan), muatan lokal, kepribadian, dan budaya sekolah, 

(3) nilai-nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, dan (4) 

dilaksanakan melalui proses belajar aktif. Pengembangan nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan dalam berbagai 

kegiatan belajar di (1) kelas, (2) sekolah, dan (3) luar sekolah 

melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain. 

Penerapannya dapat dilakukan dengan berbagai strategi 

pengintegrasian dalam program-program sekolah melalui (1) 

kegiatan rutin, (2) spontan, (3) keteladanan, dan (3) 

pengkondisian (Balitbang, 2010: 86). 

 

Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan, mengandung makna 

bahwa materi nilai karakter bukanlah bahan ajar biasa, 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, PKn, dan sebagainya. Materi 

pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk 

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena 

itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi 

menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-

nilai karakter. Satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

Pendidikan karakter pada dasarnya dapat diintegrasikan dalam 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran 

yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata 

pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran 

nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam 

kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat (Dikdasmen,  

2010: 7).   
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Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan 

menyenangkan berarti bahwa proses pendidikan nilai budaya dan 

karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Proses 

pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa 

senang dan tidak indoktrinatif. Guru menjelaskan pengertian nilai yang 

dikembangkan, kemudian menuntun peserta didik agar secara aktif 

menanggapinya. Guru merencanakan kegiatan belajar yang 

menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari 

sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, 

mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, 

atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan 

nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka 

melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan 

tugas-tugas di luar sekolah. 

Pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa 

menggunakan pendekatan proses belajar peserta didik secara aktif dan 

berpusat pada anak; dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas, 

sekolah, dan masyarakat (Balitbang, 2010: 20-22). Pembelajaran di 

kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan yang 

dirancang sedemikian rupa. Tidak selalu diperlukan kegiatan belajar 

khusus untuk mengembangkan nilai-nilai pada pendidikan budaya dan 

karakter bangsa. Untuk pengembangan beberapa nilai seperti peduli 

sosial, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, dan kreatif memerlukan 

upaya pengkondisian sehingga peserta didik memiliki kesempatan 

untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai itu. 

Pembelajaran di sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah 

yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga 

administrasi di sekolah, yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari 

budaya sekolah. Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam 

program sekolah antara lain lomba menyanyikan lagu-lagu nasional 

untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, pagelaran seni daerah, lomba 
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pidato, olahraga, kesenian bertema karakter, mengadakan pagelaran 

bertema karakter, pameran hasil karya bertema karakter, lomba menulis 

dan lomba mengarang lagu bertema karakter, seminar untuk berdiskusi, 

gelar wicara, atau berceramah yang berhubungan dengan karakter 

bangsa, dan sebagainya. 

Pembelajaran di luar sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler 

dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik. 

Misalnya, kunjungan ke tempat-tempat yang menumbuhkan rasa cinta 

terhadap tanah air, semangat kebangsaan, pengabdian masyarakat untuk 

kepedulian dan kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. 

Dalam melaksanakan pembelajaran karakter diperlukan strategi 

dan metodologi khusus yang memuat pendidikan karakter.  

Strategi di sini dimaknai dalam kaitannya dengan kurikulum, 

strategi dalam kaitannya dengan model tokoh, serta strategi 

dalam kaitannya dengan metodologi. Dalam kaitannya dengan 

kurikulum, strategi yang umum dilaksanakan adalah 

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam bahan ajar. 

Artinya, tidak membuat kurikulum pendidikan karakter 

tersendiri. Strategi terkait dengan adanya model tokoh yang 

sering dilakukan di negara-negara maju adalah bahwa seluruh 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Sekolah, 

seluruh guru, dan seluruh tenaga Bimbingan dan Konseling serta 

seluruh tenaga administrasi di sekolah) harus mampu menjadi 

model teladan yang baik (Samani, 2012: 144). 
 

Semua nilai-nilai karakter harus diinternalisasikan ke dalam 

semua mata pelajaran melalui strategi pembelajaran aktif-

menyenangkan. Dick & Carey dalam Suyadi (2013: 14) mengemukakan 

bahwa strategi pembelajaran terdiri dari seluruh komponen materi 

pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang 

digunakan guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Dalam konteks strategi pembelajaran bermuatan karakter, 

strategi pembelajaran harus mampu menanamkan nilai-nilai karakter 

hingga ke urat nadi peserta didik dan mendarah daging sehingga ilmu 
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pengetahuan yang diperoleh di bangku sekolah menjadi karakternya. 

Suyadi (2013: 11) mengemukakan sepuluh strategi aktif-menyenangkan 

bermuatan karakter yang akomodatif sehingga memungkinkan 

dimasukannya nilai-nilai karakter. Strategi tersebut yaitu: (1) Active 

Learning, (2) Cooperative Learning, (3) Contextual Teaching and 

Learning (CTL), (4) Pembelajaran Inkuiri, (5) Pembelajaran Berbasis 

Masalah, (6) Pembelajaran Ekspositori, (7) PAKEM, (8) Pembelajaran 

Inovatif, (9) Pembelajaran Afektif, (10) Quantum Learning.  

Tidak setiap strategi pembelajaran dapat memuat 18 karakter 

sebagaimana dicanangkan Kemendikbud. Oleh karena itu, penggunaan 

strategi pembelajaran tersebut di atas harus dilakukan secara variatif 

dan kolaboratif, sehingga jika strategi yang satu tidak memuat nilai 

karakter tertentu, dapat dilengkapi dengan strategi yang lain. 

Konsep active learning menghendaki peran serta peserta didik 

yang tidak hanya mendengar, melainkan juga melihat supaya lebih 

paham walaupun sedikit, mendiskusikannya agar memahami atau 

mendalami, melakukannya agar memperoleh pengetahuan, dan 

mengajarkannya agar menguasainya. Strategi ini relevan dengan nilai-

nilai karakter yaitu rasa ingin tahu (mendengar dan melihat supaya 

lebih paham), komunikatif (mendiskusikannya agar memahami atau 

mendalami), tanggung jawab (melakukannya agar memperoleh 

pengetahuan), kepedulian sosial (mengajarkannya agar menguasainya).  

Pembelajaran kooperatif adalah belajar kelompok, merupakan 

rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

Strategi ini dapat meningkatkan prestasi belajar, meningkatkan 

kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima 

kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. 

Pembelajaran kooperatif juga dapat merealisasikan kebutuhan peserta 

didik dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan 

mengintegrasikan pengetahuan dan ketrampilan. Pembelajaran 
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kooperatif dapat mengembangkan nilai-nilai karakter kepedulian sosial, 

tanggungjawab, toleransi, kerja keras dan belajar keras, cinta tanah air 

dan semangat kebangsaan, bersahabat dan komunikatif, dan cinta 

damai.  

Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning 

merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada proses 

keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan 

hubungan antara materi yang dipelajari dengan realitas kehidupan 

nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan melalui 

strategi ini yaitu kerja keras, rasa ingin tahu, kreatif, mandiri, tanggung 

jawab, dan peduli lingkungan sosial. 

Teori belajar quantum membekali para peserta didik denga 

pengetahuan tentang berbagai gaya belajar sesuai dengan modalitas 

masing-masing peserta didik. Pengetahuan dalam bidang inilah yang 

dikenal dengan istilah „belajar cara belajar‟. Cara belajar yang tepat 

akan sangat bermanfaat terutama dalam membentuk ketrampilan 

bersikap positif, motivasi, dan kreativitas. Cara belajar yang dipelajari 

dalam teori ini adalah teknik membaca cepat, membuat catatan efektif, 

menulis canggih, dan menghafal secara menakjubkan. Nilai-nilai 

karakter yang dapat dikembangkan melalui quantum learning yaitu 

menghargai prestasi, kreatif dan inovatif, mandiri, rasa ingin tahu, dan 

gemar membaca.  

Pembelajaran inkuiri adalah pembelajaran yang melibatkan 

seluruh kemampuan peserta didik secara maksimal untuk mencari dan 

menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga 

peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh 

percaya diri. Pembelajaran inkuri dapat mengembangkan nilai-nilai 

karakter rasa ingin tahu, kerja keras, kreatif dan inovatif, kemandirian, 

dan kedisplinan.  
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Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu pendekatan 

pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tetapi 

untuk menyelesaikan masalah itu peserta didik memerlukan 

pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Strategi pembelajaran 

berbasis masalah mengusung gagasan utama bahwa tujuan 

pembelajaran dapat tercapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada 

tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, dan 

dipresentasikan dalam satu konteks. Tujuan utama pendidikan adalah 

memecahkan problem-problem kehidupan. Strategi ini dapat 

mengembangkan nilai-nilai karakter tanggung jawab, kerja keras, 

toleransi dan demokratis, mandiri, kepedulian lingkungan dan sosial 

keagamaan, dan semangat kebangsaaan dan cinta tanah air.  

Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang 

menekankan pada proses penyampaian materi pelajaran secara verbal 

oleh guru kepada peserta didik. Strategi ini bukan semata-mata 

ceramah, melainkan mengkombinasikan dengan gerak tubuh atau 

bahasa verbal, semangat belajar yang membara dan gaya komunikatif 

yang menantang. Melalui strategi ini dapat dikembangkan nilai-nilai 

karakter komunikatif, kepedulian sosial, jujur, dan rasa ingin tahu.  

Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan 

(PAKEM) adalah pengembangan teori-teori belajar dari active learning. 

Aktif dimaksudkan agar guru menciptakan suasana belajar sedemikian 

rupa sehingga peserta didik aktif bertanya maupun mengemukakan 

pendapat. Kreatif dimaksudkan agar guru menciptakan suasana belajar 

yang beragam, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh namun penuh 

variasi, informasi baru, dan suasana belajar yang segar. Efektif 

dimaksudkan agar guru menciptakan suasana belajar sedemikian rupa, 

sehingga pembelajaran berjalan secara maksimal dengan memanfaatkan 

berbagai sumber belajar yang minimal. Menyenangkan dimaksudkan 

agar guru menciptakan suasana belajar sedemikian rupa, sehingga 

peserta didik senang mengikuti pelajarannya, termasuk senang pada 
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gurunya. Nilai-nilai yang dapat dikembangkan dengan strategi ini yaitu 

religius, kreatif, rasa ingin tahu, mandiri dan tanggung jawab, toleransi, 

demokratis, peduli lingkungan, dan kepedulian sosial. 

Strategi pembelajaran inovatif pembelajaran yang sifatnya baru 

dan tidak seperti yang biasa dilakukan. Tujuan pembelajaran ini adalah 

untuk memfasilitasi peserta didik dalam membangun pengetahuan 

sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke arah yang lebih baik 

sesuai dengan potensi masing-masing. Dalam konteks tertentu, proses 

pembelajaran inovatif dapat berarti pembelajaran yang berorientasi 

pada pemecahan masalah dengan cara-cara baru. Nilai-nilai karakter 

yang dapat dikembangkan dengan strategi inovatif yaitu inovatif, 

kemandirian, kerja keras, dan rasa ingin tahu.  

Strategi pembelajaran afektif adalah strategi pembelajaran 

pembentukan sikap, moral, dan karakter peserta didik melalui semua 

mata pelajaran. Ranah afektif sangat berkaitan dengan komitmen, 

tanggung jawab, kerja sama, displin, percaya diri, jujur, menghargai 

pendapat orang lain, mengendalikan diri, dan sebagainya. Nilai-nilai 

karakter yang dapat dikembangkan dengan strategi pembelajaran afektif 

adalah religius, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. 

Pembelajaran karakter dapat dilaksanakan dengan efektif 

dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai. Dikdasmen (2010: 

39) menyatakan sebagai berikut: 

Integrasi pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran 

dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran pada semua mata pelajaran. Di antara 

prinsip-prinsip yang dapat diadopsi dalam membuat 

perencanaan pembelajaran (merancang kegiatan pembelajaran 

dan penilaian dalam silabus, Rencana Pelaksaaan Pembelajaran, 

dan bahan ajar), melaksanakan proses pembelajaran, dan 

evaluasi adalah prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual 

(Contextual Teaching and Learning).  

 

Johnson (2011: 67) mendefinisikan Contextual Teaching and 

Learning (CTL) sebagai berikut:  
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Contextual Teaching and Learning adalah sebuah proses 

pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna 

di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara 

menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam 

kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan keadaan pribadi, 

sosial, dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem 

tersebut meliputi delapan komponen berikut: membuat 

keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan 

yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, 

melakukan kerjasama, berpikir kritis dan kreatif, membantu 

individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang 

tinggi, dan menggunakan penilaian autentik.  

 

Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang 

membantu guru dalam mengkaitkan materi pelajaran dengan kehidupan 

nyata, dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan 

yang dipelajarinya dengan kehidupan mereka. Pembelajaran 

kontekstual menerapkan sejumlah prinsip belajar. Prinsip-prinsip 

tersebut secara singkat dijelaskan berikut ini: 

1) Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstrukstivisme adalah teori belajar yang menyatakan 

bahwa orang menyusun atau membangun pemahaman mereka dari 

pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pengetahuan awal dan 

kepercayaan mereka.  

Pembelajaran hendaknya dikemas menjadi proses 

„mengkonstruksi‟ bukan „menerima‟ pengetahuan. Dalam proses 

pembelajaran, siswa membangun sendiri pengetahuan mereka 

melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa 

menjadi pusat kegiatan, bukan guru. Pembelajaran dirancang dalam 

bentuk siswa bekerja, praktik mengerjakan sesuatu, berlatih secara 

fisik, menulis karangan, mendemonstrasikan, menciptakan gagasan, 

dan sebagainya. 

Penerapan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran 

dapat mengembangkan berbagai karakter, antara lain berfikir kritis 
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dan logis, mandiri, cinta ilmu, rasa ingin tahu, menghargai orang 

lain, bertanggung jawab, dan percaya diri. 

2) Bertanya (Questioning)  

Penggunaan pertanyaan untuk menuntun berpikir siswa lebih 

baik daripada sekedar memberi siswa informasi untuk memperdalam 

pemahaman siswa. Siswa belajar mengajukan pertanyaan tentang 

fenomena, belajar bagaimana menyusun pertanyaan yang dapat diuji, 

dan belajar untuk saling bertanya tentang bukti, interpretasi, dan 

penjelasan. Pertanyaan digunakan guru untuk mendorong, 

membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa.  

Pembelajaran yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan 

untuk menuntun siswa mencapai tujuan belajar dapat 

mengembangkan berbagai karakter, antara lain berfikir kritis dan 

logis, rasa ingin tahu, menghargai pendapat orang lain, santun, dan 

percaya diri 

3) Inkuiri (Inquiry)  

Inkuiri adalah proses perpindahan dari pengamatan menjadi 

pemahaman, yang diawali dengan pengamatan dari pertanyaan yang 

muncul. Jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut didapat melalui 

siklus menyusun dugaan, menyusun hipotesis, mengembangkan cara 

pengujian hipotesis, membuat pengamatan lebih jauh, dan menyusun 

teori serta konsep yang berdasar pada data dan pengetahuan.  

Di dalam pembelajaran berdasarkan inkuiri, siswa belajar 

menggunakan keterampilan berpikir kritis saat mereka berdiskusi 

dan menganalisis bukti, mengevaluasi ide dan proposisi, merefleksi 

validitas data, memproses, membuat kesimpulan. Kemudian 

menentukan bagaimana mempresentasikan dan menjelaskan 

penemuannya, dan menghubungkan ide-ide atau teori untuk 

mendapatkan konsep.  

Pembelajaran yang menerapkan prinsip inkuiri dapat 

mengembangkan berbagai karakter, antara lain berfikir kritis, logis, 
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kreatif, dan inovatif, rasa ingin tahu, menghargai pendapat orang 

lain, santun, jujur, dan tanggung jawab. 

4) Masyarakat Belajar (Learning Community)  

Masyarakat belajar adalah sekelompok siswa yang terikat 

dalam kegiatan belajar agar terjadi proses belajar lebih dalam. 

Semua siswa harus mempunyai kesempatan untuk bicara dan berbagi 

ide, mendengarkan ide siswa lain dengan cermat, dan bekerjasama 

untuk membangun pengetahuan dengan teman di dalam 

kelompoknya. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa belajar secara 

bersama lebih baik daripada belajar secara individual.  

Masyarakat belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi 

dua arah. Seseorang yang terlibat dalam kegiatan masyarakat belajar 

memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan 

sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman 

belajarnya. Kegiatan saling belajar ini bisa terjadi jika tidak ada 

pihak yang dominan dalam komunikasi, tidak ada pihak yang merasa 

segan untuk bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu. 

Semua pihak mau saling mendengarkan.  

Penerapan prinsip masyarakat belajar di dalam proses 

pembelajaran dapat mengembangkan berbagai karakter, antara lain 

kerjasama, menghargai pendapat orang lain, santun, demokratis, 

patuh pada turan sosial, dan tanggung jawab. 

5) Pemodelan (Modeling)  

Pemodelan adalah proses penampilan suatu contoh agar 

orang lain berpikir, bekerja, dan belajar. Guru menunjukkan 

bagaimana melakukan sesuatu untuk mempelajari sesuatu yang baru. 

Guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan 

melibatkan siswa.  

Contoh praktik pemodelan di kelas guru PKn mendatangkan 

seorang veteran kemerdekaan ke kelas, lalu siswa diminta bertanya 

jawab dengan tokoh tersebut  
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Pemodelan dalam pembelajaran antara lain dapat 

menumbuhkan rasa ingin tahu, menghargai orang lain, dan rasa 

percaya diri. 

6) Refleksi (Reflection)  

Refleksi memungkinkan cara berpikir tentang apa yang telah 

siswa pelajari dan untuk membantu siswa menggambarkan makna 

personal siswa sendiri. Di dalam refleksi, siswa menelaah suatu 

kejadian, kegiatan, dan pengalaman serta berpikir tentang apa yang 

siswa pelajari, bagaimana merasakan, dan bagaimana siswa 

menggunakan pengetahuan baru tersebut.  

Refleksi dalam pembelajaran antara lain dapat menumbuhkan 

kemampuan berfikir logis dan kritis, mengetahui kelebihan dan 

kekurangan diri sendiri, dan menghargai pendapat orang lain.  

7) Penilaian Autentik (Authentic Assessment)  

Penilaian autentik sesungguhnya adalah suatu istilah yang 

diciptakan untuk menjelaskan berbagai metode penilaian alternatif. 

Berbagai metode tersebut memungkinkan siswa dapat 

mendemonstrasikan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-

tugas, memecahkan masalah, atau mengekspresikan pengetahuannya 

dengan cara mensimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam 

dunia nyata di luar lingkungan sekolah. Berbagai simulasi tersebut 

semestinya dapat mengekspresikan prestasi (performance) yang 

ditemui di dalam praktek dunia nyata seperti tempat kerja. Penilaian 

autentik seharusnya dapat menjelaskan bagaimana siswa 

menyelesaikan masalah dan dimungkinkan memiliki lebih dari satu 

solusi yang benar. Strategi penilaian yang cocok dengan kriteria 

yang dimaksudkan adalah suatu kombinasi dari beberapa teknik 

penilaian.  

Penilaian autentik dalam pembelajaran dapat 

mengembangkan berbagai karakter antara lain kejujuran, tanggung 
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jawab, menghargai karya dan prestasi orang lain, kedisiplinan, dan 

cinta ilmu. 

Proses pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa 

dilaksanakan melalui proses belajar aktif. Sesuai dengan prinsip 

pengembangan nilai harus dilakukan secara aktif oleh peserta didik 

(dirinya subyek yang akan menerima, menjadikan nilai sebagai 

miliknya dan menjadikan nilai-nilai yang sudah dipelajarinya 

sebagai dasar dalam setiap tindakan) maka posisi peserta didik 

sebagai subyek yang aktif dalam belajar adalah prinsip utama belajar 

aktif. Oleh karena itu, keduanya saling memerlukan. (Balitbang, 

2010: iv) 

e. Kegiatan Pembelajaran Karakter 

Kegiatan pembelajaran dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, 

dan  penutup, dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik 

mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Prinsip-prinsip 

Contextual Teaching and Learning paling tepat diaplikasikan pada 

semua tahapan pembelajaran karena prinsip-prinsip pembelajaran 

tersebut sekaligus dapat memfasilitasi terinternalisasinya nilai-nilai. 

Selain itu, perilaku guru sepanjang proses pembelajaran harus 

merupakan model pelaksanaan nilai-nilai bagi peserta didik.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

no. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, pemerintah telah 

membakukan proses kegiatan pembelajaran, yang terdiri dari tiga tahap 

yaitu (1) kegiatan pendahuluan, (2) kegiatan inti, dan (3) kegiatan 

penutup. Berkaitan dengan pembelajaran karakter, maka setiap kegiatan 

pembelajaran tersebut dapat dijadikan sarana bagi guru untuk 

memfasilitasi pengembangan nilai-nilai karakter, dan yang paling 

penting bagi siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter.  

Suyadi (2103: 19) mengemukakan dasar-dasar pembelajaran 

karakter adalah kemampuan dasar bagi seorang guru untuk melakukan 

tiga hal yaitu: (1) kemampuan membuka dan menutup pelajaran, (2) 
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kemampuan menjelaskan materi pelajaran, (3) kemampuan memotivasi 

peserta didik agar berani bertanya.  

Dikdasmen (2010: 53-57) menguraikan cara mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan 

pendahuluan guru dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat 

digunakan untuk mengenalkan nilai, membangun kepedulian akan nilai, 

dan membantu internalisasi nilai atau karakter pada tahap pembelajaran 

ini, antara lain sebagai berikut:  

1)  Guru datang tepat waktu. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai 

disiplin.  

2) Guru mengucapkan salam dengan ramah kepada siswa ketika 

memasuki ruang kelas. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai santun, 

peduli.  

3) Berdoa sebelum membuka pelajaran. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai religius.  

4) Mengecek kehadiran siswa. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai 

disiplin.  

5) Mendoakan siswa yang tidak hadir karena sakit atau karena halangan 

lainnya. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai religius, peduli.  

6) Memastikan bahwa setiap siswa datang tepat waktu. Kegiatan ini 

untuk menanamkan nilai disiplin.  

7) Menegur siswa yang terlambat dengan sopan. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai disiplin, santun, peduli.  

8) Mengaitkan materi/kompetensi yang akan dipelajari dengan karakter  

9) Dengan merujuk pada silabus, RPP, dan bahan ajar, menyampaikan 

butir karakter yang hendak dikembangkan selain yang terkait dengan 

SK/KD  

Pada kegiatan inti, pembelajaran terbagi atas tiga tahap, yaitu 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa pada tahap (a) eksplorasi, peserta didik difasilitasi untuk 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan dan mengembangkan sikap 
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melalui kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa; (b) elaborasi, 

peserta didik diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap lebih lanjut melalui sumber-sumber dan 

kegiatan-kegiatan pembelajaran lainnya sehingga pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap peserta didik lebih luas dan dalam; (c) 

konfirmasi, peserta didik memperoleh umpan balik atas kebenaran dan 

kelayakan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh 

oleh siswa.  

Berikut beberapa ciri proses pembelajaran pada tahap 

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi yang potensial dapat membantu 

siswa menginternalisasi nilai-nilai yang diambil dari Standar Proses.  

1) Eksplorasi  

a) Melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan 

dalam tentang topik/tema materi yang dipelajari dengan 

menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 

aneka sumber. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai mandiri, 

berfikir logis, kreatif, dan kerjasama.  

b) Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai kreatif dan kerja keras.  

c) Memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara 

peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar 

lainnya. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai kerjasama, saling 

menghargai, dan peduli lingkungan.  

d) Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai rasa 

percaya diri, dan mandiri.  

e) Memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di 

laboratorium, studio, atau lapangan. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai mandiri, kerjasama, dan kerja keras.  
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2) Elaborasi  

a) Membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang 

beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Kegiatan 

ini untuk menanamkan nilai cinta ilmu, kreatif, dan logis.  

b) Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, 

dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara 

lisan maupun tertulis. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai 

kreatif, percaya diri, kritis, saling menghargai, dan santun.  

c) Memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. 

Kegiatan ini untuk menanamkan nilai kreatif, percaya diri, dan 

kritis.  

d) Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai kerjasama, 

saling menghargai, dan tanggung jawab.  

e) Memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk 

meningkatkan prestasi belajar. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai jujur, disiplin, kerja keras, dan menghargai.  

f) Memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang 

dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual maupun 

kelompok. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai jujur, 

bertanggung jawab, percaya diri, saling menghargai, mandiri, 

dan kerjasama.  

g) Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 

individual maupun kelompok. Kegiatan ini untuk menanamkan 

nilai percaya diri, saling menghargai, mandiri, dan kerjasama.  

h) Memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, 

festival, serta produk yang dihasilkan. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai percaya diri, saling menghargai, mandiri, 

dan kerjasama. 
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i) Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang 

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. 

Kegiatan ini untuk menanamkan nilai percaya diri, saling 

menghargai, mandiri, dan kerjasama. 

3) Konfirmasi  

a) Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk 

lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan 

peserta didik. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai saling 

menghargai, percaya diri, santun, kritis, dan logis. 

b) Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai percaya diri, logis, dan kritis.  

c) Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk 

memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. 

Kegiatan ini untuk menanamkan nilai memahami kelebihan 

dan kekurangan diri sendiri.  

d) Memfasilitasi peserta didik untuk lebih jauh/dalam/luas 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap, antara lain 

dengan guru:  

i) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 

menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi 

kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan 

benar. Kegiatan ini untuk menanamkan nilai peduli dan 

santun;  

ii) membantu menyelesaikan masalah. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai peduli;  

iii) memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan 

pengecekan hasil eksplorasi. Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai kritis;  

iv) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh. Kegiatan 

ini untuk menanamkan nilai cinta ilmu;  
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v) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang 

atau belum berpartisipasi aktif . Kegiatan ini untuk 

menanamkan nilai peduli dan percaya diri.  

Dalam kegiatan penutup, guru melakukan kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut:  

1) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran. Kegiatan ini untuk menanamkan 

nilai mandiri, kerjasama, kritis, dan logis;  

2) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Kegiatan ini 

untuk menanamkan nilai jujur, dan mengetahui kelebihan dan 

kekurangan;  

3) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 

Kegiatan ini untuk menanamkan nilai saling menghargai, percaya 

diri, santun, kritis, dan logis;  

4) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran 

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau 

memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok 

sesuai dengan hasil belajar peserta didik; dan  

5) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.  

Peran guru yang memfasilitasi diinternalisasinya nilai-nilai 

oleh siswa antara lain guru sebagai fasilitator, motivator, partisipan, 

dan pemberi umpan balik. Untuk dapat melakukan peran itu, seorang 

guru harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam materi 

pelajaran. Sebelum itu guru harus memahami indikator keberhasilan 

dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter.  

Balitbang (2010: 26-31) mendefinisikan indikator 

keberhasilan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa sebagai berikut ini: 

1) Religius  

a) Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 
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b) Memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk 

melaksanakan ibadah. 

2) Jujur  

a) Menyediakan fasilitas tempat temuan barang hilang. 

b) Tempat pengumuman barang temuan atau hilang. 

c) Tranparansi laporan keuangan dan penilaian kelas secara 

berkala. 

d) Larangan menyontek 

3) Toleransi  

a) Memberikan pelayanan yang sama terhadap seluruh warga 

kelas tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status 

sosial, dan status ekonomi. 

c) Memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. 

d) Bekerja dalam kelompok yang berbeda. 

4) Disiplin  

a) Membiasakan hadir tepat waktu. 

b) Membiasakan mematuhi aturan. 

5) Kerja Keras  

a) Menciptakan suasana kompetisi yang sehat. 

b) Menciptakan kondisi etos kerja, pantang menyerah, dan daya 

tahan belajar. 

c) Menciptakan suasana belajar yang memacu daya tahan kerja. 

d) Memiliki pajangan tentang slogan atau motto tentang giat 

bekerja dan belajar. 

6) Kreatif  

a) Menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya 

pikir dan bertindak kreatif. 

b) Pemberian tugas yang menantang munculnya karya-karya baru 

baik yang autentik maupun modifikasi. 
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7) Mandiri  

  Menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerja mandiri. 

8) Demokratis  

a) Mengambil keputusan kelas secara bersama melalui 

musyawarah dan mufakat. 

b) Pemilihan kepengurusan kelas secara terbuka. 

c) Seluruh produk kebijakan melalui musyawarah dan mufakat. 

d) Mengimplementasikan model-model pembelajaran yang 

dialogis dan interaktif. 

9) Rasa Ingin Tahu 

a) Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu. 

b) Eksplorasi lingkungan secara terprogram. 

c) Tersedia media komunikasi atau informasi (media cetak atau 

media elektronik). 

10) Semangat Kebangsaan 

a) Bekerja sama dengan teman sekelas yang berbeda suku, etnis, 

status sosial-ekonomi. 

b) Mendiskusikan hari-hari besar nasional. 

11) Cinta Tanah Air 

a) Memajangkan: foto presiden dan wakil presiden, bendera 

negara, lambang negara, peta Indonesia, gambar kehidupan 

masyarakat Indonesia. 

b) Menggunakan produk buatan dalam negeri. 

12) Menghargai Prestasi 

a) Memberikan penghargaan atas hasil karya peserta didik. 

b) Memajang tanda-tanda penghargaan prestasi. 

c) Menciptakan suasana pembelajaran untuk memotivasi peserta 

didik berprestasi. 
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13) Bersahabat / Komuniktif 

a) Pengaturan kelas yang memudahkan terjadinya interaksi 

peserta didik. 

b) Pembelajaran yang dialogis. 

c) Guru mendengarkan keluhan-keluhan peserta didik. 

d) Dalam berkomunikasi, guru tidak menjaga jarak dengan 

peserta didik. 

14) Cinta Damai  

a) Menciptakan suasana kelas yang damai. 

b) Membiasakan perilaku warga sekolah yang anti kekerasan. 

c) Pembelajaran yang tidak bias gender. 

d) Kekerabatan di kelas yang  

e) Perilaku seluruh warga sekolah yang penuh kasih sayang. 

15) Gemar Membaca 

a) Daftar buku atau tulisan yang dibaca peserta didik. 

b) Frekuensi kunjungan perpustakaan.  

c) Saling tukar bacaan. 

d) Pembelajaran yang memotivasi anak menggunakan referensi, 

16) Peduli Lingkungan 

a) Memelihara lingkungan kelas. 

b) Tersedia tempat pembuangan sampah di dalam kelas. 

c) Pembiasaan hemat energi. 

17) Peduli Sosial  

a) Berempati kepada sesama teman kelas. 

b) Melakukan aksi sosial. 

c) Membangun kerukunan warga kelas. 

18) Tanggung jawab 

a) Pelaksanaan tugas piket secara teratur. 

b) Peran serta aktif dalam kegiatan sekolah. 

c) Mengajukan usul pemecahan masalah. 
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Perkembangan pembelajaran karakter harus dinilai dengan 

teknik tersendiri yang berbeda dari penilaian aspek kognitif.  

Penilaian pencapaian pendidikan nilai budaya dan karakter 

didasarkan pada indikator. Sebagai contoh, indikator untuk 

nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan 

dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang 

dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan” maka guru 

mengamati (melalui berbagai cara) apakah yang dikatakan 

seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan dirinya. 

Mungkin saja peserta didik menyatakan perasaannya itu 

secara lisan tetapi dapat juga dilakukan secara tertulis atau 

bahkan dengan bahasa tubuh. (Balitbang, 2010: 23) 

 

Penilaian dilakukan secara terus menerus, setiap saat guru 

berada di kelas atau di sekolah. Model anecdotal record (catatan 

yang dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan 

dengan nilai yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru. 

Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu 

persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Sebagai 

contoh, peserta didik dimintakan menyatakan sikapnya terhadap 

upaya menolong pemalas, memberikan bantuan terhadap orang kikir, 

atau hal-hal lain yang bersifat bukan kontroversial sampai kepada hal 

yang dapat mengundang konflik pada dirinya. Dari hasil 

pengamatan, catatan anekdotal, tugas, laporan, dan sebagainya, guru 

dapat memberikan kesimpulan atau pertimbangan tentang 

pencapaian suatu indikator atau bahkan suatu nilai. Kesimpulan atau 

pertimbangan itu dapat dinyatakan dalam pernyataan kualitatif 

Sementara itu Dikdasmen (2010: 59) mengemukakan sistem 

penilaian perkembangan karakter.  

Pada dasarnya authentic assessment diaplikasikan. Teknik 

dan instrumen penilaian yang dipilih dan dilaksanakan tidak 

hanya mengukur pencapaian akademik/kognitif siswa, tetapi 

juga mengukur perkembangan kepribadian siswa. Bahkan 

perlu diupayakan bahwa teknik penilaian yang diaplikasikan 

mengembangkan kepribadian siswa sekaligus. Beberapa 
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teknik dapat digunakan untuk menilai pencapaian peserta 

didik baik dalam hal pencapaian akademik maupun 

kepribadian. Teknik-teknik tersebut terutama observasi 

(dengan lembar observasi/lembar pengamatan), penilaian diri 

(dengan lembar penilaian diri/kuesioner), dan penilaian 

antarteman (lembar penilaian antarteman). 

 

Keberhasilan pendidikan karakter sangat didukung oleh pihak 

pendidik. Pernyataan Kepala Balitbang (2010: iii) bahwa pelaksanaan 

pendidikan budaya dan karakter bangsa memerlukan berbagai 

perubahan dalam pelaksanaan proses pendidikan yang terjadi di sekolah 

pada saat sekarang. Perubahan yang diperlukan tidak mengubah 

kurikulum yang berlaku tetapi menghendaki sikap baru dan 

keterampilan baru dari para guru, kepala sekolah dan konselor sekolah. 

Sikap dan keterampilan baru tersebut merupakan persyaratan yang 

harus dipenuhi (conditio sine qua non) untuk keberhasilan 

implementasi pendidikan budaya dan karakter bangsa. 

2.1.2 Kompetensi Kepribadian Guru  

a. Pengertian Kompetensi Guru 

Beberapa pengertian dikemukakan oleh berbagai pihak sebagai 

berikut: 

Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi 

atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif 

(Usman, 1995:4). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10), dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Sementara beberapa pengertian guru adalah sebagai berikut: 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar pendidikan menengah (Rahmat, 
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2009:15). Usman (1995:6) menyatakan bahwa guru merupakan jabatan 

atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak 

bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 

melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Sedangkan mengenai 

kompetensi, dinyatakan bahwa kompetensi guru merupakan 

kemampuan seorang guru dalam  melaksanakan kewajiban-kewajiban 

secara bertanggung jawab dan layak (Usman, 1995:14).  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi guru merupakan pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap yang harus dihayati, dimiliki dan dikuasai oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Kompetensi guru dapat 

dimaknai sebagai gambaran tentang apa yang idealnya dapat dilakukan 

oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya, baik berwujud 

kegiatan, perilaku maupun hasil yang dapat ditunjukkan.  

Kompetensi yang dimiliki guru merupakan satu kesatuan 

kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apabila diuraikan, 

kompetensi dapat dibagi atau diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. 

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 10 ayat (1) dan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3), dijelaskan bahwa kompetensi 

guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesi. 

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting 

dalam pendidikan formal pada umumnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Cecewijaya & Tabrani Rusyam (1992: 2) yang menyatakan 

bahwa guru merupakan pendidik dan pengajar tokoh teladan bahkan 

tokoh identifikasi diri, oleh karena itu guru seyogyanya mempunyai 

perilaku yang memadai untuk dapat mengembangkan diri siswa secara 

utuh. 
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b. Pengertian Kepribadian 

Hall & Lindsey dalam Yusuf & Nurihsan (2011: 3) 

mengemukakan bahwa secara populer, kepribadian dapat diartikan 

sebagai: (1) ketrampilan atau kecakapan sosial (social skill), dan kesan 

yang paling menonjol, yang ditunjukkan seseorang terhadap orang lain 

(seperti seseorang yang dikesankan sebagai orang yang agresif atau 

pendiam). Derlega, Winstead & Jones dalam Yusuf & Nurihsan (2011: 

3) mengemukakan kepribadian sebagai sistem yang relatif stabil 

mengenai karakteristik individu yang bersifat internal, yang 

berkontribusi terhadap pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang 

konsisten. Allport dalam Hutagalung (2007: 1) mengemukakan bahwa 

kepribadian adalah organisasi dinamis dalam individu sebagai sistem 

psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam menyesuaikan 

diri terhadap lingkungan.  

c.  Pengertian Kompetensi Kepribadian Guru 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan dijelaskan definisi Kompetensi 

Kepribadian Guru adalah kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kemudian dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru diuraikan tentang 

kompetensi dan subkompetensi kepribadian adalah sebagai berikut:  

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. Merupakan kepribadian yang 

mantap dimana seorang guru harus menghargai peserta didik tanpa 

membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat-istiadat daerah asal 

dan gender. Selain itu juga harus bersikap sesuai dengan agama yang 

dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat 

serta kebudayaan nasional yang beragam.  
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a) Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang 

dianut, suku,  adat-istiadat, daerah asal, dan gender. 

b) Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan 

sosial yang berlaku dalam masyarakat, dan kebudayaan nasional 

Indonesia yang beragam. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Merupakan kepribadian 

yang dewasa, seorang guru harus berperilaku jujur dan manusiawi, 

berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia, 

berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota 

masyarakat di sekitarnya.  

a) Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi. 

b) Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia. 

c) Berperilaku yang dapat diteladan oleh peserta didik dan anggota 

masyarakat di sekitarnya. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa. Merupakan kepribadian yang arif  yang didasarkan 

pada kemanfaatan peserta didik, sekolah dan masyarakat dan 

menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. 

a) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil. 

b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan 

berwibawa. 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru, dan rasa percaya diri. Merupakan kepribadian yang 

berwibawa meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif 

terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani dan 

mampu bekerja mandiri secara professional.  

a) Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. 

b) Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri. 

c) Bekerja mandiri secara profesional. 
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5) Menjunjung tinggi kode etik guru, yaitu bahwa seorang guru harus 

mampu memahami dan menerapkan serta berperilaku sesuai dengan 

kode etik profesi guru. Seorang guru harus memiliki akhlak yang 

mulia dan dapat menjadi teladan meliputi bertindak sesuai dengan 

norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong) dan memiliki 

perilaku yang diteladani peserta didik. 

a) Memahami kode etik profesi guru. 

b) Menerapkan kode etik profesi guru. 

c) Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. 

Payong (2011: 51-61) menguraikan kepribadian yang harus 

dimiliki oleh seorang guru. Guru tidak hanya bekerja mentransfer ilmu 

pengetahuan tetapi juga menjadi pemberi teladan nilai-nilai moral yang 

dianut oleh masyarakat. Ia harus menjadi garda terdepan dalam teladan 

moral yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara hidupnya. Melalui 

tugas ini juga, guru harus menjadi penjaga bagi sikap dan perilaku 

masyarakat dalam kaitan dengan pelaksanaan norma-norma yang ada. 

Guru hendaknya menjadi sumber pencerahan bagi terlaksananya 

norma-norma dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Implikasi 

dari kemampuan ini adalah bagaimana guru menjaga disiplin dan aturan 

serta menerapkan secara konsisten dalam interaksi pembelajaran. Untuk 

itu ia harus menjadi orang yang memiliki disiplin dan ketaatan terhadap 

peraturan yang ada di sekolah. 

Menjadi guru yang jujur berarti berani untuk mengakui 

kekurangan dan kelemahannya serta bersedia untuk memperbaiki diri. 

Karena itu ia harus terbuka terhadap masukan, kritik atau saran, serta 

bersedia mendengarnya dengan lapang. Ia juga harus menyadari bahwa 

siswa sebagai individu yang unik, dapat menjadi sumber untuk belajar. 

Seorang guru dapat berkembang menjadi semakin profesional apabila 

senantiasa belajar dalam pergaulan dan interaksinya dengan siswa. 

Menjadi pribadi jujur harus dimulai dari diri sendiri. Jujur terhadap diri 

sendiri berarti bertindak sesuai hati nurani, dan bersedia untuk diadili 
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oleh hati nurani bila melakukan kesalahan atau bertindak tidak sesuai 

kata hati. Ia harus berani menolak bahkan melawan kecurangan, 

kelicikan, atau praktik-praktik kotor yang dijumpai dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik. Guru harus bertindak autentik dan berlaku 

jujur, maka ia harus berjalan sesuai dengan kata hati nuraninya. Guru 

harus memiliki kemampuan untuk melakukan refleksi terhadap segala 

sikap, perilaku, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik dalam 

kehidupannya sebagai manusia maupun dalam tugas pengabdiannya 

sebagai seorang pendidik.  

Selain bertindak jujur, guru juga harus menampilkan diri sebagai 

pribadi yang memiliki akhlak yang mulia sehingga dapat menjadi 

sumber teladan bagi siswa maupun masyarakat. Berakhlak mulia berarti 

guru harus menampilkan sikap dan perilaku yang terpuji, 

mengedepankan sopan santun dan tata krama dan menjauhkan perilaku-

perilaku yang buruk. Guru harus menjadi pribadi yang bermoral atau 

memiliki keteladanan moral, bertindak sesuai dengan nilai-nilai luhur 

yang tidak bertentangan dengan harkat dan martabatnya sebagai 

pendidik. 

Guru merupakan seorang yang bermakna bagi siswa. Ia menjadi 

model yang memperlihatkan sikap dan perilaku yang pantas dicontoh. 

Kata-kata dapat menggerakkan, namun teladanlah yang memikat. 

Karena itu nilai-nilai yang diajarkan guru tidak sekedar kata-kata tetapi 

harus terpancar dalam sikap dan cara hidupnya.  

Guru juga haruslah individu yang memiliki pribadi yang stabil 

secara emosional sehingga mampu membimbing siswa secara efektif. 

Ini memprasyaratkan bahwa guru setidak-tidaknya harus memiliki 

kecerdasan emosional yang cukup. Menjadi guru yang matang secara 

emosional berarti guru harus mampu mengendalikan diri, hawa nafsu, 

dan kecenderungan-kecenderungan tertentu yang dimilikinya. 

Berhadapan dengan siswa yang berasal dari berbagai macam latar 

belakang, watak dan karakter, guru harus dapat menempatkan diri, 
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mengelola diri dan emosinya sehingga dapat berinteraksi secara efektif 

dengan siswa. Guru tidak dibenarkan kekerasan terhadap siswa dalam 

bentuk hukuman fisik maupun hukuman psikologis. 

Guru harus mengedepankan manajemen konflik dan manajemen 

diri yang baik untuk dapat berinteraksi dengan siswa. Pendekatan 

humanistik yang mengedepankan pemberian tanggungjawab dan 

kepercayaan siswa harus diutamakan dalam berinteraksi dengan siswa. 

Dalam menghadapi siswa, guru tidak memandang siswa dari sudut 

pandang orang dewasa, tetapi melihat dari sudut pandang siswa 

sehingga guru dapat memahami siswa. 

Guru harus dapat mengelola emosi sedemikian rupa sehingga 

dapat terarah kepada sikap dan perilaku yang positif. Emosi harus dapat 

diekspresikan dengan tepat agar dapat membangun hubungan baik 

dengan orang lain terutama dengan siswa. Agar dapat mengelola emosi 

sehingga guru dapat menampilkan pribadi yang stabil dan mantap maka 

kecerdasan emosi sangat penting untuk dikembangkan.  

Guru harus menampilkan diri sebagai pribadi yang berwibawa. 

Wibawa adalah pengeruh tertentu yang timbul dari dalam diri seseorang 

sehingga menyebabkan orang lain memberikan rasa hormat atau 

penghargaan kepadanya. Menjadi pribadi yang berwibawa tidak berarti 

guru harus gila hormat tetapi penghormatan atau penghargaan yang 

diberikan oleh siswa kepada guru bersumber dari pancaran kepribadian 

yang mulia. Keteladanan guru sekaligus menjadi sumber 

kewibawaannya.  Guru dihormati bukan karena posisi atau jabatannya 

sebagai guru melainkan karena pribadi yang memperlihatkan 

keutamaan-keutamaan dan nilai-nilai yang dihayati. 

Guru profesional adalah guru yang memiliki etos kerja yang 

tinggi dan bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Etos 

kerja tercermin dalam sikap yang positif terhadap pekerjaan, kesetiaan 

dan dedikasi dalam tugas dan pelayanannya sertta kesediaan untuk 

melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Guru yang 



55 

 

miliki etos kerja yang tinggi selalu menjunjung tinggi semangat 

pengabdian tanpa pamrih. Ia mengedepankan kewajiban-kewajiban 

yang harus dipenuhi dan mengutamakan pelayanan prima kepada siswa 

atau pihak-pihak lain yang membutuhkannya. Etos kerja tercermin 

dalam kedisplinan dan ketaatannya dalam bekerja, keberanian 

mengambil tanggung jawab dan kesediaan melakukan inovasi-inovasi 

yang bermanfaat bagi perkembangan siswa maupun bagi peningkatan 

mutu pendidikan secara keseluruhan.  

Guru yang bertanggung jawab adalah guru yang setia kepada 

tugas yang diembannya yakni tugas dalam mengajar, membimbing dan 

mendampingi siswa. Ia berfokus pada kesetiaannya pada bagaimana 

bagaimana kebutuhan-kebutuhan siswa dapat terpenuhi melalui 

pelayanannya yang tanpa pamrih. Ia berani bertanggung jawab terhadap 

keputusan-keputusan profesional yang dilakukannya yang dilandasi 

pertimbangan-pertimbangan etis dan rasional.  

Guru profesional juga harus memiliki kebanggaan terhadap 

profesinya. Kebanggaan terhadap profesi ini ditunjukkan dengan tidak 

melakukan pekerjaan-pekerjaan lain sebagai sarana untuk penghasilan 

tambahan. Ketika seseorang memilih untuk menjadi guru maka profesi 

ini menjadi panggilan hidupnya. Karena itu pekerjaan-pekerjaan lain 

yang tidak menunjang profesionalisme sebagai guru harus 

dikesampingkan. 

Rasa bangga menjadi guru juga harus ditunjukkan melalui 

kepercayaan diri yang kokoh. Seorang yang memiliki kepercayaan diri 

pertama-tama ia merasa bahwa dirinya mampu melakukan tugas atau 

pekerjaan yang diberikan kepadanya. Rasa kebermaknaan diri yang 

melahirkan penghargaan terhadap diri sendiri lahir dari kesadaran 

tentang kemampuan dirinya. Ketika seseorang merasa diri mampu dan 

kompeten dan dapat berbuat sesuatu maka pada saat yang sama ia 

merasa dirinya bermakna sehingga kemudian memberikan rasa 

penghargaan terhadap dirinya. Kemudian ia merasa dirinya berguna 
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karena kompetisi yang dimilikinya dapat disumbangkan untuk 

melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.    

Guru sebagai profesional yang diikat melalui suatu persekutuan 

kesejawatan dalam sebuah organisasi profesi guru tertentu harus 

memiliki kode etik yang mengatur sikap dan perilaku profesionalnya. 

Kode etik merupakan pedoman sikap dan perilaku bagi anggota profesi 

dalam layanan profesional maupun dalam hubungan dengan 

masyarakat. Untuk profesi guru, Persatuan Guru Republik Indonesia 

(PGRI) dalam Kongres PGRI XIII di Jakarta pada tahun 1973 telah 

menetapkan sebuah Kode Etik Guru Indonesia, yang merupakan 

landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam 

melaksanakan panggilan pengabdiannya sebagai guru. Kode Etik Guru 

disempurnakan dalam Kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta.  

Beberapa pokok Kode Etik Guru adalah bahwa guru Indonesia 

terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan dasar-dasar sebagai 

berikut: (1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, (2) Guru 

memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, (3) Guru berusaha 

memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan 

bimbingan dan pembinaan, (4) Guru menciptakan suasana sekolah 

sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar, 

(5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan 

masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung 

jawab bersama terhadap pendidikan, (6) Guru secara pribadi dan 

bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat 

profesinya, (7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat 

kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, (8) Guru secara bersama-

sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai 

sarana perjuangan dan pengabdian, (9) Guru melaksanakan segala 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.   
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Guru profesional terikat dengan kode etik profesionalnya, 

karena itu sudah menjadi kewajiban bagi guru untuk menjunjung tinggi 

dan melaksanakan kode etik profesional itu secara konsisten. Guru 

dalam tugas pengabdian, dalam tutur kata dan perbuatannya haruslah 

memperhatikan kode etik sebagai pedoman kerja dan pelayanannya. 

Pelanggaran terhadap kode etik sekaligus juga merupakan pelecehan 

terhadap martabat guru sebagai profesional karena itu harus 

mendapatkan sanksi tertentu.  

d. Perlunya Kompetensi Kepribadian Guru 

Untuk dapat melaksanakan tugas, salah satu kompetensi yang 

harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi kepribadian. 

Kompetensi ini sangat penting karena berkaitan dengan idealisme dan 

kemampuan untuk dapat memahami dirinya sendiri dalam kapasitas 

sebagai pendidik. Esensi kompetensi kepribadian guru semuanya 

bermuara ke dalam intern pribadi guru. Kompetensi pedagogik, 

profesional, dan sosial yang dimiliki seorang guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, pada akhirnya akan lebih banyak ditentukan oleh 

kompetensi kepribadian yang dimilikinya. Tampilan kepribadian guru 

akan lebih banyak mempengaruhi minat dan antusiasme siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran. Pribadi guru yang santun, respek 

terhadap siswa, jujur, ikhlas dan dapat diteladani, mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap keberhasilan dalam pembelajaran apa pun 

jenis mata pelajarannya. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus tidak 

jarang seorang guru yang mempunyai kemampuan mumpuni secara 

pedagogik dan profesional dalam mata pelajaran yang diajarkannya, 

tetapi implementasinya dalam pembelajaran kurang optimal. Hal ini 

mungkin disebabkan tidak terbangunnya hubungan emosional yang 

baik antara pribadi guru yang bersangkutan sebagai pendidik dan 

siswanya, baik di kelas maupun di luar kelas. 

Seorang guru haruslah mempunyai karakter yang kuat agar 

mampu membentuk karakter siswa. Ia harus menjadi teladan bagi anak 
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didiknya sehingga harus mempunyai karakter positif terlebih dahulu 

sebelum mengajarkan karakter kepada anak didiknya. Pelaksanaan 

tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan 

tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan generasi 

kualitas masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya harus tetap tegar dalam 

melaksakan tugas sebagai seorang guru. 

Sebagai tenaga pendidik, guru memiliki tugas utama mengajar 

dimana ciri khas kepribadian merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap pengembangan sumber daya manusia. 

Mengemban tugas sebagai seorang guru harus dilaksanakan dengan 

didukung oleh rasa bangga terhadap tugas yang dipikul di pundaknya 

untuk membantu mempersiapkan kualitas generasi bangsa di masa 

depan dengan berbagai rintangan dan halangan yang harus dihadapi. 

Selain sebagai pengajar guru memiliki tugas untuk mendidik, yaitu 

menanamkan nilai-nilai yang dianggap baik yang berlaku di 

masyarakat. Nilai-nilai yang dimaksud antara norma, moral, estetika, 

dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi perilaku anak didik sebagai 

bagian anggota masyarakat.  

Pendidik dan subjek didik (siswa) melakukan pemanusiaan diri 

ketika mereka terlihat di dalam masyarakat profesional yang 

dinamakan keguruan; hanya tahap proses pemanusiaan saja yang 

berbeda. Pihak pendidik maupun anak didik harus melihat 

transaksi personal sebagai kesempatan belajar, khususnya untuk 

guru dan tenaga kependidikan, tertumpang tanggung jawab 

tambahan menyediakan serta mengatur kondisi untuk 

membelajarkan subjek didik, mengoptimalkan kesempatan bagi 

subjek didik untuk menemukan menjadi dirinya sendiri 

(Rahmat, 2009: 23).  

 

Guru sebagai satu pribadi merupakan model atau teladan bagi 

siswa-siswanya dan semua orang yang menganggapnya sebagai guru. 

Menjadi teladan merupakan sifat dasar kegiatan pembelajaran, dan 

ketika seorang guru tidak mau menerima ataupun menggunakannya 

secara konstruktif maka akan mengurangi keefektifan pembelajaran. 
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Peran dan fungsi ini patut dipahami dan jangan sampai menjadi sebuah 

beban yang memberatkan sehingga dengan keterampilan dan 

kerendahan hati akan memperkaya arti pembelajaran.  

Sebagai seorang teladan, pribadi dan semua perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang guru akan mendapat sorotan peserta didik serta 

orang di sekitar lingkungannya yang menganggap atau mengakuinya 

sebagai guru (Rahmat, 2009: 46). Ada beberapa faktor yang harus 

diperhatikan oleh para guru antara lain:  

1) Sikap dasar; postur psikologis yang akan nampak dalam masalah-

masalah penting seperti keberhasilan, kegagalan, pembelajaran, 

kebenaran, hubungan antar manusia, agama, permainan, dan diri.  

2) Bicara dan gaya bicara; penggunaan bahasa sebagai alat berpikir.  

3) Kebiasaan bekerja: gaya yang dipakai oleh seseorang dalam bekerja 

akan ikut mewarnai kehidupannya.  

4) Sikap melalui pengalaman dan kesalahan; pengertian hubungan 

antara luasnya pengalaman dan nilai serta ketidakmungkinan bebas 

dari kesalahan.  

5) Pakaian; merupakan perlengkapan pribadi yang amat penting dan 

menampakkan ekspresi seluruh kepribadian.  

6) Hubungan kemanusian; diwujudkan dalam semua pergaulan 

manusia, intelektual, moral, keindahan, terutama bagaimana 

berperilaku. 

e. Guru Pendidikan Agama  

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan dosen, bahwa yang dimaksud dengan guru 

adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pada jalur 

pendidikan formal, pendikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Guru memiliki peranan sebagai agen pembelajaran, yaitu bahwa 

seorang guru berperan sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan 



60 

 

pemberi inspirasi belajar bagi peserta didiknya. Sebagai motivator guru 

harus mampu membangkitkan motivasi belajar anak.  

Arifin (2012) mengemukakan bahwa Islam sebenarnya telah 

berbicara tentang empat kompetensi guru  yang ada dalam undang-

undang pendidikan, karena kompetensi itu sebenarnya sudah ada dalam 

diri Rasulullah. Empat kompetensi tersebut sebenarnya ada pada sifat 

wajib yang dimiliki rasulullah, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fathonah.  

Siddiq yang artinya benar, lawannya adala kadzib atau dusta. 

Sifat siddiq ini menjadi dasar dalam menjalankan aktifitas. Perilaku dan 

ucapan seorang guru haruslah benar adanya, sesuai dengan kenyataan. 

Sifat siddiq ini bisa disamakan dengan kompetensi kepribadian. Dalam 

menjalankan profesinya, guru dituntut untuk senantiasa memiliki 

kepribadian yang benar yaitu sebuah rasa kebanggaan terhadap apa 

yang dijalani selama ini. Kepribadian yang jujur, akhlak mulia, norma, 

etika, ajaran agama harus dipegang erat oleh seorang guru. Guru dengan 

kompetensi kepribadian yang baik akan berpengaruh pula terhadap 

perilaku siswa. Dalam berinteraksi dengan siswa, guru akan 

mengajarkan siswa untuk disiplin, tanggung jawab, rajin membaca, dan 

selalu giat belajar, namun sebelum memberikan perintah, guru sudah 

melakukan kegiatan tersebut. Dalam ajaran Islam bisa disebut dengan 

uswatun hasanah, atau meberikan teladan bagi siswanya. 

Amanah artinya dapat dipercaya. Sifat amanah bisa 

dianalogikan dengan kompetensi sosial. Dalam menjalankan tugasnya 

interaksi dengan masyarakat adalah suatu keniscayaan. Keterampilan 

dalam berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, bergaul simpatik 

adalah bagian dari kompetensi sosial yang harus dimiliki seorang guru. 

Kemampuan tersebut menjadikan guru akan mudah berinteraksi dengan 

orang tua murid, antara sekolah dan masyarakat akan berjalan harmonis 

karena dijembatani oleh seorang guru yang berkompeten. 

Tabligh artinya menyampaikan. Risalah dan perintah Allah 

SWT akan langsung disampaikan kepada umatnya, segala perintah dari 
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Allah tidak ada yang disembunyikan meskipun itu berkaitan dengan 

hal-hal yang menyindir Nabi. Sifat tabligh bisa disesuaikan dengan 

kompetensi professional. Seorang guru ketika menyampaikan materi 

perlu menggunakan metode pembelajaran dengan tepat. Sama halnya 

ketika Nabi menggunakan metode yang berbeda dalam menyampaikan 

setiap wahyu dan perintah Allah. Begitu juga guru, dituntut memiliki 

kemampuan dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. 

Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru dituntut mampu 

menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-update dan 

menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang 

materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai 

sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, 

selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi 

yang disajikan. 

Fathonah artinya cerdas. Kecerdasan pasti dimiliki oleh seorang 

nabi, bagaimanapun nabi penyampai wahyu Allah dan menafsirkan 

dengan sabdanya. Dengan ribuan hadits yang Nabi keluarkan dan 

dengan berbagai masalah dakwah maka wajarlah jika nabi memiliki 

sifat fathonah. Fathonah artinya cerdas, lawannya adalah jahlun atau 

bodoh. Sifat fathonah ini bisa diibaratkan dengan kompetensi 

pedagogik. Pendidikan adalah suatu kegiatan yang terprogram dan 

terarah untuk mengembangkan potensi siswa. Kecerdasan untuk 

mengaplikasikan kurikulum dibarengi dengan kecermatan dalam 

memilih metode pembelajaran. Karena itu pemahaman terhadap 

karakter kepribadian, kejiwaan, sifat dan interest siswa, penguasaan 

tentang teori belajar dan prinsip pembelajaran sangatlah diperlukan agar 

siswa dapat mengaktualisasilkan kemampuannya dalam kegiatan 

belajar. 
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2.1.3 Persepsi Guru tentang Silabus Berkarakter 

a. Pengertian Persepsi 

Persepsi memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung pada 

sudut pandang dari pemberi definisi. Para ahli mengulas persepsi dari 

berbagai sudut pandang, ada yang tertarik mengulas dari sudut pandang 

psikologis, ada juga yang dari sudut pandang biologis. Hal ini 

menyebabkan tidak didapatkannya definisi mutlak yang disepakati oleh 

para ahli tentang persepsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Edisi Ketiga (2002: 863) “Persepsi adalah sebagai tanggapan atau 

penerimaan langsung dari sesuatu”. Menurut Sardiman (2004: 43), 

“Tanggapan adalah gambaran/bekas yang tinggal dalam ingatan setelah 

orang melakukan pengamatan”. Panca indera merupakan alat pertama 

kali untuk melakukan pengamatan. Menurut Walgito (2004: 53), 

“Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, 

yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat penerima yaitu alat indera”. 

Selanjutnya Siagian (2004: 100) mengemukakan bahwa: 

Persepsi dapat dipahami dengan melihatnya sebagai suatu proses 

melalui mana seseorang mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam usahanya 

memberikan sesuatu makna tertentu kepada lingkungannya. 

Interprestasi seseorang tentang kesan sensorinya mengenai 

lingkungan akan sangat berpengaruh pada perilakunya yang 

pada gilirannya menentukan faktor-faktor yang dikatakan 

sebagai motivasional yang kuat. 

 

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan/penerimaan langsung 

yang berupa gambaran/bekas yang tinggal dalam ingatan seseorang 

yang sebelumnya melalui proses penginderaan dalam usahanya 

memberikan suatu makna tertentu tentang kesan sensorinya mengenai 

lingkungan yang akan sangat berpengaruh pada perilakunya. 

Menurut Walgito (2004: 89) persepsi dipengaruhi oleh faktor-

faktor, yaitu: 
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(1) Obyek yang dipersepsi. Obyek menimbulkan stimulus yang 

mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari 

luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat datang dari 

dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. Namun sebagian 

besar stimulus datang dari luar individu. (2) Alat indera, syaraf, 

dan pusat susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan 

alat untuk menerima stimulus. Disamping itu juga harus ada 

syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai 

pusat kesadaran. (3) Perhatian. Untuk menyadari atau untuk 

mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu 

merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam 

rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan 

atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan 

kepada sesuatu atau sekumpulan obyek. 

 

Kemudian Siagian, (2004: 100) berpendapat: 

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja. Tentu ada faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor inilah yang 

menyebabkan mengapa dua orang yang melihat sesuatu 

mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang yang 

dilihatnya itu. Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga 

faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang: pertama, diri 

orang yang bersangkutan sendiri. Kedua, sasaran persepsi, dan 

ketiga, faktor situasi. 

 

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

persepsi seseorang dipengaruhi oleh: 

1) Faktor internal, yaitu faktor yang terdapat pada diri si pengamat, 

yang meliputi alat indera, syaraf, pusat susunan syaraf, perhatian 

2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar diri si pengamat, 

meliputi: obyek yang dipersepsi/sasaran persepsi dan faktor situasi. 

b. Pengertian Silabus 

Salah satu komponen penting dari sistem pendidikan adalah 

kurikulum, karena merupakan komponen yang dijadikan acuan oleh 

setiap satuan pendidikan (sekolah). Kurikulum di Indonesia dibuat oleh 

pemerintah pusat secara sentralistik, yaitu melalui Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP).  Setiap satuan pendidikan diharuskan 
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untuk melaksanakan dan mengimplementasikan sesuai dengan Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang menyertai 

kurikulum tersebut. Dalam hal ini, tugas guru adalah menjabarkan 

kurikulum ke dalam satuan pelajaran sesuai dengan mata pelajaran 

masing-masing.  

Saat ini berlaku Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

KTSP adalah kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi sekolah, karakteristik sekolah/daerah, sosial budaya 

masyarakat setempat, dan karakteristik peserta didik. KTSP merupakan 

kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-

masing satuan pendidikan. Dengan demikian setiap sekolah harus 

menyusun KTSP. BSNP (2006: 5) menetapkan bahwa KTSP terdiri dari 

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan 

kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.  

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mendefinisikan 

bahwa: 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau 

kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar 

kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, 

kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar (BSNP, 

2006: 5). 

 

Silabus digunakan untuk menyebut suatu produk perkembangan 

kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan 

kemampuan dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian 

materi yang perlu dipelajari siswa dalam mencapai standar kompetensi 

dan kompetensi dasar (Majid, 2009: 18). Dalam silabus hanya tercakup 

bidang studi atau mata pelajaran yang harus diajarkan selama waktu 

setahun atau satu semester. Salim dalam Majid (2009: 38) 

mendefinisikan silabus adalah garis besar, ringkasan, ihtisar, atau 

pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Yulaelawati dalam Majid (2009: 

39) mendefinisikan silabus sebagai seperangkat serta rencana 
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pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun 

secara sistematis memuat komponen-komponen yang saling berkaitan 

untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar.  

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) 

No. 22 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Standar Isi (SI) adalah kriteria 

mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai 

kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang 

lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep 

keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. 

Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria 

tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, 

dan penguasaan kompetensi yang berjenjang. Dalam Permendiknas No. 

23 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Silabus merupakan penjabaran dan 

penyesuaian dari Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam Standar Isi.  

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara 

mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau 

beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendikan 

(BSNP, 2006: 15). Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi 

dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan 

untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di 

bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang 

menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, 

dan MAK. 

Silabus merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. 

Dalam Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses, 

dinyatakan bahwa Standar Proses meliputi perencanaan proses 



66 

 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil 

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk 

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan RPP. 

Silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan 

sebagai berikut: 

1) Kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai dengan yang 

dirumuskan oleh  Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi 

Dasar). 

2) Materi Pokok apa sajakah yang perlu dibahas dan dipelajari peserta 

didik untuk mencapai Standar Isi. 

3) Kegiatan pembelajaran yang bagaimanakah yang seharusnya 

diskenariokan oleh guru sehingga peserta didik mampu berinteraksi 

dengan objek belajar. 

4) Indikator apa sajakah yang harus ditentukan untuk mencapai Standar 

Isi. 

5) Bagaimanakah cara mengetahui ketercapaian kompetensi 

berdasarkan Indikator sebagai acuan dalam menentukan jenis dan 

aspek yang akan dinilai. 

6) Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai Standar Isi 

tertentu. 

7) Sumber Belajar apa sajakah yang dapat diberdayakan untuk 

mencapai Standar Isi tertentu.  

Suatu silabus minimal memuat lima komponen utama, yakni (a) 

standar kompetensi, (b) kompetensi dasar, (c) indikator, (d) materi 

standar, (e) standar proses (kegiatan belajar-mengajar), (f) standar 

penilaian. Pengembangan terhadap komponen-komponen tersebut 

merupakan kewenangan mutlak guru, termasuk pengembangan format 

silabus, dan penambahan komponen-komponen lain dalam silabus di 

luar komponen minimal (Mulyasa, 2009: 191). 
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Silabus sangat penting sebagai perencanaan pembelajaran, 

sebagai berikut: 

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan 

pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, 

pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan sistem 

penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan 

rencana pembelajaran, baik rencana pengelolaan kegiatan 

belajar secara klasikal, kelompok kecil, ataupun pembelajaran 

secara individual. Demikian pula, silabus sangat bermanfaat 

untuk mengembangkan sistem penilaian, yang dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sistem penilaian 

selalu mengacu pada standar kompetensi, kompetensi dasar, dan 

pembelajaran yang terdapat di dalam silabus (Majid, 2009: 40).  

 

Langkah-langkah pengembangan Silabus Pembelajaran telah 

diuraikan dalam Panduan Penyusunan KTSP (BSNP, 2006: 16-18) 

sebagai berikut:  

1) Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar telah ditetapkan dan 

didefinisikan dalam Standar Isi. 

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu.   

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang 

harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata 

pelajaran tertentu. 

2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran 

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang 

pencapaian kompetensi dasar 

3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman 

belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi 

antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan 

sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. 

Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui 
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penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat 

pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup 

yang perlu dikuasai peserta didik. 

4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang 

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan 

sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan 

pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja 

operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator 

digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 

5) Penentuan Jenis Penilaian 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes 

dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek 

dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. 

6) Menentukan Alokasi Waktu 

Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan 

perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang 

dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. 

7) Menentukan Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang 

digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak 

dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan 

budaya. 

Mengenai komponen kegiatan pembelajaran, Majid (2009: 48-

50) mengemukakan terdapat dua segi pengembangan pengalaman 

belajar yaitu: 

a) Pengembangan pengalaman belajar ranah kognitif, psikomotorik, 

dan afektif. 
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Ditinjau dari dimensi kompetensi yang ingin dicapai, pengalaman 

belajar siswa meliputi pengalaman belajar ranah kognitif, 

psikomotorik, dan afektif. Kompetensi ranah kognitif meliputi 

menghafal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mensintesakan, dan menilai pengalaman belajar yang relevan. 

Kompetensi ranah psikomotorik meliputi tingkatan gerakan awal, 

semi rumit, gerakan rutin. Kompetensi ranah afektif meliputi 

tingkatan pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi.  

b) Pengembangan kecakapan hidup (life skill) 

Hasil pembelajaran selain berupa penguasaan siswa terhadap 

kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran tertentu, 

juga berupa kecakapan lain yang secara implisit diperoleh melalui 

pengalaman belajar. Hasil samping yang positif atau bermanfaat ini 

disebut juga nurturrant effects. Sebagai contoh dalam dalam 

mempelajari topik demokrasi, selain menguasai konsep dan proses 

demokrasi, pada diri siswa juga dihasilkan sikap terhadap nilai-nilai 

demokrasi dan menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Pengalaman belajar yang perlu dicantumkan dalam silabus adalah 

alternatif kegiatan atau pengalaman belajar yang spesifik sesuai 

dengan rumusan uraian materi pembelajarannya sehingga diharapkan 

menunjang penguasaan kemampuan dasar yang telah ditentukan.  

Dalam Standar Proses dinyatakan bahwa silabus selanjutnya 

berperan sebagai acuan pengembangan RPP. Silabus dikembangkan 

berdasarkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, serta 

Panduan Penyusunan KTSP. RPP dijabarkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai 

Kompetensi Dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban 

menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan 
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ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai 

dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 

didik. RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 

satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk 

setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan 

pendidikan. 

c. Pengertian Silabus Berkarakter 

Proses pembelajaran meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran. Mulyasa E, (2009 : 77) menyatakan bahwa 

perencanaan menyangkut penetapan tujuan dan kompetensi serta 

memperkirakan cara mencapainya. Perencanaan merupakan fungsi 

sentral dari manajemen pembelajaran dan harus berorientasi ke masa 

depan. 

Perencanaan pembelajaran adalah membuat suatu persiapan 

pembelajaran itu sendiri. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa jika 

tidak mempunyai persiapan pembelajaran yang baik maka peluang 

untuk tidak terarah terbuka lebar, bahkan mungkin cenderung untuk 

melakukan improvisasi sendiri tanpa acuan yang jelas. Pada dasarnya, 

rencana pembelajaran menetapkan tujuan yang ingin dihasilkan guru 

selama pembelajaran dan bagaimana guru mencapai tujuan tersebut. 

Salah satu alasan utama mengapa membuat perencanaan dianggap 

penting adalah karena guru perlu mengindentifikasi tujuan dari 

pembelajaran yang mereka sampaikan. Guru perlu mengetahui apa yang 

mereka harapkan bisa dilakukan oleh para siswa pada akhir 

pembelajaran, yang sebelumnya tidak bisa siswa lakukan. 

Pentingnya perencanaan pembelajaran juga dikemukakan oleh 

Rusman (2008: 581) sebagai berikut: 

Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran operasional 

dari kurikulum, sedangkan aplikasi dari perencanaan akan 

terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran, terutama sebagai alat proyeksi kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Fungsi 
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perencanaan pembelajaran sebagai pedoman atau panduan 

kegiatan menggambarkan hasil yang akan dicapai, sebagai alat 

kontrol dan evaluasi. Bentuk perencanaan pembelajaran adalah 

Silabus Pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP).  

 

Pada tahap awal guru melakukan perencanaan pembelajaran 

dalam bentuk penyusunan perangkat pembelajaran yang terdiri dari 

Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus adalah 

penjabaran awal dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 

Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Guru sebagai 

implementator kurikulum sangat penting untuk mampu memahami dan 

mengembangkan silabus, karena hal itu mencerminkan pemahamannya 

tentang kurikulum. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para 

guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau 

beberapa sekolah, kelompok kerja guru dan Dinas Pendidikan. Dari 

silabus itu guru menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan 

pembelajarannya. RPP merupakan pedoman untuk melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas.  

Pengembangan nilai-nilai karakater diintegrasikan dalam setiap 

pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Langkah itu ditempuh 

dengan cara mengkaji Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 

(KD) pada Standar Isi (SI) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai kurikulum, untuk menentukan nilai-nilai karakter yang tercakup 

di dalamnya beserta indikatornya. Kemudian nilai-nilai karakter 

tersebut akan dicantumkan di Silabus dan RPP. Guru harus dapat 

melakukan tiga langkah yaitu: 1) merancang kegiatan pembelajaran 

yang mengembangkan karakter, 2) merumuskan indikator pencapaian 

yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter, 3) 

menyusun teknik penilaian yang dapat mengembangkan dan/atau 

mengukur perkembangan karakter. 

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter diperlukan strategi yang 

tepat. Pada prinsipnya, pengembangan budaya dan karakter bangsa 
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tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam 

mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena 

itu, guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam 

KTSP, Silabus dan RPP yang sudah ada (Balitbang, 2010: 11).  

Upaya tersebut dilaksanakan dengan cara memasukkan nilai 

karakter bangsa kedalam perencanaan pembelajaran (silabus dan RPP) 

dan penerapannya. Penulisan karakter bangsa dalam silabus dan RPP, 

bertujuan supaya para tenaga pendidik lebih fokus dan waspada dalam 

penerapan nilai afektif, sehingga siswa terlatih, terbiasa dan akhirnya 

menjadi karakter kepribadian, yang dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. Manakala hal ini dapat diwujudkan, maka nilai 

efektif karakter bangsa bukan hanya menjadi karakter pribadi, akan 

tetapi menjadi budaya, yakni kebudayaan bangsa melalui karakter anak 

bangsa. 

Silabus yang berkarakter yakni modifikasi silabus dengan 

memasukkan unsur karakter bangsa ke dalam silabus. Unsur karakter 

dimuat sebelum unsur kegiatan pembelajaran, karena nilai karakter ini 

dimuat dalam wacana proses langkah-langkah kegiatan pembelajaran, 

yang sesuai dengan tuntutan indikator, baik tuntutan kata kerjanya 

maupun tuntutan materinya. Jadi pada hakikatnya nilai karakter 

tercermin dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Untuk membentuk silabus berkarakter, Dikdasmen 

merekomendasikan langkah sebagai berikut: 

Silabus, RPP, dan bahan ajar dirancang dan disusun agar muatan 

maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi/berwawasan 

pendidikan karakter. Cara yang mudah untuk membuat silabus, 

RPP, dan bahan ajar yang berwawasan pendidikan karakter 

adalah dengan mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar yang 

telah dibuat/ada dengan menambahkan/mengadaptasi kegiatan 

pembelajaran yang bersifat memfasilitasi dikenalnya nilai-nilai, 

disadarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasinya nilai-

nilai (Dikdasmen, 2010: 45). 
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Komponen silabus yang meliputi materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan 

sumber belajar yang dirumuskan di dalam silabus pada dasarnya 

ditujukan untuk memfasilitasi peserta didik menguasai Standar 

Kompetensi / Kompetensi Dasar. Agar juga memfasilitasi terjadinya 

pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan karakter, 

setidak-tidaknya perlu dilakukan perubahan pada tiga komponen silabus 

berikut: 

1) Penambahan dan/atau modifikasi kegiatan pembelajaran sehingga 

ada  kegiatan pembelajaran yang mengembangkan karakter. 

2) Penambahan dan/atau modifikasi indikator pencapaian sehingga ada 

indikator yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal 

karakter. 

3) Penambahan dan/atau modifikasi teknik penilaian sehingga ada 

teknik penilaian yang dapat mengembangkan dan/atau mengukur 

perkembangan karakter. 

Pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui 

pengintegrasian dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. 

Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. 

Pengembangan nilai-nilai itu dalam silabus ditempuh melalui cara-cara 

berikut ini: 

a. mengkaji Standar Komptensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) pada 

Standar Isi (SI) untuk menentukan apakah nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa yang tercantum itu sudah tercakup di dalamnya; 

b. menggunakan tabel nilai karakter dan deskripsinya yang 

memperlihatkan keterkaitan antara SK dan KD dengan nilai dan 

indikator untuk menentukan nilai yang akan dikembangkan; 

c. mencantumkankan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dalam 

tabel nilai karakter dan deskripsinya itu ke dalam silabus; 

d. mencantumkan nilai-nilai yang sudah tertera dalam silabus ke dalam 

RPP; 
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e. mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif yang 

memungkinkan peserta didik memiliki kesempatan melakukan 

internalisasi nilai dan menunjukkannya dalam perilaku yang sesuai; 

dan 

f. memberikan bantuan kepada peserta didik, baik yang mengalami 

kesulitan untuk menginternalisasi nilai maupun untuk 

menunjukkannya dalam perilaku (Balitbang, 2010: 18-19). 

d. Pengertian Persepsi Guru tentang Silabus Berkarakter 

Guru harus menyadari fungsi dan kedudukannya sebagai 

pendidik yang tidak hanya bertugas mengajar tetapi juga membentuk 

karakter peserta didik.  

Guru merupakan pengembang kurikulum bagi kelasnya, yang 

akan menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasikan 

nilai-nilai yang terdapat dalam kurikulum kepada peserta didik. 

Dalam hal ini, tugas guru tidak hanya mentransfer pengetahuan 

(transfer of knowledge), akan tetapi lebih dari itu, yaitu 

membelajarkan anak supaya dapat berpikir integral dan 

komprehensif, untuk membentuk kompetensi dan mencapai 

makna tertinggi. Kegiatan tersebut bukan hanya berwujud 

pembelajaran di kelas tetapi dapat berwujud kegiatan lain seperti 

bimbingan belajar kepada peserta didik. Pengembangan rencana 

pelaksanaan pembelajaran berkait erat dengan kegiatan 

pembelajaran dan pelaksanaan bimbingan, karena isi  kurikulum 

bukan hanya ada dalam mata pelajaran saja, tetapi mencakup hal 

lain di luar mata pelajaran sejauh masih menjadi tanggung jawab 

sekolah untuk diberikan kepada peserta didik, seperti kerja 

keras, disiplin, kebiasaan belajar yang baik, dan jujur dalam 

belajar (Mulyasa, 2009: 224).  

 

Berdasarkan uraian pengertian persepsi, silabus, dan karakter, 

dapat disimpulkan pengertian persepsi guru tentang silabus berkarakter 

adalah tanggapan/pemahaman seorang guru dalam usahanya 

memberikan suatu makna tentang silabus sebagai rencana pembelajaran 

dan penilaian yang disusun secara sistematis yang mempunyai tujuan 

mengembangkan karakter, watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian 

siswa.  
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Sesuai dengan tugasnya sebagai implementator  kurikulum, guru 

harus mempunyai kompetensi untuk menyusun silabus berkarakter, 

selanjutnya mampu menerjemahkannya ke dalam Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran  berkarakter. Penerapan nilai karakter bangsa dalam 

silabus dan RPP, hanya dapat dilakukan oleh guru yang memiliki 

kompetensi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap mental yang 

berkarakter nilai-nilai kebangsaan. Merumuskan nilai karakter bangsa, 

dituntut kepada setiap guru bidang studi memiliki inovasi dan kreatif, 

serta profesional. 

Pentingnya kompetensi guru dalam hal perencanaan 

pembelajaran karakter dapat disimpulkan dari pernyataan Kepala 

Balitbang sebagai berikut: 

Dalam perencanaan pada dokumen kurikulum (KTSP), silabus, 

RPP, dan proses belajar, materi belajar ranah materi nilai 

karakter tidak dapat dijadikan pokok bahasan karena 

mengandung resiko akan menjadi materi yang bersifat kognitif. 

Oleh karena itu, dalam pengembangan materi karakter, sikap 

menyukai, ingin memiliki, dan mau menjadikan nilai-nilai 

tersebut sebagai dasar bagi tindakan dalam perilaku kehidupan 

peserta didik sehari-hari merupakan persyaratan awal yang 

mutlak untuk keberhasilan karakter (Balitbang, 2010: iv). 

 

Penerapan nilai karakter bangsa melalui jalur pendidikan 

merupakan hal yang baru, sehingga para guru memerlukan 

pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap mental yang berkenaan 

dengan nilai karakter bangsa. Manakala dalam membangun karakter 

bangsa para guru masih belum memiliki kompetensi ini, maka itikad 

pemerintah untuk membangun budaya bangsa yang berkarakter akan 

terhambat, karenanya sungguh sangat penting para guru memiliki 

kompetensi dalam merumuskan silabus dan RPP yang berkarakter. 
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2.1.4 Budaya Sekolah 

a. Pengertian Budaya Sekolah 

Sekolah sebagaimana layaknya sebuah organisasi juga 

mempunyai budaya yang dikembangkan. Pentingnya pengembangan 

budaya sekolah sudah dikemukakan oleh pemerintah. Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, dalam kaitannya dengan 

upaya peningkatan kualitas sekolah misalnya, sekurangnya ada tiga 

aspek pokok yang perlu diperhatikan, yaitu (1) proses belajar mengajar, 

(2) kepemimpinan dan manajemen sekolah, dan (3) kultur sekolah 

(Depdikbud, 1999:10) 

Berbagai pengertian budaya sekolah dikemukakan oleh para 

pemerhati pendidikan. Kementerian Pendidikan Nasional 

mendifinisikan pengertian budaya sekolah sebagai berikut: 

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup 

ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, 

kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, 

kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. 

Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat 

peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, 

konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan 

sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah. 

Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh 

berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku 

di suatu sekolah (Balitbang, 2010: 19). 

 

Goleman dalam Suharsaputra (2010: 107) mengemukakan 

bahwa asumsi, keyakinan, dan nilai-nilai yang terinternalisasikan pada 

setiap anggota organisasi sekolah merupakan prinsip-prinsip yang 

menjadi pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dalam mencapai 

tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Kultur sekolah akan membentuk 

situasi organisasi sekolah, baik situasi fisik maupun sosial, dan kondisi 

ini menunjukkan suatu iklim sekolah. Dengan demikian kultur sekolah 

pada dasarnya akan membentuk iklim sekolah. 

Zamroni (2011: 111) memberikan batasan budaya sekolah 

sebagai berikut: 
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Budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsi-prinsip, tradisi-

tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam 

perjalanan panjang sekolah, dikembangkan sekolah dalam 

jangka waktu yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini 

oleh seluruh warga sekolah sehingga mendorong munculnya 

sikap dan perilaku warga sekolah. Warga sekolah menurut UU 

Sisdiknas terdiri dari peserta didik, pendidik, kepala sekolah, 

tenaga pendidik serta komite sekolah. Substansi budaya sekolah 

adalah perilaku, nilai-nilai, sikap dan cara hidup warga sekolah 

yang berusaha mendinamisir lingkungan sekolah untuk 

mencapai tujuan sekolah. 

 

Berdasarkan berbagai definisi budaya sekolah tersebut di atas, 

dapat disimpulkan pengertian budaya sekolah adalah nilai-nilai, prinsip-

prinsip, tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam 

perjalanan panjang sekolah, dikembangkan sekolah dalam jangka waktu 

yang lama dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga 

sekolah sehingga mendorong munculnya sikap dan perilaku, dimana 

interaksi seluruh warga sekolah tersebut terikat oleh berbagai aturan, 

norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah, semua 

itu dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan sekolah.  

b. Dimensi Budaya Sekolah 

Balitbang (2010: 19) menyebutkan beberapa bentuk budaya 

sekolah, antara lain kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, 

kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa 

kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang 

dikembangkan dalam budaya sekolah.  

Depdiknas merekomendasikan nilai-nilai sehubungan dengan 

pengembangan budaya sekolah, aspek budaya utama yaitu sebagai 

berikut: (1) budaya jujur; (2) budaya saling percaya; (3) budaya 

kerjasama; (4) budaya baca; (5) budaya disiplin dan efiensi; (6) budaya 

bersih; (7) budaya berprestasi dan berkompetisi; dan (8) budaya 

memberi teguran dan penghargaan (Direktorat PLP, 2002: 14) 

Budaya jujur mencakup (a) transparansi dalam pengambilan 

kebijakan di sekolah seperti penerimaan siswa baru dan keuangan 
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sekolah; (b) kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas-tugas (tidak 

mencontek); (c) kesesuaian laporan dengan kenyataan. Budaya saling 

percaya mencakup: (a) pendelegasian wewenang jika pimpinan sedang 

ada tugas tertentu dan atau berhalangan tugas; (b) penetapan peserta 

penataran/pelatihan; (c) pembentukan tim kerja atau satuan tugas. 

Budaya kerjasama mencakup: (a) keterlaksanaan pembagian tugas; (b) 

cara pengambilan keputusan; (c) partisipasi komite sekolah, orang tua, 

masyarakat, dan alumni, (d) pelaksanaan team teaching. Budaya baca 

mencakup: (a) jumlah kunjungan ke perpustakaan; (b) jumlah buku 

yang dipinjam; (c) jenis buku yang dipinjam atau dibaca. Budaya 

disiplin dan efisiensi mencakup: (a) ketepatan waktu (jam Proses 

Belajar Mengajar); (b) frekuensi kehadiran; (c) cara berpakaian; (d) 

ketepatan waktu rapat dinas di sekolah; (e) pemanfaatan media; (f) 

pemanfaatan komputer untuk kearsipan/administrasi sekolah. Budaya 

bersih mencakup: (a) kebersihan halaman sekolah; (b) kebersihan ruang 

kelas/laboratorium; (c) kebersihan ruang kerja; (d) kebersihan kamar 

mandi dan WC. Budaya berprestasi dan berkompetisi mencakup: (a) 

partsipasi dalam berbagai lomba; (b) motivasi berprestasi. Budaya 

memberi teguran dan penghargaan terdiri dari: (a) pemberian teguran 

bagi yang berbuat salah; (b) pemberian penghargaan bagi yang 

berprestasi. 

Nurysam (2011) mengemukakan setidaknya ada tiga kultur yang 

perlu dikembangkan di sekolah, yaitu kultur akademik, kultur budaya, 

dan kultur demokratis. Ketiga kultur ini harus menjadi prioritas yang 

melekat dalam lingkungan sekolah. 

1) Kultur akademik memiliki ciri pada setiap tindakan, keputusan, 

kebijakan, dan opini didukung dengan dasar akademik yang kuat. 

Artinya merujuk pada teori, dasar hukum, dan nilai kebenaran yang 

teruji. Jadi guru, kepala sekolah, dan siswa selalu berpegang pada 

pijakan teoritik dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam 

kesehariannya. Kultur akademik tercermin pada kedisiplinan dalam 
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bertindak, kearifan dalam bersikap, serta kepiawaian dalam berpikir 

dan berargumentasi. 

2) Kultur budaya tercermin pada pengembangan sekolah yang 

memelihara, membangun, dan mengembangkan budaya bangsa yang 

positif dalam kerangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 

Sekolah akan menjadi benteng pertahanan terkikisnya budaya 

nusantara akibat gencarnya serangan budaya asing yang tidak 

relevan seperti budaya hedonisme, individualisme, dan materialisme. 

Sekolah secara konsisten dan persisten menanamkan nilai-nilai 

transendental rela berkorban dan ihlas beramal. Di sisi lain sekolah 

terus mengembangkan seni tradisi yang berakar pada budaya 

nusantara yang dikreasi untuk dikemas dengan modernitas dengan 

tetap mempertahankan keasliannya. 

3) Kultur demokratis menampilkan corak berkehidupan yang 

mengakomodasi perbedaan untuk secara bersama membangun 

kemajuan. Kultur ini jauh dari pola tindakan disksriminatif dan 

otoritarianisme serta sikap mengabdi atasan secara membabi buta. 

Warga sekolah selalu bertindak objektif, transparan, dan 

bertanggungjawab. 

Laksono (tanpa tahun: 1) mengemukakan bahwa budaya sekolah 

merupakan kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang 

berdasarkan nilai-nilai tertentu yang dianut sekolah. Idealnya, setiap 

sekolah memiliki spirit atau nilai-nilai tertentu, misalnya jujur, cerdas, 

tangguh, dan peduli. Nilai-nilai tersebut akan mewarnai gerak langkah 

sekolah, membentuk kualitas kehidupan fisiologis maupun psikologis 

sekolah, dan lebih lanjut akan membentuk perilaku sistem (sekolah), 

kelompok, dan warga sekolah. Oleh karena itu diperlukan budaya 

sekolah yang kondusif yang mampu memberikan pengalaman bagi 

tumbuh kembangnya perilaku berkarakter sebagai perwujudan dari 

nilai-nilai tersebut. Budaya sekolah yang kondusif akan tampak atau 
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tecermin dalam kebijakan, aturan sekolah, fisik sekolah, dan perilaku 

warga sekolah.  

Sastrapratedja dalam Ahyar (2009: 30) mengelompokkan unsur-

unsur budaya sekolah dalam dua kategori, yakni unsur yang kasat 

mata/visual dan unsur yang tidak kasat mata.  

Unsur yang kasat mata (visual) terdiri dari visual verbal dan visual 

material. Visual verbal meliputi (1) visi, misi, tujuan dan sasaran, (2) 

kurikulum, (3) bahasa dan komunikasi, (4) narasi sekolah, (5) narasi 

tokoh-tokoh, (6) struktur organisasi, (7) ritual, (8) upacara, (9) prosedur 

belajar mengajar, (10) peratutan, sistem ganjaran dan hukuman, (11) 

pelayanan psikologi sosial, (12) pola interaksi sekolah dengan orang 

tua. Unsur visual material meliputi (1) fasilitas dan peralatan, (2) artifak 

dan tanda kenangan, (3) pakaian seragam.  

Sedangkan unsur yang tidak kasat mata meliputi filsafat atau pandangan 

dasar sekolah. Semua unsur merupakan sesuatu yang dianggap penting 

dan harus diperjuangkan oleh sekolah. Oleh karena itu harus dinyatakan 

dalam bentuk visi, misi, tujuan, tata tertib dan sasaran yang lebih 

terperinci yang akan dicapai sekolah. 

c. Cara Mengembangkan Budaya Sekolah 

Laksono (tanpa tahun: 4) mengemukakan bahwa proses 

bertumbuh dan berkembangnya budaya sekolah dapat dijelaskan 

sebagai berikut. Idealnya, setiap sekolah tentu memiliki spirit atau nilai-

nilai tertentu, misalnya nilai-nilai jujur, cerdas, tangguh, peduli. Nilai-

nilai tersebut akan mewarnai pembuatan struktur organisasi sekolah, 

penyusunan deskripsi tugas, sistem dan prosedur kerja sekolah, 

kebijakan dan aturan-aturan sekolah, dan tata tertib sekolah, hubungan 

vertikal maupun horizontal antarwarga sekolah, acara-acara ritual, 

seremonial sekolah, yang secara keseluruhan, kooperatif dan cepat atau 

lambat akan membentuk kualitas kehidupan fisiologis maupun 

psikologis sekolah, dan lebih lanjut akan membentuk perilaku, baik 
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perilaku sistem (sekolah), perilaku kelompok, maupun perilaku 

perorangan warga sekolah. 

Laksono (tanpa tahun: 5) mengemukakan bahwa budaya sekolah 

yang kondusif adalah bila:  

1) Pertama, secara produktif mampu memberikan pengalaman, baik 

bagi bertumbuhkembangnya: (1) keimanan dan ketakwaan siswa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) kesahajaan dan nasionalisme 

siswa, (3) semangat kebersamaan, persatuan, dan kerja kelompok 

siswa, (4) semangat membaca dan mencari referensi, (5) 

keterampilan siswa dalam mengkritisi data dan memecahkan 

masalah hidup, (6) kecerdasan emosional siswa, (7) keterampilan 

komunikasi siswa, baik secara lisan maupun tertulis, (8) kemampuan 

siswa untuk berpikir objektif dan sistematis; (9) kecakapan siswa 

dalam bidang tertentu yang terdapat di masyarakat. 

2) Kedua, budaya sekolah yang kondusif, akan tampak atau tecermin 

dalam (1) struktur organisasi sekolah, (2) deskripsi tugas sekolah, (3) 

sistem dan prosedur kerja sekolah, pegawai, (4) kebijakan dan 

aturan, (5) tata tertib sekolah, (6) kepemimpinan dan hubungan, (7) 

acara atau ritual, dan (8) penampilan fisik sekolah yang juga tumbuh 

dan berkembang. 

Dalam konteks dengan peserta didik, habituasi adalah usaha 

diciptakannya situasi dan kondisi serta penguatan yang memungkinkan 

siswa pada satuan pendidikannya, rumahnya, dan lingkungan 

masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai nilai sehingga 

terbentuk karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi dari 

dan melalui proses intervensi. Proses pemberdayaan dan pembudayaan 

yang mencakup pemberian contoh, pembelajaran, pembiasaan, dan 

penguatan harus dikembangkan secara sistemik, holistik, dan dinamis. 
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d. Peran Warga Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Sekolah 

Menurut Laksono, sebagai sebuah lembaga pendidikan, 

pengembangan budaya sekolah merupakan tugas dan tanggung jawab 

pemimpin sekolah, selaku pemimpin pendidikan. Namun, 

pengembangan budaya sekolah mempersyaratkan adanya partisipasi 

seluruh personel sekolah dan pemangku kepentingan, termasuk orang 

tua siswa. Oleh karena itu, secara manajerial pengembangan budaya 

sekolah menjadi tanggung jawab pemimpin sekolah, sedangkan secara 

operasional sehari-hari menjadi tugas seluruh personel sekolah dan 

pemangku kepentingan terkait. 

Kepala sekolah harus selalu menumbuhkan komitmen warga 

sekolah dan pemangku kepentingan untuk memegang teguh nilai-nilai 

yang telah ditetapkan bersama. Pengembangan budaya sekolah ini akan 

berhasil bilamana nilai-nilai sebagaimana termanifestasikan dalam 

berbagai kebijakan dan peraturan sekolah menjadi perilaku sosial 

sehari-hari di sekolah. 

Institusionalisasi budaya di sekolah sangat bergantung kepada 

peran serta pendidik sebagai duta budaya bagi seluruh siswanya. Jadi, 

di antara keseluruhan komponen pada sistem pembelajaran di sekolah 

ada sebuah komponen yang paling esensial dan menentukan 

keberhasilan pengembangan budaya sekolah, yaitu pendidik. Pendidik 

harus mampu menjadi teladan dalam pengembangan karakter siswa. 

Hal penting lain adalah guru harus mampu mengintegrasikan 

pendidikan karakter ke dalam materi pembelajaran.  

Pengembangan budaya dan karakter di sekolah harus dilakukan 

melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode 

belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, 

pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah; 

oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan 

pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.  
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Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter 

bangsa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan 

(konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik yang 

akan terbentuk sebagai budaya sekolah. Pertama dilaksanakan sebagai 

kegiatan rutin sekolah, sebagai kegiatan yang dilakukan peserta didik 

secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini 

adalah upacara pada hari besar nasional, pemeriksaan kebersihan badan, 

beribadah bersama, berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, 

mengucap salam bila bertemu guru dan tenaga kependidikan atau pun 

teman. 

Pelaksanaan budaya karakter juga dilakukan dengan kegiatan 

spontan yang dilakukan pada saat itu juga, misalnya pada saat guru dan 

tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang 

kurang baik dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat itu juga, 

misalnya membuang sampah sembarangan. Kegiatan spontan juga 

berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang baik sehingga perlu 

dipuji, misalnya, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah 

raga atau kesenian, dan sebagainya.  

Keteladanan harus ditunjukkan oleh guru dan tenaga 

kependidikan lain sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta 

didik untuk mencontohnya. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat 

pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, 

perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan.  

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan 

karakter bangsa maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung 

kegiatan itu. Sekolah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya 

dan karakter bangsa yang diinginkan. Sebagai contoh, toilet yang selalu 

bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, 

sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur. 
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e. Manfaat Budaya Sekolah  

Apa yang dilihat dan dirasakan siswa terhadap lingkungan 

sekolah akan berpengaruh terhadap bagaimana siswa tersebut memiliki 

konsep tentang dirinya sendiri, kemampuannya bekerja secara efektif, 

kecakapannya dalam melakukan hubungan interpersonal dengan 

pendidik, pemimpin sekolah, dan sesama siswa. Iklim atau atmosfer 

sekolah, seperti hubungan (interpersonal/lingkungan) belajar yang 

kondusif, lingkungan yang menyenangkan, moral dan spirit sekolah 

berkorelasi secara positif dan signifikan dengan kepribadian dan 

prestasi akademik. Atas dasar itu, direkomendasikan agar pemimpin 

sekolah selalu memberikan perhatian terhadap atmosfer sekolah, 

terutama yang bersifat psikologis, di samping kualitas pembelajaran, 

dalam rangka pembentukan kepribadian siswa secara utuh. 

Budaya sekolah yang positif akan mendorong semua warga 

sekolah untuk bekerjasama yang didasarkan saling percaya, 

mengundang partisipasi seluruh warga, mendorong munculnya 

gagasan-gagasan baru, dan memberikan kesempatan untuk 

terlaksananya pembaharuan di sekolah yang semuanya ini bermuara 

pada pencapaian hasil terbaik. Budaya sekolah yang baik dapat 

menumbuhkan iklim yang mendorong semua warga sekolah untuk 

belajar, yaitu belajar bagaimana belajar dan belajar bersama. Akan 

tumbuh suatu semangat di kalangan warga sekoalah untuk senantiasa 

belajar tentang sesuatu yang memiliki nilai-nilai kebaikan. 

Budaya sekolah yang baik dapat memperbaiki kinerja sekolah, 

baik kepala sekolah, guru, siswa, karyawan maupun pengguna sekolah 

lainnya. Budaya sekolah yang baik akan secara efektif menghasilkan 

kinerja yang terbaik pada setiap individu, kelompok kerja/ unit dan 

sekolah sebagai satu institusi, dan hubungan sinergis antara tiga 

tingkatan tersebut. Budaya sekolah diharapkan memperbaiki mutu 

sekolah, kinerja di sekolah dan mutu kehidupan yang diharapkan 

memiliki ciri sehat, dinamis atau aktif, positif dan profesional. Budaya 
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sekolah sehat memberikan peluang sekolah dan warga sekolah 

berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, energik, penuh 

vitalitas, memiliki semangat tinggi, dan akan mampu terus berkembang. 

Oleh karena itu, budaya sekolah ini perlu dikembangkan. 

Iklim sekolah (school climate) pada dasarnya dapat 

dikemukakan sebagai iklim organisasi yang terjadi pada suatu 

sekolah. Iklim sekolah merupakan hasil dari media interaksi 

dalam organisasi sekolah. Iklim sekolah akan memberi pengaruh 

pada perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. 

Pentingnya manajer/pimpinan sekolah memperhatikan iklim 

yang ada dalam organisasi merupakan suatu gambaran bahwa 

pencapaian tujuan organisasi sekolah juga akan banyak 

ditentukan oleh bagaimana pengelolaan lingkungan sekolah 

sebagai pembentuk iklim sekolah, mendorong pada situasi 

kondusif bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk 

melaksanakan tugasnya dengan produktif (Suharsaputra, 2010: 

75). 

 

Motivasi kerja guru dipengaruhi oleh bagaimana kepemimpinan 

Kepala Sekolah dijalankan dengan baik, cita-cita/aspirasi, kemampuan 

guru, kondisi individu/lingkungan serta upaya-upaya pembinaan yang 

dilakukan oleh Kepala Sekolah. Dengan demikian proses pembelajaran 

yang dilaksanakannya juga akan dipengaruhi oleh kondisi dan suasana 

lingkungan sekitarnya di sekolah. 

Guru yang memiliki kinerja tinggi akan bernafsu dan berusaha 

meningkatkan kompetensinya, baik dalam kaitannya dengan 

perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran, 

sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal. Setidaknya terdapat 

sepuluh faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru, baik 

faktor internal maupun eksternal. Kesepuluh faktor tersebut 

adalah dorongan untuk bekerja, tanggungjawab terhadap tugas, 

minat terhadap tugas, penghargaan atas tugas, peluang untuk 

berkembang, perhatian dari kepala sekolah, hubungan 

interpersonal dengan sesama guru, MGMP dan KKG, kelompok 

diskusi terbimbing, serta layanan perpustakaan. Faktor-faktor 

tersebut baik internal maupun eksternal merupakan unsur-unsur  

dari budaya sekolah yang dikembangkan baik oleh masing-

masing personel maupun secara bersama-sama dalam bimbingan 

pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah (Mulyasa, 2009: 227).  
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2.2 Hasil Penelitian yang Relevan (Peneliti Sebelumnya) 

Penelitian yang relevan merupakan penelaahan dari hasil penelitian 

yang terdahulu yang diperlukan untuk mempertajam penelitian yang akan 

dilakukan. Berikut ini uraian singkat penelitian yang relevan dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan. 

Tabel I.1 Penelitian yang Relevan 

No

. 

Judul Penelitian Penulis Hasil Penelitian 

1 Analisis kompetensi pro- 

fesional dan kompetensi 

kepribadian dosen dalam 

upaya meningkatkan kua 

litas pembelajaran maha- 

siswa 

Eman 

Sulaeman 

Terdapat hubungan antara 

kompetensi profesional dan 

kompetensi kepribadian 

dosen dengan kualitas 

pembelajaran mahasiswa 

2 Pengintegrasian pendidi- 

kan karakter dalam 

pembelajaran di sekolah 

Marzuki, 

Dr. M.Ag. 

Pengintegrasian pendidikan 

karakter dalam pembelajaran 

dapat dilakukan dengan 

pemuatan nilai-nilai karakter 

dalam semua mata pelajaran 

yang diajarkan di sekolah dan 

dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran. Guru harus 

mempersiapkan perencana- 

an, pelaksanaan, hingga 

evaluasinya. Pelaksanaan- 

nya perlu didukung oleh 

keteladanan guru dan orang 

tua murid serta budaya yang 

berkarakter. 

3 Pengembangan Budaya 

Sekolah untuk Meretas 

Pendidikan Karakter 

Kisyani 

Laksono 

Diperlukan budaya sekolah 

yang kondusif yang mampu 

memberikan pengalaman 

bagi tumbuh kembangnya 

perilaku berkarakter sebagai 

perwujudan dari nilai 

4 Integrasi pendidikan 

karakter dalam perkuli-

ahan 

Sri 

Winarni 

Pengintegrasian pendidikan 

karakter dalam perkuliahan 

dapat dilakukan dengan 

memasukkan nilai-nilai 

karakter dalam perencanaan 

(silabus dan RPP), bahan ajar 

dan media, implementasi di 

kelas, penilaian, monitoring. 
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5 Pendidikan karakter 

dengan pendekatan kom- 

prehensif di Universitas 

Negeri Yogyakarta 

Marzuki & 

Darmiyati 

Zuchdi 

1) implementasi pendidikan 

karakter di UNY dilakukan 

melalui pengintegrasian 

pendidikan karakter dalam 

perkuliahan dan pengem-

bangan kultur universitas 

2) pengintegrasian pendidi- 

kan karakter dalam perku-

liahan dapat meningkat- 

kan capaian akademik dan 

aktualisasi nilai-nilai  

karakter  

3) pengembangan kultur uni 

versitas dapat meningkat- 

kan kualitas kinerja. 

 

2.3 Kerangka Konsep (Kerangka Berpikir) 

Kerangka pemikiran pada dasarnya merupakan arahan penalaran 

untuk sampai pada penemuan jawaban sementara atas masalah yang 

dirumuskan. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, proses pembelajaran 

karakter peseta didik yang difasilitasi oleh seorang guru dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor.  

2.3.1. Tinjauan Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah uraian tentang obyek 

penelitian/instansi/organisasi yang terkait/relevan dengan masalah 

penelitian, misalnya struktur, visi, misi, aktivitas, model bisnis, strategi, 

kebijakan, teknis sistem/ilmu komputer/teknologi, yang mendukung 

penelitian, untuk membangun suatu kerangka konsep/pemikiran, 

menetapkan hipotesis dan desain/rancangan penelitian.  

a. Pembelajaran Karakter 

Pembelajaran karakter adalah pendidikan karakter secara 

terpadu di dalam pembelajaran, pengenalan nilai-nilai, fasilitas 

diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan 

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik 

sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di 

dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. 
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Pembelajaran karakter adalah proses pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh para siswa sebagai subyek belajar dan para guru 

Pendidikan Agama Buddha sebagai fasilitator pembelajaran. 

b. Kompetensi Kepribadian Guru 

Kompetensi Kepribadian Guru adalah kompetensi kepribadian 

dari guru mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dalam jenjang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP).   

c. Persepsi Guru tentang Silabus Berkarakter 

Persepsi Guru tentang Silabus Berkarakter adalah persepsi 

guru terhadap silabus pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Buddha dalam jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Silabus pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Buddha disusun oleh Kelompok Kerja Guru Agama Buddha dan 

ditetapkan oleh Pengawas Pendidikan Agama Buddha untuk 

digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Dalam silabus 

berkarakter tercantum nilai-nilai karakter yang harus diintegrasikan 

dalam materi-materi Pendidikan Agama Buddha yang sesuai dengan 

nilai karakter tersebut.  

d. Budaya Sekolah 

Budaya sekolah adalah nilai-nilai, prinsi-prinsip, tradisi-

tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan 

panjang sekolah, dikembangkan sekolah dalam jangka waktu yang 

lama dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga 

sekolah sehingga mendorong munculnya sikap dan perilaku, dimana 

interaksi seluruh warga sekolah tersebut terikat oleh berbagai aturan, 

norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah, 

semua itu dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan 

sekolah. Budaya sekolah adalah budaya yang dikembangkan, 

dipelihara, dan berlaku di sekolah-sekolah tempat para guru 

Pendidikan Agama Buddha melaksanakan tugas.  
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BAGAN KERANGKA BERPIKIR   

Kompetensi kepribadian guru: 

a) Ketaatan pada norma 

b) Keteladanan 

c) Kebijaksanaan 

d) Profesionalitas 

e) Etika Profesi 

Persepsi guru tentang silabus 

berkarakter: 

a) Pemahaman yang benar 

b) Pendapat yang baik 

c) Sikap yang positif 

Budaya sekolah: 

a) Struktur organisasi 

b) Deskripsi tugas 

c) Sistem dan prosedur kerja 

d) Kebijakan dan aturan 

e) Tata tertib sekolah 

f) Kepemimpinan dan hubungan  

g) Acara ritual 

h) Acara seremonial 

i) Penampilan fisik 

Pembelajaran karakter: 

a) Integrasi nilai-nilai karakter 

dalam pembelajaran di kelas 

b) Keteladanan guru 

c) Integrasi nilai-nilai karakter 

dalam program kegiatan 

sehari-hari sekolah 
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2.3.2. Kerangka Pengaruh 

a. Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap pembelajaran 

karakter. 

Kompetensi kepribadian guru merupakan sesuatu yang 

berada di dalam diri pribadi guru. Ia merupakan suatu karakter yang 

dimiliki oleh seorang guru baik yang ada secara alamiah maupun 

yang telah dikembangkannya. Idealnya, seorang guru mengajarkan 

sesuatu yang benar-benar dipahaminya. Demikian juga dengan 

kepribadian, seorang guru hendaknya menanamkan nilai-nilai 

kepada peserta didiknya dimana nilai-nilai itu benar-benar telah 

dimiliki oleh dirinya sendiri. Dengan kata lain seorang guru harus 

dapat menjadi teladan bagi para siswanya. Bila seorang guru telah 

menghayati nilai-nilai karakter, maka tidak akan menemui kesulitan 

untuk menanamkannya kepada para siswanya, karena karakter itu 

telah ada dalam dirinya. 

Diduga semakin baik kompetensi kepribadian guru, maka 

akan semakin baik kualitas pembelajaran karakter yang 

dilaksanakannya.  

b. Pengaruh persepsi guru tentang silabus berkarakter terhadap 

pembelajaran karakter. 

Guru adalah implementator kurikulum yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Silabus adalah langkah pertama dari pelaksanaan 

kurikulum, merupakan salah satu bentuk dari perencanaan 

pembelajaran disamping RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). 

Seorang guru memerlukan perencanaan pembelajaran agar 

pelaksanaan pembelajaran menjadi terarah. Pemahaman terhadap 

silabus berperan penting supaya guru memahami tujuan dari suatu 

materi pelajaran, pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran 

yang akan dilaksanakan, metode pengajaran, cara penilaian hasil 

belajar, dan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan. Dalam 

hal ini semua aspek tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan 
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proses pembelajaran karakter. Dalam silabus ini guru harus mampu 

menentukan nilai karakter yang sesuai dengan Standar Kompetensi 

(SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang ada dalam kurikulum, dan 

juga menentukan indikator keberhasilannya. Guru harus mampu 

merumuskan secara terperinci kegiatan pembelajaran dan metode 

pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk melaksanakan 

pembelajaran karakter, harus mampu menentukan berbagai sumber 

belajar yang sesuai untuk mendukung perkembangan karakter siswa. 

Untuk ini diperlukan kreativitas dan inovasi guru. Selain itu juga 

diperlukan sikap yang positif dalam memandang kedudukan silabus. 

Seorang guru hendaknya tidak mengabaikan fungsi silabus.  

Diduga semakin baik persepsi guru tentang silabus 

berkarakter, maka akan semakin baik kualitas pembelajaran karakter 

yang dilaksanakannya. 

c.  Pengaruh budaya sekolah terhadap pembelajaran karakter. 

Budaya sekolah merupakan nilai-nilai yang dikembangkan, 

dipelihara, dan dilaksanakan dalam lingkup yang lebih luas yaitu 

oleh seluruh warga sekolah yaitu para tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan, dan para siswa. Setiap warga sekolah akan dituntut 

dan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya sekolah. Bagi 

para siswa, mereka akan melaksanakan budaya sekolah baik dalam 

bersikap dan bertingkah laku dalam pergaulan dengan sesama warga 

sekolah maupun dalam melaksanakan pembelajaran. Bagi para guru 

pun demikian, mereka akan melaksanakan budaya sekolah baik 

dalam bersikap dan bertingkah laku dalam pergaulan dengan sesama 

warga sekolah, dalam melaksanakan tugas-tugas, serta dalam 

melaksanakan tugas sebagai fasilitator pembelajaran bagi para siswa. 

Diduga semakin baik budaya sekolah, maka akan semakin 

baik kualitas pembelajaran karakter yang dilaksanakannya. 
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d. Pengaruh secara bersama-sama kompetensi kepribadian guru, 

persepsi guru tentang silabus berkarakter, dan budaya sekolah 

terhadap pembelajaran karakter. 

Kompetensi kepribadian guru merupakan unsur manusia, 

persepsi tentang silabus berkarakter merupakan unsur sistem yang 

diimplementasikan oleh guru, sedangkan  budaya sekolah 

merupakan unsur manajemen nilai-nilai dalam sekolah yang 

diarahkan oleh Kepala Sekolah. Sinergi dari ketiga unsur tersebut, 

yang dikelola dengan profesional oleh seorang guru, dilaksanakan 

oleh peserta didik dan didukung oleh seluruh warga sekolah akan 

menghasilkan proses pembelajaran karakter peserta didik yang 

efektif.     

Diduga semakin baik kompetensi kepribadian guru, persepsi 

guru tentang silabus berkarakter, dan budaya sekolah, maka akan 

semakin baik kualitas pembelajaran karakter yang dilaksanakannya. 

2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan kesimpulan sementara atas permasalahan yang 

dikemukakan. Arikunto (2002: 64) berpendapat bahwa “Hipotesis dapat 

diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul”. 

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian yang relevan dan kerangka 

pemikiran yang telah dikemukakan, penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

a. Terdapat pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap pembelajaran 

karakter.  

b. Terdapat pengaruh persepsi guru tentang silabus berkarakter terhadap 

pembelajaran karakter. 

c. Terdapat pengaruh budaya sekolah terhadap pembelajaran karakter. 

d. Terdapat pengaruh secara bersama-sama kompetensi kepribadian guru, 

persepsi guru tentang silabus berkarakter, dan budaya  sekolah terhadap 

pembelajaran karakter. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 

Data diperoleh dengan cara penyebaran angket kepada responden 

berjumlah 58 orang. Tiap variabel masing-masing berisi instrumen yaitu 

variabel pembelajaran karakter (Y) terdiri dari 28 butir instrumen, variabel 

kompetensi kepribadian guru (X1) terdiri dari 27 butir instrumen, variabel 

persepsi guru tentang silabus berkarakter (X2) terdiri dari 27 butir 

instrumen, dan variabel budaya sekolah (X3) terdiri dari 28 butir instrumen.  

Data yang diperoleh dari pengisian kuesioner sebagai skor mentah 

selanjutnya dikonversi atau diubah menjadi nilai standar. Dalam penelitian 

ini digunakan nilai standar berskala lima. Sudijono (2009: 328-329) 

menguraikan cara melakukan standarisasi nilai. Untuk melakukan 

standarisasi nilai ini terlebih dahulu harus didapatkan rata-rata hitung/ Mean 

(M) dan  Standar Deviasi (SD) data tersebut pada masing-masing variabel. 

Pedoman pengubahan skor mentah menjadi nilai standar lima adalah 

sebagai berikut: 

Tabel IV-1 Pedoman Standarisasi Nilai 

No. Rumus Kategori 

1 M + 1.5 SD Sangat Baik 

2 M + 0.5 SD Baik 

3 M – 0.5 SD    Cukup 

4 M – 1.5 SD Kurang 

5 < (M – 1.5 SD) Sangat Kurang 
 

4.1.1 Pembelajaran Karakter 

Untuk nilai pada variabel pembelajaran karakter dijelaskan dalam 

distribusi frekuensi seperti tercantum pada tabel berikut. 
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4.4 Temuan Penelitian 

Beberapa temuan yang didapatkan dari hasil penelitian yang sudah 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap pembelajaran karakter 

yang dilakukan guru kepada peserta didik sebesar 18,3%. 

b. Persepsi guru tentang silabus karakter berpengaruh terhadap pembelajaran 

karakter yang dilakukan guru kepada peserta didik sebesar 6,8%. 

c. Budaya sekolah berpengaruh terhadap pembelajaran karakter yang 

dilakukan guru kepada peserta didik sebesar 23,9%.  

d. Secara simultan (bersama-sama) kompetensi kepribadian guru, persepsi 

guru tentang silabus berkarakter, dan budaya sekolah berpengaruh 

terhadap pembelajaran karakter yang dilakukan guru kepada peserta didik 

sebesar 30,5%. 
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap pembelajaran 

karakter 

Berdasarkan data di atas, responden memberikan jawaban yang 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan kompetensi kepribadian guru 

berada pada tingkat cukup. Terdapat beberapa kondisi baik yang 

mendukung tingkat kompetensi kepribadian guru, dan beberapa kelemahan 

atau kondisi kurang baik yang menghambat atau menjadi kendala bagi 

tingkat kompetensi kepribadian guru. Dan pada akhirnya berpengaruh 

terhadap kualitas pembelajaran karakter yang dilaksanakannya. 

Hasil penilaian kompetensi guru berdasarkan skor yang diperoleh 

dilihat dari rata-rata total skor yaitu 112,40 berada dalam kategori cukup, 

juga dari peringkat yang diperoleh tiap responden, mayoritas berada dalam 

kategori cukup yaitu 28  orang (48%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi kepribadian guru berada dalam kategori cukup.    

Kompetensi kepribadian guru secara nyata mempengaruhi tingkat 

pembelajaran karakter, hal ini terbukti dari hasil uji regresi secara parsial 

bahwa kompetensi kepribadian mempunyai pengaruh sebesar 18,3% 

terhadap pembelajaran karakter, hal ini membuktikan bahwa kompetensi 

kepribadian guru berpengaruh nyata (signifikan) terhadap pembelajaran 

karakter. Kompetensi kepribadian guru yang baik akan meningkatkan 

kualitas pembelajaran karakter yang dilakukan guru kepada peserta didik. 

Dalam penelitian ini ditemukan aspek-aspek kompetensi kepribadian 

guru yang baik antara lain ketaatan kepada norma-norma agama, 

kebijaksanaan dan kedewasaan, keterbukaan terhadap pendapat orang lain, 

keteladanan, kemampuan membangun hubungan baik, kemampuan 

mengendalikan emosi, kemampuan mencari solusi atas masalah, perhatian 

dan dedikasi pada peserta didik, profesionalisme dalam bekerja. 

Aspek-aspek kompetensi kepribadian guru yang masih kurang antara 

lain kemampuan mengatasi stress, penurunan semangat dalam menghadapi 

siswa yang kesulitan belajar, kurangnya waktu untuk membina peserta didik 
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secara pribadi, lemahnya sikap guru dalam menghadapi pemberian hadiah 

dari orangtua siswa. 

Sebagian besar guru menyatakan mentaati norma dan melaksanakan 

ibadah sesuai agama yang dianutnya, kemudian juga mencintai kerukunan 

dan berusaha menghindari konflik dengan orang lain. Sikap, perkataan, 

perilaku juga tergolong baik dan terkendali. Dapat disimpulkan guru juga 

mentaati norma-norma lain seperti norma kesusilaan, kesopanan, dan 

hukum. Dengan demikian guru dapat melaksanakan pembelajaran karakter 

terutama menjadikan dirinya sebagai teladan bagi peserta didik. Guru dapat 

memahami nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada peserta didik, juga 

dapat dengan lebih mudah dan tanpa beban dalam mengajarkan nilai 

karakter yang sudah ada dalam dirinya. 

Dalam hal kebijaksanaan dan kedewasaan, para guru dapat 

mengendalikan emosi ketika mendapatkan situasi yang tidak 

menyenangkan, berusaha menghindari konflik dalam relasi sosial, bersedia 

memberikan alternatif penyelesaian masalah yang berkaitan dengan siswa. 

Dalam menjalin hubungan yang baik, guru berusaha untuk percaya dan 

berprasangka baik kepada orang lain, mau menerima teguran dan saran dari 

rekan. Hal ini akan sangat membantu dalam berhubungan dengan sesama 

guru, pegawai, siswa, maupun orang tua siswa. Dalam mendidik siswa, guru 

melakukannya dengan penuh kasih sayang.  

Seorang guru sangat perlu untuk dapat bersikap bijaksana dan berguna 

bagi para siswanya. Guru harus mampu menghadapi berbagai masalah dan 

kendala ketika melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik bagi siswa 

yang beraneka ragam kemampuan dan kondisinya yang tidak semuanya 

menyenangkan, juga dalam berhubungan dengan para orang tua siswa. 

Diketahui bahwa para guru mempunyai optimisme tinggi, dedikasi yang 

tinggi demi kemajuan siswa, menghargai siswa sebagai manusia, melatih 

siswa untuk mengembangkan diri, dan berani mengemukakan pendapat. Ini 

merupakan salah satu cara melaksanakan pembelajaran karakter bagi peserta 

didik. 
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Guru adalah sebuah profesi terhormat yang memiliki etika dan aturan, 

mempunyai tujuan untuk kemajuan diri, siswa dan organisasi atau sekolah. 

Diketahui bahwa para guru melaksanakan tugas dengan profesional, jujur, 

berdedikasi tinggi, bertanggungjawab, penuh rasa pengabdian, dan 

mencintai pekerjaannya. Namun ada satu pelanggaran etika yang 

sebenarnya tidak pantas tapi dianggap wajar baik oleh guru maupun orang 

tua siswa adalah pemberian hadiah dari orang tua siswa kepada guru, 

dimana hal ini akan menjadi beban moral bagi guru. Dengan profesionalitas 

yang tinggi maka guru akan mengutamakan kemajuan siswa di atas 

segalanya.   

Di sisi lain, guru memiliki beberapa kendala di antaranya mengalami 

kesulitan mengatasi stres yang dialami. Sebagai seorang yang berhubungan 

dengan orang banyak baik sesama guru, pegawai, siswa, dan orang tua 

siswa, guru sangat rentan dengan tekanan yang dialaminya. Stres yang sulit 

diatasi dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugasnya, menggangu 

proses hubungan dengan orang di sekitar, mengurangi semangatnya, 

mengganggu kinerjanya dan sebagainya. Dengan ketidakstabilan emosi 

maka guru tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi siswa. 

Siswa dengan kemampuan dan sifat yang berbeda-beda seringkali 

menjadi kesulitan bagi guru. Kesulitan dan kegagalan dalam mendidik dan 

mengajar siswa sering mengurangi semangat dan perhatiannya kepada 

siswa. Sehingga akibatnya guru terkadang kurang peduli terhadap siswa 

yang kesulitan menerima pelajaran, siswa yang tidak disiplin, siswa yang 

nakal dan sebagainya. Dengan demikian akan mengganggu pelaksanaan 

tugasnya. Seorang guru idealnya mampu mengatasi semua persoalan 

tersebut dan memandangnya sebagai tantangan. 

Tugas seorang guru yang begitu banyak, baik dalam melaksanakan 

tugas utama mengajar, melakukan penilaian belajar, mengerjakan tugas 

administratif, dan kadang-kadang memangku suatu jabatan di sekolah 

membuat guru menjadi sangat sibuk. Dari kondisi ini sering terdapat satu 

tugas penting yang tidak mendapat prioritas untuk dilaksanakan yaitu 
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melayani dan mendidik siswa secara pribadi. Guru tidak dapat memahami 

masalah yang dihadapi siswa dan memberikan bimbingan, tidak dapat 

mendidik siswa dalam mengatasi masalah. Tugas-tugas ini adalah tugas 

sebagai pendidik untuk membentuk karakter siswa dalam menghadapi dan 

memecahkan suatu masalah.  

4.5.2 Pengaruh persepsi guru tentang silabus berkarakter terhadap 

pembelajaran karakter 

Silabus adalah bentuk rencana pembelajaran, sebagai kurikulum 

operasional yang harus dikuasai oleh seorang guru. Guru mempunyai 

wewenang untuk menyusun dan memodifikasi silabus, harus memahami 

silabus yang sudah ada, dan dapat meninjau silabus agar sesuai dengan 

kebutuhan sehingga mampu memodifikasi dan menyempurnakan silabus 

bila memang diperlukan. Kemampuan dan pemahaman guru dalam hal 

silabus sangat diperlukan dalam kaitannya dengan pembelajaran karakter 

kepada peserta didik. 

Hasil penilaian persepsi guru tentang silabus bekarakter berdasarkan 

skor yang diperoleh dilihat dari rata-rata total skor yaitu 109,64 berada 

dalam kategori cukup, juga dari peringkat yang diperoleh tiap responden, 

mayoritas berada dalam kategori cukup yaitu 24 orang (41%). Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa persepsi guru tentang silabus bekarakter berada 

dalam kategori cukup.    

Persepsi guru tentang silabus berkarakter secara nyata mempengaruhi 

tingkat pembelajaran karakter, hal ini terbukti dari hasil uji regresi secara 

parsial bahwa persepsi guru tentang silabus berkarakter mempunyai 

pengaruh sebesar 6,8% terhadap pembelajaran karakter,  hal ini 

membuktikan bahwa persepsi guru tentang silabus berkarakter berpengaruh 

nyata (signifikan) terhadap pembelajaran karakter. Persepsi guru tentang 

silabus berkarakter yang baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran 

karakter yang dilakukan guru kepada peserta didik. 

Aspek positif dari persepsi guru tentang silabus berkarakter antara lain 

pemahaman akan kedudukan dan fungsi silabus, kesadaran wewenang guru 
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atas silabus, pemahaman tentang silabus berkarakter, pemahaman akan 

sistem penilaian karakter, kemampuan menentukan berbagai sumber belajar 

karakter, kesadaran akan efektiftas silabus berkarakter, dan sikap positif 

guru terhadap silabus berkarakter.  

Aspek negatif dari persepsi guru tentang silabus berkarakter antara 

lain sikap negatif terhadap silabus yaitu kurang memiliki perhatian terhadap 

perencanaan pembelajaran karakter, adanya anggapan bahwa pembelajaran 

karakter hanya dapat dilakukan oleh mata pelajaran tertentu, guru menerima 

saja silabus yang sudah ada, anggapan bahwa silabus hanya sebagai 

formalitas untuk kelengkapan administratif. Terdapat juga berbagai 

kesulitan yang dialami antara lain dalam menentukan nilai-nilai karakter, 

dan kurangnya kemamupuan inovatif dan kreatif dalam merencanakan 

pembelajaran karakter. 

Sebagian besar guru menyatakan mengerti kedudukan dan fungsi 

silabus sebagai kurikulum, dapat memahami dengan baik komponen silabus, 

dan menyadari bahwa guru mempunyai wewenang atas silabus. Guru 

memahami bahwa dalam setiap materi pelajaran dapat digunakan sebagai 

sarana untuk mengembangkan karakter peserta didik. Untuk melakukan 

pembelajaran karakter, guru harus mampu menentukan dan menggunakan 

berbagai sumber belajar. Lebih lanjut setelah melaksanakan pembelajaran, 

guru harus melaksanakan penilaian pembelajaran. Guru mampu merancang 

dan melaksanakan penilaian pembelajaran dalam aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor termasuk karakter. Perencaaan pembelajaran karakter yang baik 

akan mencitapkan proses pembelajaran karakter yang baik juga.  

Guru mempunyai sikap yang baik terhadap silabus berkarakter. 

Sebagian besar menyatakan bahwa silabus berkarakter efektif untuk 

menciptakan pembelajaran karakter. Nilai-nilai karakter yang dicantumkan 

di silabus membantu guru untuk melaksanakan penanaman karakter kepada 

peserta didik. Dengan demikian pembelajaran karakter akan terarah sesuai 

dengan yang sudah direncanakan.  
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Beberapa hal yang belum mendukung untuk terlaksananya 

pembelajaran karakter secara efektif adalah bahwa guru kurang memiliki 

perhatian terhadap perencanaan pembelajaran karakter, kesulitan dalam 

menentukan nilai-nilai karakter, dan kurang inovatif dan kreatif dalam 

melaksanakan pembelajaran karakter. Dan juga adanya anggapan bahwa 

pembelajaran karakter hanya dapat dilakukan oleh mata pelajaran tertentu. 

Guru menerima saja silabus yang sudah ada, tanpa berniat untuk meninjau, 

memodifikasi, dan menyempurnakan silabus agar dapat lebih optimal untuk 

menciptakan pembelajaran karakter. Bahkan terdapat guru yang 

menganggap silabus hanya sebagai formalitas untuk kelengkapan 

administratif. Hal ini berakibat bahwa guru akan melakukan pembelajaran 

yang lebih berorientasi pada aspek kognitif dan kurang memperhatikan 

pembelajaran karakter.  

Guru tidak terhindar dari kesulitan mengenai silabus berkarakter. 

Sebagai pihak yang mempunyai wewenang besar dalam silabus, guru 

mengalami kesulitan untuk menentukan nilai-nilai karakter yang dapat 

dikembangkan bersama materi pelajaran. Guru juga mengalami kesulitan 

untuk menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif 

agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan 

karakter peserta didik. Pembelajaran karakter harus didukung dengan 

kegiatan pembelajaran, pendekatan, sumber belajar, dan indikator 

keberhasilan yang sesuai. Bila semua faktor pendukung itu tidak 

direncanakan dengan baik maka pembelajaran karakter akan tidak 

mempunyai arah yang jelas. 

4.5.3 Pengaruh budaya sekolah terhadap pembelajaran karakter 

Sekolah adalah pelaksana pendidikan karakter dalam lingkup yang 

lebih luas, dimana para pelakunya adalah seluruh warga sekolah meliputi 

siswa, guru dan pegawai, dipimpin oleh kepala sekolah. Pendidikan karakter 

dibentuk dengan mengembangkan dan menjaga budaya sekolah yang 

berkarakter. Guru sebagai salah satu pelaksana budaya sekolah akan turut 
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terpengaruh dan juga memberi kontribusi dalam pelaksanaan budaya 

sekolah.  

Hasil penilaian budaya sekolah berdasarkan skor yang diperoleh 

dilihat dari rata-rata total skor yaitu 119,50 berada dalam kategori cukup, 

juga dari peringkat yang diperoleh tiap responden, mayoritas berada dalam 

kategori cukup yaitu 18  orang (31%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

budaya sekolah berada dalam kategori cukup.    

Budaya sekolah secara nyata mempengaruhi tingkat pembelajaran 

karakter, hal ini terbukti dari hasil uji regresi secara parsial bahwa budaya 

sekolah mempunyai pengaruh sebesar 23,9% terhadap pembelajaran 

karakter,  hal ini membuktikan bahwa budaya sekolah berpengaruh nyata 

(signifikan) terhadap pembelajaran karakter. Budaya sekolah yang baik akan 

meningkatkan kualitas pembelajaran karakter yang dilakukan guru kepada 

peserta didik. 

Dalam penelitian ini, aspek positif yang ditemukan dari budaya 

sekolah yang mendukung pembelajaran karakter antara lain kepemimpinan 

kepala sekolah yang demokratis, menghargai kompetensi guru, dan 

memberi wewenang; terbina hubungan sekolah baik internal maupun 

eksternal, toleransi dan saling menghargai, keterbukaan menerima saran dari 

pihak luar sekolah; keteladanan sikap, tindakan, dan perkataan serta 

kedisplinan guru; penegakkan disiplin baik bagi guru dan pegawai maupun 

kepada peserta didik; budaya religius; dan pengembangan rasa kebangsaan 

dan cinta tanah air.  

Aspek kekurangan yang ditemukan antara lain kurangnya  fasilitas 

untuk eksplorasi ilmu pengetahuan; kurangnya jaminan kesejahteraan guru 

dan pegawai, rendahnya kesempatan guru untuk terlibat dalam perencanaan 

strategis, dan pemilihan pemangku jabatan sekolah yang tidak dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur.   

  Sebagai pihak yang terpengaruh oleh budaya sekolah, terdapat 

beberapa faktor baik yang mendukung kinerja guru dan kondisi yang 

menjadi kendala bagi guru untuk melaksanakan pendidikan karakter. 
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Pengaruh tersebut terutama dari kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan. 

Kepala sekolah sangat strategis perannya sebagai manajer dalam mengelola 

komponen-komponen budaya sekolah.   

Kepala sekolah yang menghargai kompetensi dan kemampuan guru, 

melibatkan mereka dalam tugas-tugas yang sesuai dengan kompetensinya, 

memberikan wewenang yang proporsional, akan membuat guru merasa 

bernilai dan bersemangat dalam melaksanakan tugas. Kepemimpinan kepala 

sekolah yang demokratis menambah semangat guru. Semangat ini akan 

ditularkan kepada peserta didik.   

Untuk mendapatkan kemajuan sekolah harus mampu menjalin 

hubungan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Dari data 

diketahui bahwa terjalin hubungan yang profesional dalam melaksanakan 

tugas dan hangat dalam berinteraksi di antara warga sekolah. Semua warga 

sekolah dibiasakan untuk mengembangkan toleransi dan menghargai semua 

orang tanpa memandang perbedaan. Di sisi lain dalam hubungan dengan 

pihak eksternal, sekolah berhubungan baik dengan orang tua siswa. Saran 

dan keluhan ditanggapi dengan baik agar sekolah dapat melakukan 

introspeksi dan menemukan solusi yang memuaskan dan menguntungkan 

semua pihak. Keterbukaan semacam ini akan menciptakan budaya untuk 

dapat menerima pendapat dari pihak lain. 

Guru adalah seorang pendidik dimana untuk melakukan pendidikan 

karakter tidak semata hanya dilakukan melalui kata-kata. Keteladanan sikap, 

tindakan, dan perkataan serta kedisplinan akan sangat berpengaruh bagi 

peserta didik maupun bagi orang-orang di sekitarnya. Diperoleh data bahwa 

sebagian besar guru mampu menjadi teladan dan melaksanakan kedisiplinan 

dalam melaksanakan tugasnya. Bila para guru memiliki keteladanan yang 

baik maka dengan sendirinya siswa akan meneladaninya.     

Penegakkan tata tertib adalah mutlak dilaksanakan di sekolah, baik 

kepada siswa maupun guru dan pegawai. Selain untuk menjaga ketertiban, 

yang utama adalah untuk mendidik dan membentuk karakter disiplin bagi 

siswa. Data menunjukkan bahwa sekolah sering mengingatkan warga 
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sekolah untuk mematuhi tata tertib, dan juga menegakkannya. Siswa secara 

umum sudah tertib dan mematuhi peraturan sekolah. Kekurangan yang ada 

adalah bahwa sekolah sedikit lemah dalam memberikan sanksi bagi 

pelanggaran tata tertib. 

Agama adalah salah satu sumber nilai-nilai yang menjadi pedoman 

hidup termasuk dalam bermasyarakat. Di sekolah dikembangkan budaya 

beragama dengan dilaksanakannya berbagai program yang bertujuan 

membina keagamaan bagi semua warga sekolah. Dengan demikian akan 

membentuk karakter siswa yang religius. Selain itu juga dilaksanakan 

gerakan kepedulian sosial bila ada warga sekolah yang sedang mengalami 

musibah atau kesulitan.  

Sekolah adalah tempat paling strategis untuk menanamkan sikap 

patriotik. Cara yang biasa ditempuh antara lain dengan rutin melaksanakan 

upacara bendera, peringatan hari-hari besar nasional, penggunaan atribut-

atribut negara di kelas, dan sebagainya. Dari data diketahui bahwa sekolah 

sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini akan selalu 

mengingatkan siswa untuk mencintai bangsa dan negaranya.    

Budaya yang sangat penting dikembangkan di sekolah adalah budaya 

cinta ilmu dan eksplorasi ilmu pengetahuan, sehingga sekolah harus 

menyediakan semua sarana prasarana dan fasilitas  yang diperlukan. Namun 

sebagian kecil sekolah tidak dapat melaksanakan tugas tersebut dengan 

baik, penyebab yang paling umum adalah masalah biaya.   

Salah satu motivator bagi guru untuk dapat meningkatkan kinerjanya 

adalah dengan terjaminnya kesejahteraan baik materiil maupun non materiil. 

Kesejahteraan materiil antara lain pendapatan yang sesuai, jaminan sosial 

dan sebagainya. Kesejahteraan non materiil antara lain penghargaan atas 

profesi, perhatian, jaminan karir dan sebagainya. Beberapa sekolah 

ditemukan kurang memberikan kesejahteraan guru. Hal ini dapat 

berpengaruh pada kinerja, semangat, dedikasi guru dalam melaksanakan 

tugas.  
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Guru adalah ujung tombak bagi sekolah, mengerti permasalahan yang 

dihadapi sekolah, mempunyai ide-ide untuk pengembangan sekolah. Maka 

suaranya layak untuk diperhatikan dalam perencanaan strategis dan 

pengambilan kebijakan. Hal ini adalah suatu bentuk demokrasi di sekolah. 

Sebagian kecil sekolah ditemukan kurang memberikan kesempatan pada 

guru untuk memberikan ide-idenya. Kondisi ini dapat menciptakan karakter 

tidak demokratis bagi para guru dan kurang peduli pada kemajuan sekolah.  

Pemberian tugas sesuai dengan kompetensi, pemberian jabatan sesuai 

dengan prestasi adalah bentuk penghargaan sekolah terhadap guru. 

Pemilihan pemangku jabatan di sekolah sesuai dengan prosedur yang 

mengutamakan kompetensi adalah bentuk demokrasi di sekolah. Sebagian 

kecil sekolah ditemukan kurang melaksanakan prinsip ini. Kurangnya 

penghargaan atas kompetensi dan prestasi dapat berakibat guru kurang 

memiliki semangat, daya saing, dan kerja keras untuk menjadi yang terbaik.  

4.5.4 Pengaruh kompetensi kepribadian guru, persepsi guru tentang silabus 

berkarakter, dan budaya sekolah terhadap pembelajaran karakter 

Dari data ditemukan bahwa kompetensi kepribadian guru, persepsi 

guru tentang silabus berkarakter, dan budaya sekolah mempunyai pengaruh 

terhadap pembelajaran karakter yang dilaksanakan oleh guru kepada peserta 

didik. Ketiga komponen ini saling melengkapi dari aspek masing masing.  

Kompetensi kepribadian guru adalah unsur manusia, silabus adalah 

kurikulum operasional yang merupakan unsur sistem, dan budaya sekolah 

adalah unsur budaya yang harus dikelola oleh pimpinan sekolah dan 

dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Ketiga komponen tersebut saling 

terkait dan menguatkan dalam menciptakan pendidikan karakter peserta 

didik. Pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara parsial baik oleh guru, 

siswa, maupun kepala sekolah. Setiap pihak mempunyai peran masing-

masing yang saling mendukung dan menguatkan. Kepala sekolah berperan 

memimpin semua komponen untuk melaksanakan budaya sekolah. Salah 

satu caranya diantaranya adalah dengan menerapkan sistem pembelajaran 

berkarakter. Guru bertugas melaksanakan pembelajaran karakter bagi siswa. 
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Sedangkan peserta didik bertugas melakukan internalisasi nilai-nilai 

karakter yang ditanamkan oleh guru dan dikembangkan oleh sekolah.   

Kompetensi kepribadian guru, persepsi guru tentang silabus 

berkarakter, dan budaya sekolah secara nyata mempengaruhi tingkat 

pembelajaran karakter, hal ini terbukti dari hasil uji regresi secara simultan 

bahwa kompetensi kepribadian guru, persepsi guru tentang silabus 

berkarakter, dan budaya sekolah secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

sebesar 30,5% terhadap pembelajaran karakter. Kompetensi kepribadian 

guru, persepsi guru tentang silabus berkarakter, dan budaya sekolah yang 

baik akan meningkatkan kualitas pembelajaran karakter yang dilakukan 

guru kepada peserta didik. 

Dari ketiga variabel bebas tersebut, pengaruh paling kuat terhadap 

pembelajaran karakter yaitu budaya sekolah dengan pengaruh sebesar 

23,9%, pengaruh terbesar kedua adalah kompetensi kepribadian guru 

sebesar 18,3% dan pengaruh paling kecil adalah persepsi guru tentang 

silabus berkarakter sebesar 6,8%. Pengaruh positif dari ketiga variabel yang 

dikaitkan kepada pembelajaran karakter secara bersamaan ini menguatkan 

pembuktian tiga hipotesis sebelumnya, yaitu pengaruh dari masing-masing 

variabel secara terpisah terhadap variabel pembelajaran karakter.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. Kesimpulan yang rumusannya bersifat 

umum dari hasil penelitian merupakan dasar bagi pengkajian selanjutnya yang 

berupa implikasi dan kemudian saran-saran bagi pihak-pihak terkait dalam rangka 

meningkatkan kualitas pembelajaran karakter. 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan jawaban atas hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini. Terdapat empat hipotesis yang diajukan dan mendapatkan 

jawaban sebagai berikut: 

5.1.1 Terbukti terdapat pengaruh kompetensi kepribadian guru terhadap 

pembelajaran karakter.  

 Semakin baik kompetensi kepribadian guru akan semakin baik 

kualitas pembelajaran karakter yang dilaksanakannya kepada peserta 

didik.  

5.1.2 Terbukti terdapat pengaruh persepsi guru tentang silabus berkarakter 

terhadap pembelajaran karakter yang dilaksanakannya kepada peserta 

didik. 

Semakin baik persepsi guru tentang silabus berkarakter akan semakin 

baik kualitas pembelajaran karakter yang dilaksanakannya kepada 

peserta didik.  

5.1.3 Terbukti terdapat pengaruh budaya sekolah terhadap pembelajaran 

karakter. Semakin baik budaya sekolah akan semakin baik kualitas 

pembelajaran karakter yang dilaksanakan guru kepada peserta didik. 

5.1.4 Terbukti terdapat pengaruh secara bersama-sama kompetensi 

kepribadian guru, persepsi guru tentang silabus berkarakter, dan 

budaya sekolah terhadap pembelajaran karakter.  
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 Semakin baik kompetensi kepribadian guru, persepsi guru tentang 

silabus berkarakter, dan budaya sekolah akan semakin baik kualitas 

pembelajaran karakter yang dilaksanakan guru kepada peserta didik. 

5.2  Saran 

Pengaruh kompetensi kepribadian guru, persepsi guru tentang 

silabus berkarakter, dan budaya sekolah terhadap pembelajaran karakter 

mempunyai implikasi bagi beberapa pihak terkait. Kompetensi kepribadian 

guru yang berpengaruh terhadap pembelajaran karakter sangat penting untuk 

selalu ditingkatkan oleh para guru sendiri dan dibina oleh pihak sekolah. Bila 

para guru memiliki kepribadian yang baik maka akan menguntungkan 

sekolah karena akan dapat menjadi pendidik yang baik dan dipercaya oleh 

masyarakat.  

Persepsi guru tentang silabus berkarakter sangat penting bagi guru 

sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran karakter. Untuk itu 

diperlukan pembinaan dan supervisi dari pihak sekolah, dan berkaitan juga 

dengan pembinaan dari pemerintah yang bertanggungjawab atas peningkatan 

kompetensi guru.  

Budaya sekolah sebagai budaya yang harus dilaksanakan, 

dikembangkan dan dijaga oleh seluruh warga sekolah memerlukan partisipasi 

aktif dari siswa, guru dan pegawai serta kepala sekolah. Peran paling strategis 

ada pada kepala sekolah sebagai manajer yang harus mengelola seluruh 

komponen untuk mendukung pelaksanaan budaya sekolah. Bagi peserta 

didik, budaya sekolah yang baik akan sangat berpengaruh pada pembentukan 

karakternya.   

Berdasarkan pada implikasi di atas maka disampaikan saran-saran 

sebagai berikut : 

5.3.1 Bagi guru 

Guru sebagai seorang pendidik diharapkan dapat: 

a. meningkatkan kompetensi kepribadian guru agar dapat menjadi 

teladan atau model karakter bagi peserta didik, dapat melaksanakan 

tugas secara profesional, menjadi seorang yang mempunyai 
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dedikasi tinggi untuk perkembangan dan kemajuan peserta didik 

sehingga dapat berkontribusi bagi kemajuan sekolah dan dunia 

pendidikan;  

b. meningkatkan pemahaman yang baik dan sikap yang positif 

terhadap silabus, menempatkannya dalam porsi yang benar sebagai 

perencanaan pembelajaran bukan sekedar formalitas administratif, 

agar dapat menciptakan pembelajaran karakter yang kreatif dan 

inovatif;  

c. seorang guru idealnya tidak hanya menerima saja apa yang sudah 

tertulis di silabus, tetapi hendaknya selalu punya inovasi dan 

kreatifitas menggali nilai-nilai karakter yang dapat dikembangkan 

bersama materi pelajaran;  

d. mendukung pelaksanaan, pengembangan, dan menjaga budaya 

sekolah agar dapat berkontribusi kepada sekolah dalam membentuk 

karakter peserta didik; 

e. melaksanakan pembelajaran karakter dengan inovatif dan kreatif, 

baik di kelas maupun di luar kelas bahkan di luar lingkungan 

sekolah, menggunakan berbagai sumber belajar, melaksanakan 

berbagai metode dan pendekatan kegiatan pembelajaran yang dapat 

mengembangkan karakter peserta didik, melaksanakan penilaian 

dengan berbagai teknik yang sesuai agar dapat memantau 

perkembangan karakter peserta didik.   

5.3.2 Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan dapat:                          

a.  menekankan pentingnya kompetensi kepribadian guru dan selalu 

menghimbau para guru untuk meningkatkan kualitas 

kepribadiannya;  

b. menciptakan kondisi yang mendukung untuk peningkatan 

kompetensi kepribadian guru dengan berbagai kebijakan, program, 

pembinaan dan sebagainya;  
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c. menciptakan kondisi dan sistem yang mendukung untuk 

peningkatan kompetensi guru dalam bidang kurikulum dimana 

silabus merupakan kurikulum operasional yang wajib dikuasai oleh 

guru, melakukan pembinaan dan supervisi;  

d  mengelola dan membina budaya sekolah, mengarahkan semua 

warga sekolah agar selalu mendukung pelaksanaan, 

pengembangan, dan menjaga budaya sekolah; memfasilitasi 

pengembangan budaya sekolah dengan sarana prasarana yang 

mendukung, kegiatan-kegiatan yang sesuai, keteladanan dan 

sebagainya;       

e membina guru untuk selalu melaksanakan pendidikan karakter.  

5.3.3 Pengurus yayasan pada sekolah swasta 

Yayasan sebagai penyelenggara pendidikan mempunyai peran 

penting bagi sekolah, sehingga diharapkan dapat: 

a. memberikan kewenangan yang proporsional kepada para pengelola 

sekolah; 

b. mendukung kebijakan sekolah yang berorientasi kepada 

kepentingan bersama seluruh warga sekolah;  

c. memfasilitasi sekolah dalam mengembangkan budaya sekolah 

dimana berbagai sarana prasarana, kegiatan, pembinaan dan 

sebagainya memerlukan dukungan keuangan. 
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ANGKET PENELITIAN 

 

Petunjuk Umum Pengisian Angket : 

1.  Tulislah identitas terlebih dahulu pada kolom yang disediakan. 

2.  Jawablah pertanyaan dengan memilih salah satu dari 5 alternatif jawaban. 

3.  Jawablah dengan memberikan tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom 

yang telah disediakan. 

 

Petunjuk khusus: 

1. Instrumen Kompetensi Kepribadian Guru diisi sesuai dengan kepribadian 

Anda. 

2. Instrumen Persepsi Guru tentang Silabus Berkarakter diisi sesuai dengan 

persepsi Anda tentang silabus berkarakter.  

3. Instrumen Budaya Sekolah diisi sesuai dengan budaya sekolah yang ada di 

sekolah tempat Anda melaksanakan tugas. 

4. Instrumen Pembelajaran Karakter diisi sesuai dengan pembelajaran karakter 

kepada siswa yang Anda laksanakan baik di kelas maupun di luar kelas.  

 

 

Identitas responden : 

Nama  : ....................................................................... 

Mengajar Matpel : ....................................................................... 

Tempat tugas  : SMP ............................................................... 

Alamat : ....................................................................... 

   ....................................................................... 
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INSTRUMEN KOMPETENSI KEPRIBADIAN GURU 

 

Bubuhkan tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang telah disediakan,  

untuk pilihan jawaban yang menurut Anda paling sesuai. 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

R = Ragu-ragu 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

1. Saya mentaati norma-norma agama dan 

menjalankan ibadah sesuai agama yang 

saya anut. 

     

2. Saya berusaha mencegah munculnya 

konflik dalam relasi sosial. 

     

3. Saya merasa bersalah jika datang tidak 

tepat waktu. 

     

4. Siswa mau mendengarkan teguran dan 

nasihat saya. 

     

5. Saya berhati-hati dalam berkata dan 

bertindak karena setiap perkataan dan 

tindakan saya diperhatikan oleh siswa 

maupun teman sejawat. 

     

6 Saya dapat mengendalikan emosi (cemas, 

marah, ataupun jengkel) pada saat berada 

dalam situasi perselisihan dengan teman 

sejawat.  

     

7. Saya dapat menerima saran dari teman 

sejawat. 

     

8. Saya berusaha mempercayai orang-orang 

di sekitar saya. 

     

9. Saya merasa kesulitan mengatasi stress 

dengan cepat. 

     

10. Saat saya dihadapkan dengan masalah 

siswa,        saya akan mendiskusikan 

beberapa alternatif pemecahan masalah 

dengan mereka. 

     

11. Saya yakin bahwa siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dapat berhasil jika diberi 

bimbingan. 

     

12. Saya akan memberi tugas kepada siswa 

jika sedang malas untuk mengajar. 
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No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

13. Saya mengabaikan untuk mempedulikan 

siswa yang sulit diatur. 

     

14. Semangat mengajar saya menurun di kelas 

yang para siswanya mengalami kesulitan 

belajar. 

     

15. Kesibukan seringkali menghalangi saya 

untuk menyediakan waktu dan tenaga guna 

mendengarkan keluhan seorang siswa. 

     

16. Saya memberi kesempatan kepada siswa 

untuk berpendapat dalam menyelesaikan 

persoalan yang dihadapi di kelas. 

     

17. Saya memberi masukan kepada siswa 

secara individual apabila hasil yang 

dicapai tidak sesuai dengan yang 

ditargetkan. 

     

18. Keberhasilan sekecil apapun yang dicapai 

siswa akan saya beri pujian. 

     

19. Saya mau menerima komplain dari orang 

tua siswa terhadap laporan hasil belajar 

yang saya buat. 

     

20. Penilaian saya terhadap siswa tetap positif 

saat mereka berani mengoreksi cara 

mengajar saya. 

     

21. Saya memperbaiki dan mengajukan 

kembali usulan yang tidak diterima teman 

sejawat atau kepala sekolah jika usulan 

tersebut saya anggap mendatangkan 

kebaikan. 

     

22. Membuat proses pembelajaran di kelas 

menjadi efektif dan menyenangkan bagi 

siswa adalah tantangan bagi saya. 

     

23. Saya tidak mau berbohong hanya untuk 

menutupi kesalahan rekan kerja. 

     

24. Saya tidak mau melakukan manipulasi 

untuk mencapai tujuan. 

     

25. Saya merasa wajar saja jika menerima 

bingkisan dari orang tua siswa pada saat 

menjelang kenaikan kelas. 

     

26. Pekerjaan yang saya jalani membuat saya 

tertekan. 

     

27. Saya merasa bahwa aturan-aturan yang 

ditetapkan sering menghambat kreativitas 

dalam pekerjaan. 
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INSTRUMEN PERSEPSI GURU TENTANG SILABUS BERKARAKTER 

 

Bubuhkan tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang telah disediakan 

untuk pilihan jawaban yang menurut Anda paling sesuai. 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

R = Ragu-ragu 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

1. Sekolah memiliki kebebasan untuk 

melakukan modifikasi penyelengaraan 

pendidikan sesuai dengan kondisi dan 

kebutuhan sekolah, yang dituangkan dalam 

silabus.  

     

2. Silabus merupakan penjabaran operasional 

kurikulum. 

     

3. Saya dapat memahami dengan baik semua 

komponen dalam silabus.   

     

4. Guru mempunyai wewenang untuk 

memodifikasi beberapa komponen dalam 

silabus. 

     

5. Guru mempunyai wewenang untuk 

merubah/memodifikasi Standar 

Kompetensi.  

     

6. Guru mempunyai wewenang untuk 

menyusun silabus. 

     

7. Guru mempunyai wewenang untuk 

merubah/memodifikasi Kompetensi Dasar. 

     

8. Esensi dari silabus berkarakter adalah 

perencanaan integrasi nilai-nilai karakter 

ke dalam mata pelajaran. 

     

9. Terdapat jenis mata pelajaran yang sulit 

untuk digunakan sebagai sarana 

pengintegrasian nilai-nilai karakter. 

     

10. Guru harus dapat menentukan nilai-nilai 

karakter yang sesuai dengan Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar. 

     

11. Guru harus dapat merumuskan kegiatan 

pembelajaran yang dapat mengintegrasikan 

nilai-nilai karakter dalam materi pelajaran. 

     

12. Setiap materi pelajaran memiliki potensi 

untuk pengintegrasian nilai-nilai karakter. 
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No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

13. Guru harus dapat menentukan berbagai 

sumber belajar yang dapat mendukung 

pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran. 

     

14. Guru harus dapat mengembangkan metode 

pembelajaran yang dapat mendukung 

pengintegrasian nilai-nilai karakter. 

     

15.  Hanya guru mata pelajaran tertentu yang 

mempunyai tanggung jawab untuk 

menanamkan nilai-nilai karakter melalui 

pembelajaran. 

     

16. Guru harus dapat menyusun berbagai 

teknik evaluasi untuk menilai 

perkembangan karakter siswa. 

     

17. Hanya teknik observasi (pengamatan) yang 

dapat digunakan untuk menilai perkem-

bangan karakter siswa. 

     

18 Sistem penilaian yang dikembangkan 

dalam silabus harus mencakup aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

     

19. Penilaian karakter siswa dapat dilakukan 

dengan memberikan tugas yang berisikan 

suatu persoalan/ kejadian dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk 

memberikan pendapatnya. 

     

20. Saya merasa kesulitan dalam menentukan 

nilai-nilai karakter untuk dimasukkan 

dalam silabus. 

     

21. Silabus adalah formalitas  administratif 

sedangkan buku pelajaran adalah praktis 

untuk acuan pembelajaran. 

     

22. Saya berpendapat bahwa pencantuman 

nilai karakter pada silabus adalah efektif 

untuk menciptakan pembelajaran karakter. 

     

23. Saya merasa kesulitan dalam menyusun 

rencana kegiatan pembelajaran yang dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter. 

     

24. Setiap awal tahun pelajaran saya meninjau 

ulang silabus untuk menentukan adanya 

kemungkinan revisi/penyempurnaan. 

     

25. Dalam menggunakan silabus, saya 

menerima apa adanya saja yang sudah 

ditetapkan oleh sekolah. 
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No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

26. Saya mengabaikan silabus untuk dijadikan 

sebagai  pedoman dalam melaksanakan 

pembelajaran.  

     

27. Saya merasa enggan menyusun 

perencanaan dan melaksanakan teknik 

penilaian karakter karena tidak lazim 

dilakukan oleh guru. 

     

 

 

INSTRUMEN BUDAYA SEKOLAH 

 

Bubuhkan tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang telah disediakan 

untuk pilihan jawaban yang menurut Anda paling sesuai dengan kondisi budaya 

sekolah tempat melaksanakan tugas. 

Keterangan : 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

R = Ragu-ragu 

TS  = Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

1. Penempatan personil dalam struktur 

organisasi sekolah dilaksanakan dengan 

demokratis dan sesuai dengan prosedur.  

     

2. Penempatan personil dalam struktur 

organsasi sekolah mengutamakan 

pertimbangan kompetensi personil. 

     

3. Kepala sekolah melakukan pendelegasian 

wewenang kepada staf secara proporsional 

sesuai tugas dan fungsi. 

     

4. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah ini, para guru selalu berusaha 

meningkatkan kemampuan profesionalnya. 

     

5. Pembentukan tim kerja sesuai dengan 

kompetensi dalam bidang tugas 

bersangkutan. 

     

6 Setiap unit kerja diwajibkan membuat 

laporan pertanggungjawaban kerja. 

     

7. Pada umumnya, guru di sekolah ini 

memiliki disiplin yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 
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No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

8. Guru-guru di sekolah ini sudah dapat 

menunjukkan keteladanan dan layak 

menjadi panutan. 

     

9. Setiap unit kerja mempunyai program 

kerja yang menjadi acuan kinerjanya. 

     

10. Dalam berbagai kesempatan, kepala 

sekolah maupun guru memotivasi untuk 

mengembangkan kompetisi yang sehat 

dalam berprestasi. 

     

11. Dalam rangka pencapaian mutu 

pendidikan, sekolah sangat memperhatikan 

kesejahteraan guru, baik yang bersifat 

materi maupun non materi. 

     

12. Sekolah mengembangkan kerja sama 

dengan para pengusaha, tokoh masyarakat 

dan ahli untuk kepentingan peningkatan 

mutu pendidikan di sekolah ini. 

     

13. Untuk menjamin mutu pendidikan di 

sekolah ini, sekolah memberikan sanksi 

yang tegas kepada guru maupun siswa 

yang sering melanggar ketentuan atau 

peraturan sekolah. 

     

14. Sekolah menanggapi secara positif 

terhadap setiap keluhan yang dilontarkan 

oleh siswa, orang tua maupun masyarakat.  

     

15. Untuk dapat memberikan kepuasan kepada 

siswa, di sekolah ini berupaya untuk 

menyediakan sarana dan prasarana belajar 

yang dibutuhkan siswa. 

     

16. Sekolah memberikan penghargaan 

terhadap prestasi guru ataupun pegawai 

dan siswa 

     

17. Sekolah memfasilitasi warga sekolah untuk 

bereksplorasi dalam pendidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan budaya/seni. 

     

18. Tata tertib siswa diberitahukan sejak awal 

siswa memasuki sekolah ini, dengan 

disertai pernyataan kesanggupan siswa 

untuk mematuhinya. 

     

19. Dalam berbagai kesempatan, kepala 

sekolah maupun guru mengingatkan 

tentang isi dan konsekuensi dari tata tertib 

siswa kepada para siswa. 
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No. Pernyataan 
Skala 

SS S R TS STS 

20. Pada umumnya siswa di sekolah ini 

memiliki disiplin yang tinggi, baik dalam 

kehadiran, pergaulan, maupun dalam 

belajar. 

     

21. Dilaksanakan gerakan kepedulian bila ada 

warga sekolah yang sedang mengalami 

musibah atau kesulitan. 

     

22. Sekolah mengembangkan toleransi, 

menghargai dan memberikan perlakuan 

yang sama terhadap seluruh warga sekolah 

tanpa membedakan suku, agama, ras, 

golongan. 

     

23. Kepala Sekolah melaksanakan 

kepemimpinan dengan demokratis. 

     

24. Semua personil sekolah menjalin 

hubungan kerjasama secara profesional. 

     

25. Perencanaan strategi menggunakan 

pendekatan bottom-up yang memberikan 

kesempatan aspirasi yang luas dari bawah. 

     

26. Sekolah melaksanakan peringatan hari-hari 

besar nasional. 

     

27. Sekolah memiliki dan melaksanakan 

berbagai program kerja dalam rangka 

membina keagamaan. 

     

28. Setiap ruangan di sekolah ini ditata dengan 

rapi dan bersih sehingga menimbulkan rasa 

betah. 
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INSTRUMEN PEMBELAJARAN KARAKTER  

 

Bubuhkan tanda silang (x) atau centang (√) pada kolom yang telah disediakan 

untuk pilihan jawaban yang menurut Anda paling sesuai. 

Keterangan : 

SL  = Selalu 

SR  = Sering 

JR  = Jarang 

PS = Pernah / Sesekali 

TP  = Tidak pernah 

 

No. Pernyataan 
Skala 

SL SR JR PS TP 

1. Pendekatan pembelajaran yang digunakan 

adalah proses belajar peserta didik secara 

aktif dan berpusat pada siswa. 

     

2. Penerapan metode pembelajaran diskusi 

kelompok dengan sebelumnya dijelaskan 

tujuan dan manfaat metode itu.   

     

3. Saya memberi kesempatan kepada siswa 

untuk musyawarah mengambil keputusan 

dalam hal-hal tertentu.  

     

4. Saya mendorong siswa untuk menjadi 

yang terbaik dalam kompetisi yang sehat 

dengan kemampuan sendiri. 

     

5. Saya menugaskan siswa melakukan 

kegiatan belajar dengan mencari sumber 

belajar di perpustakaan. 

     

6. Saya memberikan tugas prakarya yang bisa 

menumbuhkan kreativitas siswa. 

     

7. Saya memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menyampaikan ide atau 

pendapatnya. 

     

8. Saya menugaskan siswa untuk mencari 

informasi yang luas dan dalam tentang 

topik/tema materi yang dipelajari dari 

aneka sumber. 

     

9. Saya mengarahkan semua siswa untuk 

terlibat aktif dalam suatu materi pelajaran 

yang dilaksanakan dengan praktik. 

     

10. Penerapan strategi pembelajaran problem 

solving, yaitu memecahkan permasalahan 

atas kasus yang diberikan. 

     

11. Saya memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk menunjukkan kemampuan 

tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya.  
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No. Pernyataan 
Skala 

SL SR JR PS TP 

12. Siswa melakukan presentasi laporan tugas/ 

kerja di depan kelas dan memberi kesem- 

patan orang lain untuk menyampaikan 

pendapatnya.   

     

13. Saya memberikan penghargaan atas hasil 

karya. dan prestasi siswa sekecil apapun.  

     

14. Saya mau mendengarkan keluhan-keluhan 

siswa dan membantu memberikan 

solusinya. 

     

15. Saya menjalin komunikasi yang akrab 

dengan siswa dengan tetap menjaga 

kewibawaan guru.   

     

16. Pemeriksaan terhadap siswa dalam 

mengenakan pakaian seragam sekolah 

secara rapi dan tertib, lengkap dengan 

atributnya, seperti tanda lokasi sekolah, 

dan emblem sekolah. 

     

17. Saya mengingatkan tentang isi dan 

konsekuensi dari tata tertib sekolah kepada 

siswa. 

     

18. Saya mendorong siswa terlibat dalam 

perayaan hari-hari besar keagamaan dan 

hari-hari besar nasional dan menugaskan 

siswa untuk menuliskan maknanya.  

     

19. Saya mendorong siswa untuk 

melaksanakan ibadah bersama sesuai 

agama masing-masing. 

     

20. Saya mengingatkan pentingnya atribut 

negara dalam kelas seperti foto presiden 

dan wakil, bendera negara, lambang 

negara, peta Indonesia, gambar pahlawan, 

dan sebagainya kepada siswa. 

     

21. Saya menciptakan dan mendorong 

keakraban, kekerabatan, dan kedamaian di 

antara semua siswa tanpa memandang 

perbedaan. 

     

22. Saya mengarahkan kegiatan kepedulian 

siswa kepada sesama misalnya membantu 

teman yang sedang mengalami kesulitan, 

sakit, terkena musibah, dan sebagainya.  

     

23. Saya membina pengelolaan uang kas kelas 

dan meminta pertanggungjawaban secara 

transparan. 
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No. Pernyataan 
Skala 

SL SR JR PS TP 

24. Saya menegakkan pelaksanaan peraturan 

sekolah, memberikan hukuman yang 

sesuai dengan adil. 

     

25. Saya mengarahkan siswa untuk mengikuti 

dengan baik kegiatan ekstrakurikuler yang 

sesuai dengan  minat dan bakat siswa. 

     

26. Saya mendorong dan mengarahkan siswa 

untuk mengikuti setiap kegiatan 

perlombaan yang diadakan sekolah.   

     

27. Saya secara spontan menegur dengan baik 

dan mengoreksi ketika melihat suatu 

perbuatan tidak baik dari siswa. 

     

28. Saya mendorong dan mengarahkan siswa 

untuk terlibat aktif dalam organisasi di 

sekolah 

     

 

 

 


