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ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari karakter penerus bangsa yang mengalami
degradasi. Seperti yang penulis lihat di sekolah tersebut bahwa masih ada peserta
didik yang belum melakukan pembiasaan dari apa yang telah diterapkan di
sekolah. Peserta didik kurang membudayakan budaya 5S (senyum, salam, sapa,
sopan, santun), kurangnya kesadaran peserta didik untuk membudayakan sholat
dhuha, masih ada peserta didik yang mengucapkan kata kurang pantas, kurangnya
pengawasan yang ada sehingga peserta didik masih melakukan pelanggaran.
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh
budaya sekolah terhadap pendidikan karakter di Sekolah Dasar Islam Assalam.
Mengunakan penelitian kualitatif dengan data deskriptif. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berperan di SD Islam Assalam.
Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru wali kelas kelas 4, dan
peserta didik kelas 4 di SD Islam Assalam. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara budaya sekolah yaitu budaya 5S
(senyum, salam, sapa, sopan, santun), budaya berdoa bersama, budaya sholat
berjamaah, budaya menjaga kebersihan, budaya upacara bendera, budaya
berbahasa Indonesia, dan budaya pemberian penghargaan terhadap 5 nilai karakter
(religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas) dari 18 nilai karakter. Hal
tersebut memiliki dampak yang positif terhadap karakter yang terbentuk dalam
diri peserta didik.

Kata Kunci: Budaya Sekolah, Pendidikan Karakter







MOTTO

"Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi,
dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan

mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus
lagi Maha mengetahui. (QS: Luqman (31): 16)1

1Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2015) h. 412
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami perubahan dalam kurikulum. Saat

ini kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum 2013 yang lebih menekankan

kepada aspek afektif namun tidak melepaskan aspek kognitif dan aspek

psikomotorik peserta didik. Kurikulum 2013 memiliki konsentrasi kepada

pendidikan karakter peserta didik akan tetapi dalam era melenial saat ini Indonesia

mengalami degradasi moral seakan ideologi bangsa tidak lagi kental didalam

kehidupan masyarakat. Degradasi moral tersebut diperhatikan oleh pihak

pemerintahan sehingga pemerintah membentuk suatu badan pembinaan ideologi

pancasila. Lembaga tersebut dibentuk sebab pemerintah sudah menyadari adanya

degradasi moral di Indonesia.

Karakter penerus bangsa sangat diperhatikan oleh pendidikan di Indonesia.

Pentingnya karakter yang ditekankan dalam pendidikan tertera dalam

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 bahwa

pendidikan memiliki kegunaan untuk mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peseta

didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,



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

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.2

Seperti yang tertera dalam Firman Allah sebagai berikut:

Artinya: 12. Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu:
"Bersyukurlah kepada Allah. dan Barang siapa yang bersyukur (kepada
Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan
Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha
Kaya lagi Maha Terpuji".(QS: Luqman (31): 12)

Dijelaskan bahwa manusia harus beriman dan bertakwa dengan cara

bersyukur hanya kepada Allah SWT. Bersyukur merupakan salah satu karakter

yang mulia untuk diterapkan dalam kehidupan.Pembinaan moral hendaklah

dilakukan sejak dini dan orang tua sebagai madrasah pertama untuk anak. Seperti

yang ada dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

dijelaskan bahwa “pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara

pemerintah, orang tua, dan masyarakat”. Keterlibatan orang tua dan masyarakat

dalam pendidikan menjadi satu yang diperbolehkan secara hukum.3 Luqman

sebagai orang tua saat menasihati anaknya tertera dalam ayat berikut:

Artinya: 13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu

2Yudha Pradana, ‘Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah(Studi Deskriptif
Di SD Amaliah Ciawi Bogor)’, Untirta Civic Education Journal, Vol. 1, No. 1 (2016), h. 56
<https://doi.org/10.1109/ciced.2018.8592188>.

3Bedjo Sujanto, Pengelolaan Sekolah Permasalahan Dan Solusi (Jakarta Timur: PT Bumi
Aksara, 2018), h. 44.



mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah
benar-benar kezaliman yang besar"(QS: Luqman (31): 13)

Ayat lain yang menjelaskan tentang moral atau pendidikan karakter sebagai

berikut:

Artinya: 14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan
lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun.
bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Kulah kembalimu.
15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku
sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah
kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan
baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya
kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah
kamu kerjakan.(QS: Luqman (31): 14-15)

Ayat tersebut menjelaskan mengenai ketaatan terhadap agama,kemudian

mengenai kondisi seorang ibu saat mengandung dan menyusui serta mendidik

untuk berbuat baik terhadap orang tua. Peran pendidik dalam menasihati peserta

didik dapat membentuk karakter yang baik dari seorang anak agar dapat

menyayangi orang tua. Keluarga sebagai madrasah pertama selanjutnya anak akan

melanjutkan ke jenjang pendidikan formal mulai dari PAUD sampai perguruan

tinggi. Pendidikan formal seperti sekolah biasanya memiliki budaya sekolah yang

diterapkan di sekolah dimana budaya sekolah tersebut dapat berpengaruh terhadap

pembentukan karakter peserta didik.



Selain orang tua pembentukan karakter peserta didik dapat dibentuk melalui

penerapan budaya sekolah yang ditanamkan di sekolah. Pihak sekolah sebagai

lembaga pendidikan formal memiliki tugas yaitu mendidik peserta didik supaya

memiliki karakter yang sesuai dengan ideologi dan agama yang erat hubungannya

dengan moral dan kepribadian. Cara mendidik peserta didik terkait dengan

pemberian motivasi untuk belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib yang

telah menjadi kesepakatan bersama. Mendidik juga harus menggunakan

keteladanan dan pembiasaan.4

Budaya sekolah 3S (Senyum, Salam, Sapa) merupakan salah satu budaya

positif yang diterapkan melalui pembiasaan. Sekolah merupakan salah satu tempat

untuk membentuk karakter melalui budaya sekolah. Karakter dapat terbentuk dari

suatu pembiasaan makadari itu pendidikan karakter tidak hanya dilakukan

didalam kelasnamun pendidikan karakter harus dapat diterapkan di luar kelas.

Pembiasaan sikap yang baik dapat dilihat dari Fiman Allah mengenai nasihat

Luqman kepada anaknya sebagai berikut:

Artinya: 16. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu
perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di

4Ridwan Abdullah Sani and Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan
Karakter Anak Yang Islami (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 7.



dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya).
Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui.
17. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang
demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
18. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena
sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi
membanggakan diri. (QS: Luqman (31): 16-18)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah maha mengetahui walaupun

perbuatan yang sebesar biji sawi sekalipun jika sudah ditanamkan dalam diri anak

bahwa Allah selalu mengawasi maka anak tersebut akan merasa selalu diawasi

dan akan enggan untuk melakukan hal yang mungkar. Anak akan terbiasa

melakukan hal yang makruf, sehingga dari kebiasaan tersebut perbuatan makruf

akan melekat pada diri seseorang. Hal itu bisa diterapkan di dalam sekolah akan

tetapi jika hal tersebut tidak dicontohkan oleh guru atau masyarakat sekolah

tersebut maka pembiasaan supaya peserta didik bersikap baik sesuai dengan

karakter yang diinginkan tidak akan terlaksana. Oleh sebab itu apa yang telah

ditetapkan oleh sekolah harus dibudayakan supaya keinginan dalam pencapaian

karakter yang baik dapat terlaksana.

Pembentukan karakter yang baik mambutuhkan kerjasama masyarakat

sekolah yang memiliki kepedulian mengenai pembinaan sekolah beserta

lingkungannya. Masayarakat sekolah harus memiliki sikap optimis dan harapan

yang tinggi terhadap kondisi sekolah yang akan mendukung terciptanya iklim

sekolah yang kondusif dalam rangka membangun budaya akademik yang kokoh.

Hubungan yang harmonis antara sekolah dan masyarakat serta orang tua akan



mendukung terciptanya iklim sekolah yang nyaman dan baik.5 Pada dasarnya

sekolah memiliki budaya sekolah tersendiri dan perubahan positif di sekolah

hanya akan terjadi jika seluruh subjek di sekolah memahami sifat budaya

sekolahnya sendiri dengan baik. Budaya sekolah terbukti memiliki hubungan yang

kuat dan positif terhadap ketahanan individu.6

Menurut Sastraprateja dalam Albertin Dwi Astuti mengelompokkan

unsur-unsur budaya sekolah dalam dua kategori, yakni unsur kasat mata atau

unsur 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) bahasan dan komunikasi, 4) narasi sekolah,

5) narasi tokoh-tokoh, 6) struktur sistem organisasi, 7) ritual, 8) upacara, 9)

prosedur belajar mengajar, 10) peraturan, 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. Unsur yang tidak kasat mata sendiri meliputi

filsafat atau pandangan dasar sekolah.7 Budaya sekolah yang berjalan dengan

baik akan karakter peserta didik namun jika budaya sekolah tidak berjalan dengan

baik maka karakter peserta didik akan lebih mengalami penurunan.

5Sujanto, Op.cit, h. 43-44.
6Heru Dwi Wahana, ‘PENGARUH NILAI-NILAI BUDAYA GENERASI MILLENNIAL

DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP KETAHANAN INDIVIDU (Studi Di SMA Negeri 39,
Cijantung, Jakarta)’, Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 1, No. XXI (2015), h. 19
<https://doi.org/10.22146/jkn.6890>.

7Albertin Dwi Astuti, ‘Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Karakter Siswa Kelas X
Jurusan Tata Boga SMK Negeri 3 Klaten’, Skripsi Program Studi Pendidikan Teknik Boga
Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jogja, 2015, h. 15
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.



Peserta didik yang dididik dengan baik dari sekolah kemudian didukung

oleh orang tua yang terus memantau dan membimbing anaknya dengan baik di

rumah akan berdampak positif. Kelak karakter positif yang telah terbentuk akan

mereka bawa ke masyarakat. Sikap peserta didik tersebut akan baik pula di

lingkungan masyarakatnya maka peserta didik akan diterima dengan baik oleh

masyarakat. Berdasarkan budaya sekolah yang diterapkan di sekolah apakah

pendidik sudah mencontohkan perilaku baik? Apakah pendidik dapat

mengimplementasikan budaya sekolah tersebut kedalam pendidikan karekter di

sekolah sehingga peserta didik dapat memiliki karakter yang diinginkan?

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan dengan teknik

pengumpulan data berupa wawancara dengan guru SD Islam Assalam yaitu ibu

Ratri dan wawancara peserta didik, observasi, juga dokumentasi di SD Islam

Assalam pada tanggal 15 Oktober 2019 budaya sekolah yang ditanamkan adalah

budaya sekolah islami. Budaya yang dibentuk di sekolah tersebut antara lain

bersalaman dengan guru-guru setiap pagi saat baru sampai di sekolah, berdoa di

dalam kelas, sholat duha, hafalan qur’an, sholat fardhu berjamaah, menanamkan

budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), sholat fardhu zuhur

berjama’ah. Budaya yang diterapkan di SD Islam Assalam adalah budaya sekolah

yang positif. Budaya sekolah tersebut diterapkan di dalam sekolah namun

guru-guru tetap mencontohkan hal yang baik tidak hanya sekedar memerintah dan

melarang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, di sekolah tersebut juga sudah

memberikan atribut-atribut yang dapat dibaca dan dilakukan oleh peserta didik



namun belum sepenuhnya tertempel papan visi misi. Beberapa budaya yang

tertanam dalam sekolah sudah cukup baik namun masih ada beberapa sikap yang

masih belum sesuai dengan tujuan karakter yang sudah ditentukan.8 Peserta didik

masih ada yang belum menerapkan budaya 5S. Berdasarkan wawancara dengan

peserta didik mereka nyaman dengan pembelajaran yang dilakukan oleh bapak

dan ibu gurunya Mereka juga mengatakan bahwa guru-gurunya sering memberi

nasihat-nasihat yang mereka tanamkan dalam diri dan mereka.

Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mencontohkan dan menasihati

peserta didik dalam mengarahkan supaya peserta didik memiliki karakter yang

baik namun masih ada peserta didik yang berbicara kata yang kurang pantas yang

diketahui melalui wawancara langsung kepada peserta didik.9 Hasil wawancara

dengan peserta didik juga mengatakan bahwa guru sudah melakukan teguran dan

hukuman kepada peserta didik yang mengucapkan kata yang tidak pantas. Atribut

yang seharusnya ditempel di dinding sekolah seperti papan visi misi belum

tertempel.10

Pembiasaan yang belum sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik diketahui

melalui wawancara bahwa beberapa siswa ketika hendak sholat duha ada yang

langsung sadar akan kewajibannya namun ada juga yang harus diingatkan.11

Permasalahan yang terlihat antara lain degradasi karakter oleh peserta didik hal itu

dapat dilihat dari kata yang tidak pantas terlontar dari siswa membuktikan bahwa

peserta didik kurang adanya pengawasan dari orang yang lebih dewasa atau guru.

8Hasil observasi di SD Islam Assalam, 15 oktober 2019
9Hasil wawancara dengan peserta didik, SD Islam Assalam, 15 oktober 2019
10Hasil wawancara dengan guru, SD Islam Assalam, 15 oktober 2019
11Hasil wawancara dengan guru, SD Islam Assalam, 15 oktober 2019



Kemudian belum adanya kesadaran sendiri untuk melakukan pembiasaan yang

biasanya dilakukan di sekolah. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang

terjadi di atas maka judul penelitian yang akan penulis teliti “Pengaruh Budaya

Sekolah Terhadap Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Islam Assalam

Bandar Lampung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa masalah yang diidentifikasi

oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Pembiasaan budaya sekolah belum sepenuhnya dilakukan oleh peserta didik

misalnya dalam hal penerapan 5S dan sholat duha.

2. Peserta didik masih ada yang menggunakan kata yang kurang pantas.

3. Kurangnya pengawasan di sekolah seperti dalam hal ucapan yang tidak

pantas tidak semua murid dapat dikontrol oleh guru.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis membatasi permasalahan

sebagai fokus penelitian sebagai berikut:

1. Budaya sekolah positif di Sekolah Dasar Islam Assalam. Penulis membatasi

hal ini sebab penerapan budaya sekolah yang sejalan dengan pendidikan

karakter adalah budaya sekolah yang positif.

2. Penguatan pendidikan karakter antara lain nilai karakter religius, nasionalis,

mandiri, gotong royong, dan integritas di SD Islam Assalam. Penulis

mambatasi hal ini sebab nilai karakter yang ada dalam PPK sudah mencakup



18 nilai karakter dalam pendidikan karakter bangsa. Hal tersebut akan dibahas

lebih dalam di BAB II.

3. Penelitian dilakukan di kelas 4 SD. Karena peneliti menggunakan penguatan

pendidikan karater dimana karakter peserta didik sudah dikenalkan di kelas

rendah dan dikuatkan seiring berjalannya waktu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang

penulis rumuskan adalah. Bagaimana pengaruh budaya sekolah terhadap

pendidikan karakter di Sekolah Dasar Islam Assalam?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah. Untuk mengetahui

bagaimana pengaruh budaya sekolah terhadap pendidikan karakter di Sekolah

Dasar Islam Assalam. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam waktu

tertentu dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian yang ditemukan, baik

secara teoritis maupun secara praktis.

Adapun manfaatnya dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai

berikut:

a. Secara teoritis

Manfaat secara teoritis penelitian ini sebagai bahan referensi atau sebagai

bahan pustaka mengenai budaya sekolah dan pendidikan karakter.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak antara lain:



1. Bagi sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu

referensi untuk membuat peraturan sehingga peraturan tersebut dapat terus

diterapkan sehingga menjadi sebuah budaya yang bisa selaras dengan

karakter yang baik.

2. Bagi guru, dapat menjadikan hasil penelitian ini untuk menambah

pengetahuan dan bisa lebih memperhatikan sudah terlaksanakah budaya

sekolah yang diterapkan sehingga dapat membentuk karakter yang baik.

3. Bagi penulis selanjutnya, dapat menjadikan hasil penelitian untuk menambah

pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana menerapkan budaya sekolah

yang seharusnya dapat membentuk karakter yang baik.

4. Bagi pembaca, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai suatu bacaan

positif yang dapat membuka wawasan bahwa adanya budaya sekolah yang

baik akan membentuk karakter yang baik.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Budaya Sekolah

1. Pengertian Budaya Sekolah

Menurut Edewor Ogwu dalam jurnalnya menyatakan bahwa budaya

merupakan suatu konsep yang kompleks yang mencakup pengetahuan,

kepercayaan, seni, moral, adat istiadat dan setiap kemampuan lain yang diperoleh

oleh manusia sebagai anggota masyarakat.12 Budaya berasal dari kata bahasa

sansekerta buddhayah yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau

akal.13 Budaya dapat diubah namun perubahan tersebut harus mempertimbangkan

situasi dan kondisi. Perubahan budaya harus dihitung dalam jangka waktu tahunan

karena proses pembudayaan dalam waktu yang singkat akan sulit menafsirkan

nilai yang dianut suatu organisasi.14

Menurut Grertz dalam Nuril Furkan, “Culture represents a historically

transmitted of meaning embodied in symbols. Those symbols include both the

written (exsplicit) and hidden (implicit) messages encoded in language some

important element of culture are norms, values, beliefs, traditions, rituals,

ceremonies, and myth translated by a particular group of people.” Definisi

tersebut mengandung arti bahwa budaya mempresentasikan sebuah pola makna

yang diturunkan secara historis yang terwujud dalam simbol-simbol yang terdiri

12Edewor Ogwu, ‘The Kultur Native Pada Mahasiswa Disiplin Di Sekolah Nigeria’, Jurnal
Ilmiah Peuradeun Internasional Multidisiplin Journal, Vol. 4, No. 2, (2016), h. 195.

13Emmi Kholiilah Harahap, Sosial Dan Budaya Sekolah (Jambi: Pustaka Ma’arif Press,
2017), h. 8.

14Syaiful Sagala, Memahami Organisasi Pendidikan Budaya Dan Reinventing, Organisasi
Pendidikan (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 139-140.



dari pesan-pesan tertulis dan tersembunyi yang disampaikan dalam bentuk

bahasa.Budaya memiliki bagian-bagian penting, yaitu norma, nilai kepercayaan,

tradisi, ritual, upacara-upacara, dan mitos yang diterjemahkan oleh sekelompok

orang.15

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama

oleh sekelompok orang, dan diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan

polotik, adat istiadat, bahasa, perkankas, pakaian, bangunan, dan karya seni.16

Jadi dapat disimpulkan bahwa budaya adalah kebiasaan yang dilakukan oleh

sekelompok orang atau masyarakat dimana kebiasaan tersebut dilakukan secara

terus menerus dan diwariskan secara turun temurun.

Sekolah menurut Astuti dalam Nuril Furkan adalah lembaga yang

mendidik seorang anak untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan tertentu.

Sekolah bukan hanya tempat untuk meningkatkan kemampuan intelektual, tapi

juga membantu anak untuk mengambangkan emosi, berbudaya, bermoral,

bermasyarakat dan kemampuan fisiknya. Menurut Soyomukti dalam Nuril

Furkan sekolah sebagai lembaga tempat mendidik anak dan remaja agar memiliki

kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan berkesadaran maju

15Sukadari, Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah (Yogyakarta:
Kanawa Publisher, 2018), h. 83.

16Harni Kusniyati and Nicky Saputra Pangondian Sitanggang, ‘Aplikasi Edukasi Budaya
Toba Samosir Berbasis Android’, Jurnal Teknik Informatika, Vol. 9, No. 1, (2016), h. 9-18
<https://doi.org/10.15408/jti.v9i1.5573>.



yang berguna bagi mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial,

dan memikul tanggung jawab sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial.17

Sekolah sebagai sistem memiliki tiga aspek pokok yang sangat berkaitan

erat dengan mutu sekolah, yakni: proses belajar mengajar, kepemimpinan dan

manajemen sekolah, serta budaya sekolah.18 Menurut Mudyahardjo dalam Nuril

Furkan mengatakan pengertian sempit pendidikan adalah sekolah atau

persekolahan (schooling). Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang

diciptakan untuk menyelenggarakan pendidikan, dan penciptaannya berkaitan erat

dengan penugasan bahasa tertulis dalam masyarakat, yanga berkembang secara

sistematis dan meningkat.19 Jadi penulis menyimpulkan sekolah adalah suatu

tempat atau lembaga formal yang memiliki aturan di dalamnya yang dijadikan

tempat untuk melakukan kegiatan yang bersifat mendidik.

Budaya sekolah merupakan norma perilaku bersama masyarakat sekolah

dimana budaya tersebut terdiri dari adat atau tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan

yang bersifat positif maupun negatif. Perilaku yang dilakukan masyarakat sekolah

mengandung unsur norma, ritual, mitos, dan nilai tradisi yang merupakan

kepercayaan dasar yang dianut seluruh masyarakat sekolah dalam berperilaku.20

Budaya sekolah merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi,

kebiasaan, keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikan oleh kepala sekolah,

17Nuril Furkan, Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah (Yogyakarta: Magnum
Pustaka Utama, 2019), h. 18.

18Eva Maryamah, ‘Pengembangan Budaya Sekolah’, Tarbawi, Vol. 2, No. 2, (2016), h. 89
<https://doi.org/10.1177/003693307301800103>.

19Furkan, Op.cit, h. 17.
20Sukadari, Op.cit, h. 79.



guru, peserta didik, dan karyawan sekolah.Budaya sekolah merupakan ciri khas,

karakter atau watak dan citra sekolah tersebut.21

Langgulung dalam Yudha Pradana mengatakan bahwa budaya sekolah

merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diterima

secara bersama serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai pelaku alami

yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama diantara

seluruh unsur dan personil sekolah baik itu kepala sekolah, guru, staf, dan siswa

oleh karena itu perlu membentuk opini masyarakat yang sama dengan sekolah.22

Dirto dalam Sukadari menjelaskan bahwa budaya sekolah adalah

karakteristik khas sekolah dapat diidentifikasikan melalui nilai, sikap,

kebiasaan-kebiasaan, dan tindakan yang ditunjukkan oleh seluruh personil sekolah

yang membentuk suatu kegiatan khusus dari sistem sekolah. Budaya sekolah

merupakan ciri khas, karakter, dan citra sekolah tersebut di masyarakat luas.23

Budaya merupakan suatu hal yang identik dalam suatu kelompok

masyarakat.Jika di dalam sekolah maka budaya tersebut khas dimiliki oleh tiap

sekolah. Seiring berjalannya waktu budaya dapat berubah dan di ubah sesuai

dengan perkembangan zaman sehingga budaya mengikuti perkembangan zaman.

21Fitri Rayani Siregar, ‘“ Nilai-Nilai Budaya Sekolah Dalam Pembinaan Aktivitas
Keagamaan Siswa SD IT Bunayya Padangsidimpuan ”’, Jurnal Pusat Studi Gender Dan Anak,
Vol.1, No. 1 (2017), h. 1.

22Yudha Pradana, ‘Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah(Studi
Deskriptif Di SD Amaliah Ciawi Bogor)’, Untirta Civic Education Journal, Vol.1, No. 1, (2016),
h. 60 <https://doi.org/10.1109/ciced.2018.8592188>.

23Sukadari, Op.cit,h. 81.



Menurut Hudgins dalam Nugraheni kepala sekolah adalah kunci untuk

membentuk budaya positif di sekolah.24

Budaya sekolah merupakan jaringan kompleks dar berbagai interaksi di

dalam sekolah yang diimplementasikan dalam tradisi dan ritual yang dibangun di

antara guru, peserta didik, orang tua, administrator, untuk menghadapi berbagai

tantangan dan mencapai tujuan hal tersebut disampaikan menurut Good. Selain itu,

budaya sekolah bisa dimaknai dengan harapan sebagaimana seseorang berperilaku

berdasarkan nilai-nilai yang telah ada yang juga mencerminkan tujuan dari

sekolah itu sendiri, hal tersebut dikemukakan oleh Owens. Pendapat Good dan

Owens ditulis kembali oleh Adi Kurnia dan Bambang Qomaruzzaman.25

Berdasarkan penjabaran diatas penulis menyimpulkan bahwa budaya

sekolah adalah suatu aturan yang dibuat oleh sekolah dimana aturan tersebut akan

diaplikasikan kedalam kehidupan masyarakat di sekolah, aturan yang ada akan

dilakukan terus menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang ada di dalam

sekolah kebiasaan yang terus menerus dilakukan akan menjadikan suatu aturan

menjadi sebuah budaya yang diterapkan di dalam suatu sekolah.

2. Prinsip Budaya Sekolah

Upaya pembangunan budaya sekolah mengacu kepada beberapa prinsip:

1. Berfokus pada visi, misi, dan tujuan sekolah pengembangan budaya sekolah
harus senantiasa sejalan dengan visi, misi dan tujuan sekolah.

2. Penciptaan komunikasi formal dan informal komunikasi merupakan dasar
bagi koordinasi dalam sekolah termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan
pentingnya budaya sekolah.

24Nugraheni Dwi Budiarti, ‘Creating Inclusive Culture of Elementary School: A CaseStudy
in Karangmojo Sub-Districr, Gunungkidul’, Jurnal Ilmiah Peuradeun The International Journal of
Social Sciences, Vol. 4, No. 2 (2018), h. 308.

25Adi Kurnia and Bambang Qomaruzzaman, Membangun Budaya Sekolah (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya Offset, 2012), h. 24.



3. Inovatif dan bersedia mengambil resiko salah satu dimensi budaya organisasi
adalah inovasi dan kesediaan mengambil resiko. Setiap perubahan budaya
sekolah menyebabkan adanya resiko yang harus diterima khususnya bagi para
pembaharu.

4. Memiliki strategi yang jelas pengembangan budaya sekolah perlu ditopang
oleh strategi dan program. Strategi mencakup cara-cara yang ditempuh
sedangkan program menyangkut kegiatan oprasional yang perlu dilakukan.

5. Berorientasi kinerja pengembangan budaya sekolah perlu di arahkan pada
sasaran yang sedapat mungkin dapat diukur.

6. Sistem evaluasi yang jelas untuk mengetahui kinerja pengembangan budaya
sekolah perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan bertahap: jangka pendek,
sedang, dan jangka panjang.

7. Memiliki komitmen yang kuat komitmen dari pimpinan dan warga sekolah
menentukan implementasi program-program pengembangan budaya sekolah.

8. Keputusan berlandaskan kesepakatan karakter budaya dari suatu budaya yang
positif adalah pengambilan keputusan partisipatif yang berujung pada
pengambilan keputusan secara bersama.

9. Sistem timbal balik yang jelas pengembangan budaya sekolah baiknya
disertai dengan sistem timbal balik meskipun tidak selalu dalam bentuk
barang atau uang.

10. Evaluasi diri merupakan salah satu alat untuk mengetahui persoalan yang
dihadapi di sekolah.26

3. Nilai-Nilai Budaya Sekolah

Nilai-nilai yang dikembangkan di sekolah/madrasah, melekat di sekolah

itu sendiri sebagai organisasi pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi untuk

mengembangkan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada para

siswanya. Budaya sekolah atau madrasah merupakan perpaduan nilai-nilai,

keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan-harapan yang diyakini oleh seluruh

warga sekolah serta yang menjadi pedoman dalam berperilaku di sekolah.27

Nilai-nilai budaya yang harus dibangun di sekolah menurut Amin yang

ditulis kembali oleh Eva Maryamah antara lain:

26Sukadari, Op.cit, h. 89-91.
27Abdurrahman R. Mala, ‘Membangun Budaya Islami Di Sekolah’, Irfani, Vol. 11, No. 1

(2015), h. 5-9 <https://doi.org/10.1097/00007632-200112150-00021>.



1. Kebiasaan hidup bersih
kebiasaan ini sangat islami kebersihan sebagian daripada iman. Ada
nilai-nilai religius dan nilai-nilai medis yang dapat dipetik dari kebiasaan ini.

2. Etika
Etika atau akhlak mulia adalah tata aturan untuk bisa hidup bersama orang
lainOleh karena itu kita harus memiliki etika.

3. Kejujuran
Semua warga sekolah harus dilatih berbuat jujur mulai jujur kepada dirinya
sendiri, jujur kepada Tuhan, dan jujur kepada orang lain.

4. Kasih sayang
Ada tiga landasan yang harus dibangun yaitu kasih sayang, kepercayaan, dan
kewibawaan.

5. Mencintai belajar
Peserta didik harus mengambangkan pemikiran bahwa peserta didik akan
belajar lebih bermakna jika diberi kesempatan untuk belajar menemukan dan
mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru.

6. Bertanggung jawab
Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memupuk rasa tanggung jawab
terhadap seluruh warga sekolah agar semua kewajiban dapat dilaksanakan
dengan baik terlebih lagi sebagai pembelajaran kepada peserta didik.

7. Menghormati hukum dan peraturan
Sering kita menghormati hukum dan peraturan karena takut terhadap
ancaman hukuman.Seharusnya, kita menghormati hukum dan peraturan atas
dasar kesadaran bahwa hukum dan peraturan itu adalah kita buat untuk
kebaikan.

8. Menghormati hak orang lain
Salah satu cara memberikan penghargaan kepada orang lain. Penghargaan
kepada orang lain tidak boleh melihat perbedaan status sosial, ekonomi,
agama dan budaya.

9. Mencintai pekerjaan
Apabila ingin berbahagia selamanya maka harus berjalan dengan senang hati.

10. Suka menabung
Kita harus membiasakan pola hidup menabung untuk masa depan.

11. Suka bekerja keras
Bekerja keras merupakan bagian dari pendidikan anak di rumah dan di
sekolah.

12. Tepat waktu
Waktu adalah pedang, adalah warisan petuah para sahabat Nabi SAW.Time is
money adalah warisan para penjelajah “rules of the waves”bangsa pemberani
orang Inggris.28

28Maryamah, Op.cit, h. 90-91.



4. Unsur-unsur Budaya Sekolah

Unsur budaya sekolah ditinjau dari usaha penigkatan kualitas pendidikan hal

ini dipaparkan menurut Djemari Mardapi yang ditulis kembali oleh Nuril Furkan

adalah:

1. Budaya Sekolah yang Positif

Budaya sekolah yang positif adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung

peningkatan kualitas pendidikan, misalnya kerjasama dalam mencapai

prestasi, penghargaan terhadap prestasi dan komitmen terhadap belajar.

2. Budaya Sekolah yang Negatif

Budaya sekolah yang negatif adalah kultur yang kontra terhadap peningkatan

mutu pendidikan, artinya resisten terhadap perubahan, misalnya siswa takut

salah, siswa takut bertanya, dan siswa jarang melakukan kerja sama dalam

memecah kanmasalah.

3. Budaya Sekolah yang Netral

Budaya sekolah yang netral yaitu budaya yang tidak berfokus pada satu sisi

namun dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan

peningkatan mutu pendidikan.Hal ini bisa berupa arisan keluarga sekolah,

seragam gurur, seragam siswa, dan lain-lain.29

Menurut Kickona yang ditulis kembali oleh Sukadari bahwa terdapat enam

elemen budaya sekolah yang baik antara lain sebagai berikut:

1. Kepala sekolah memiliki kepemimpinan moral dan akademik
2. Disiplin sekolah yang ditegaskan secara menyeluruh
3. Masyarakat sekolah memiliki rasa persaudaraan

29Furkan, Op.cit, h. 31-32.



4. Organisasi murid menerapkan kepemimpinan demokratis dan menumbuhkan
rasa tanggung jawab murid-murid untuk menjadikan sekolah mereka menjadi
sekolah terbaik.

5. Hubungan semua warga sekolah bersifat saling menghargai, adil, dan
bergotong-royong.

6. Sekolah meningkatkan perhatian terhadap moralitas dengan menggunakan
waktu tertentu untuk mengatasi masalah-masalah moral.30

Elemen-elemen budaya sekolah menurut Adi Kurnia dan Bambang

Qomaruzzaman dalam bukunya Membangun Budaya Sekolah sebagai berikut:31\

1. Visi, misi, dan tujuan: nilai, kepercayaan, norma, dan asumsi
2. Ritual dan seremoni
3. Sejarah dan cerita
4. Manusia dan hubungan
5. Arsitektur, simbol, dan artifak.

Berdasarkan elemen-elemen yang ada peneliti membatasi elemen budaya

sekolah untuk melakukan penelitian di SD Islam Assalam yaitu elemen budaya

sekolah positif yang dikemukakan oleh Djemari Mardapi. Dibatasi hanya budaya

sekolah positif saja karena akan menyangkutpaut dengan pendidikan karakter

yang biasanya pendidikan karakter memiliki tujuan yang baik.

B. Pendidikan Karakter

1. Pengertian Pendidikan Karakter

Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1

Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

30Sukadari, Op.cit, h. 127-128.
31Kurnia and Qomaruzzaman, Op.cit, h.25.



keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.32

Menurut Tohari yang ditulis kembali oleh Emmi Kholilah Harahap istilah

pendidikan adalah terjemahan dari bahasa Yunani yaitu pedagogie asal katanya

pais yang artinya anak dan again adalah membimbing.Pedagogie berarti

bimbingan yang diberikan kepada anak disebut pedagog. Perkembangan istilah

pendidikan atau pedagogie berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan

dengan sengaja oleh orang dewasa agar dia menjadi dewasa.33

Secara bahasa definisi pendidikan mengandung arti bimbingan yang

dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, untuk memberikan pengajaran,

perbaikan moral dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak-anak dapat

dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah,

akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing

yang memupuk menumbuhkan pemahaman pengetahuan.34 Menurut Mahmud

Yunus yang ditulis kembali oleh Mahmud, dkk. Istilah “pendidikan” dalam

pendidikan Islam disebut al-ta’limartinya pengajaran juga disebut dengan

al-ta’dib secara etimologi diterjemahkan dengan perjamuan makan atau

pendidikan sopan santun.35

32Presiden Republik Indonesia, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional’, 2003, 6–8
<https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>.

33Harahap, Op.cit, h. 3.
34Aas Siti Sholichah, ‘Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Quran’, Jurnal Pendidikan Islam,

Vol. 7, No. 1 (2018), h. 25 <https://doi.org/10.30868/EI.V7>.
35Mahmud dkk, Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2015), h. 18.



Pendidikan merupakan faktor penting dan menentukan dalam kehidupan

berbudaya, berbangsa dan bernegara.Kemajuan suatu bangsa tergantung pada

tingkat pendidikan yang diperoleh rakyatnya.Rakyat memperoleh pendidikan

melalui mekanisme sistem pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Sistem

pendidikan nasional Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa

yang bermutu baik dalam arti moral spiritualmaupun mutu dalam arti

intelektual-profesional.36

Pendidikan merupakan sarana yang sangat efektif dalam mencerdaskan

kehidupan bangsa, hal ini merupakan salah satu wujud pelaksanaan tujuan negara

Indonesia yang ketiga yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu

maju dan tidaknya bangsa di pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang diterapkan

oleh Negara.37

Pendidikan adalah usaha membina dan mengembangkan kepribadian

manusia baik dibagian rohani atau dibagian jasmani. Ada juga para beberapa

orang ahli mengartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengubahan sikap dan

tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan melalui

pengajaran dan latihan.38 Menurut Langgulung pendidikan adalah proses

pemindahan nilai pada suatu masyarakat kepada setiap individu yang ada di

dalamnya dan proses pemindahan nilai-nilai budaya melalui pengajaran.

36Maryamah, Op.cit, h, 86-87.
37Sutrisno, ‘Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan

Kewarganegaraan’, Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran, Vol. 5, No. 1 (2016), h. 30
<https://doi.org/10.2426/dpp.v4i1.56>.

38Adit Hisyam Maulana, ‘Rendahnya Tingkat Pendidikan Dan Peran Orang Tua’, Skripsi
Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, h. 8.



Pengertian pendidikan secara sempit, adalah sekolah atau persekolahan dan

pengaruh yang diupayakan oleh sekolah agar peserta didik mempunyai

kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan

dan tugas-tugas sosial. Pengertian pendidikan secara luas, pendidikan adalah

pengalaman belajar dalam keseluruhan lingkungan hidup, baik di sekolah maupun

diluar sekolah yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.39

Menurut Listiyani Pendidikan menjadi media mempunyai pengaruh untuk

menentukan arah kesuksesan.Menurut Marlina pendidikan menjadi pilar dalam

upaya pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pendidikan

tersebutditulis kembali oleh Ismail Suwardi Wekke dan Ridha Windi Astuti.40

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah kegiatan memberi dan menerima

dimana yang memberi adalah orang yang sudah memiliki suatu ilmu sedangkan

yang menerima adalah orang yang belum memiliki informasi atau ilmu.

Menurut Nurul Hidayah istilah karakter berasal dari bahasa Yunani

charassei yang berarti mengukir hingga terbentuk pola dan ‘to mark’

(menandai).41 Menurut Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad Kadri dalam

bukunya Pendidikan Karakter Mengembangkan Karakter Anak yang

Islami.Karakter adalah sesuatu yang baik, misalnya terkait dengan sikap jujur,

toleransi, kerja keras, adil, dan amanah.42

39Mahmud dkk, Op.cit, h. 19-20.
40Ismail Suardi Wekke and Ridha Windi Astuti, ‘Kurikulum 2013 Di Madrasah Ibtidaiyah:

Implementasi Di Wilayah Minoritas Muslim’, Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol.
2, No. 1 (2017), h. 33 <https://doi.org/10.24042/tadris.v2i1.1736>.

41Nurul Hidayah, ‘Penanaman Nilai-Nilai Karakter Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia
Di Sekolah Dasar’, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 2, No. 2 (2015), h. 193.

42Ridwan Abdullah Sani and Muhammad Kadri, Pendidikan Karakter Mengembangkan
Karakter Anak Yang Islami (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 8.



Karakter, menurut pengamatan filosof kontemporer Michael Novak yang

pendapatnya ditulis kembali oleh Thomas Lickona adalah “perpaduan harmonis

seluruh budi pekerti yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama, kisa-kisah sastra,

cerita orang bijak, dan orang-orang berilmu, sejak jaman dahulu hingga

sekarang.”43 Jadi penulis dapat menyimpulkan dari teori diatas bahwa karakter

adalah watak yang dimiliki oleh seseorang yang bersifat positif.

Pendidikan pada tingkat sekolah dasar merupakan pondasi dalam

pembentukan karakter anak. Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar

tersebut merupakan hal yang selama ini telah dilaksanakan dalam pendidikan.

Anak diusia sekolah dasar sangat memerlukan perhatian lebih dalam

mengembangkan kepribadian karena merupakan landasan untuk pertumbuhan dan

perkembangan karakter anak ke tingkatan selanjutnya.44 Pendidikan karakter

adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang

meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk

melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan, diri sendiri, sesama

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil hal

tersebut dikemukakan oleh Lickona yang ditulis kembali oleh Dinna Ratnawati.45

Pendidikan karakter adalah pendidikan yang memiliki tujuan yaitu

memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk mengembangkan nilai-nilai dan

43Thomas Lickona, Pendidikan Karakter Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi
Pintar Dan Baik, Terjemahan (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 72.

44Sukadari, Suyata, and Shodiq A. Kuntoro, ‘Penelitian Etnografi Tentang Budaya Sekolah
Dalam Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar’, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan
Aplikasi, Vol. 3, No. 1 (2015), h. 59 <https://doi.org/10.21831/jppfa.v3i1.7812>.

45Dianna Ratnawati, ‘Kontribusi Pendidikan Karakter Dan Lingkungan Keluarga’, Tadris:
Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah, Vol. 01, No. 1 (2016), h. 24-25.



karakter yang telah tertanam pada dirinya secara sadar baik di sekolah ataupun di

lingkungan sekitar.46

Berkowitz and Bier mengumpulkan beberapa definisi tentang pendidikan

karakter yang ditulis kembali oleh Muhammad Yaumi dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan Karakter adalah gerakan nasional dalam menciptakan sekolah

untuk mengembangkan peserta didik dalam memiliki etika, tanggung jawab,

dan kepedulian dengan menerapkan dan mengajarkan karakter-karakter yang

baik. Pendidikan karekter adalah usaha yang disengaja, proaktif yang

dilakukan oleh sekolah dan pemerintah untuk menanamkan nilai-nilai inti,

etis seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan

terhadap diri dan orang lain (Character Education Partnership).

2. Pendidikan karakter adalah mengajar peserta didik tentang nilai-nilai dasar

kemanusiaan termasuk kejujuran, kebaikan, kemurahan hati, keberanian,

kebebasan, kesetaraan, dan penghargaan kepada orang lain. Tujuannya adalah

untuk mendidik anak-anak menjadi bertanggung jawab secara moral dan

warga Negara yang disiplin (Association fot Supervision and Curriculum

Development)

3. Pendidikan karakter adalah usaha yang disengaja untuk mengembangkan

karakter yang baik berdasarkan nilai-nilai inti yang baik untuk individu dan

baik untuk masyarakat (Thomas Lickona)

4. Pendidikan karakter adalah pendekatan apa saja yang disengaja oleh personel

sekolah yang sering berhubungan dengan orang tua dan anggota masyarakat,

46Ernawati, ‘Menumbuhkan Nilai Pendidikan Karakter Anak Melalui Dongeng Fabel
Dalam Pembelajaran’, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4, No. 1 (2017), h. 120.



membantu peserta didik dan remaja menjadi peduli, penuh prinsip, dan

bertanggung jawab (National Commission on Character Education).47

Jadi penulis menyimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah upaya

yang dilakukan oleh lembaga seperti sekolah untuk membentuk karakter yang

baik sehingga seorang anak dapat memiki moral yang baik, namun untuk

membentuk moral yang baik karakter juga harus ditekankan di lingkungan

keluarga.

2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter

a. Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter bertujuan membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif,

berahlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik,

berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan Pancasila. Menurut DIKTI dalam Sukadari menyatakan bahwa

Pendidikan Karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan

nasional yaitu 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.

b. Fungsi Pendidikan Karakter

Fungsi pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No 20 tahun 2003

tentang sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi

47Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter Landasan, Pilar, Dan Implementasi (Jakarta:
Prenada Media Group, 2018), h. 9-10.



mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

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

jawab. Menurut DIKTI dalam Sukadari menyatakan bahwa secara khusus

pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu seperti berikut:

1. Pembentukan dan Pengembangan Potensi

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi

manusia atau warga Negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan

berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup pancasila.

2. Perbaikan dan Penguatan

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan warga

Negara indoneseia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga,

satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan

bertanggung jawab dalam pengambangan potensi manusia atau warga Negara

menuju bangsa yng berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera.

3. Penyaring

Pendidikan Karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa

sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk

menjadi karakter manusia dan warga Negara Indonesia agar menjadi bangsa

yang bermartabat.48

48Sukadari, Op.cit, h. 60-67.



3. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Beberapa atribut karakter dalam Al-Quran menurut Ridwan Abdullah Sani

dan Muhammad Kadri dalam bukunya Pendidikan karakter Mengembagkan

Karakter Anak yang Islami adalah sebagai berikut:49

Tabel 1

Atribut Karakter dalam Alquran dan Hadist

Karakter Utama

Karakter dalam

Berinteraksi dengan

Orang Lain

Karakter untuk

Sukses

 Jujur

 Sabar

 Adil

 Ikhlas

 Amanah dan

Menepati Janji

 Bertanggung Jawab

 Menjaga Lisan

 Mengendalikan Diri

 Menjauhi Prasangka dan

Pergunjingan

 Lemah Lembut

 Berbuat Baik Kepada

Orang Lain

 Mencintai Sesama

Muslim

 Menjalin Silaturahmi

 Malu Berbuat Jahat

 Hemat

 Hidup Sederhana

 Bersedekah

 Tidak Sombong

 Berupaya dengan

Sungguh-Sungguh

 Bersyukur

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan yang

mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik

sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya,

49Sani dan Kadri, Op.cit, h. 77.



menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota

masyarakat, dan warga Negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif.

Hal tersebut dikemukakan oleh hasan yang ditulis kembali oleh Muhammad

Yaumi. Kemudian berikut adalah tabel nilai karakter dan budaya bangsa:50

Tabel 2

18 Nilai Karakter

No Nilai Deskripsi

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan

ajaran yang dianutnya, toleransi terhadap pelaksanaan

ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk

agama lain.

2 Jujur Perilaku yang berdasarkan pada upaya menjadikan dirinya

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam

perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3 Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama,

etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang

berbeda dari dirinya.

4 Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh

pada berbagai peraturan.

5 Kerja Keras Prilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh

dalam mengatasi hambatan belajar dan tugas serta

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

50Yaumi, Op.cit, h. 82-83.



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-tugasnya.

8 Demokratis Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai

sesama 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 diatas

kepentingan peribadi dan kelompoknya.

11 Cinta Tanah

Air

Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan

kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi

terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya,

ekonomi, dan politik bangsa.

12 Menghargai

Prestasi

Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk

menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat

serta mengajui dan menghormati keberhasilan orang lain.

13 Barsahabat/

Komunikatif

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,

bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.

14 Cinta Damai Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang

lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.



15 Gemar

Membaca

Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai

bacaan yang memberikan kebajikan kepada dirinya

16 Peduli

Lingkungan

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah

kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, dan

mengembangan 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 tindakan 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.

Menurut Lestari Ning Purwanti dalam bukunya penguatan pendidikan

karakter memimliki beberapa nilai karakter antara lain nilai religius, nilai

nasionalis, nilai mandiri, nilai gotong royong, dan nilai integritas.

Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan

ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain,

dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Indikator nilai religius antara lain

cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, teguh

pendirian, percaya diri, kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti

bully/kekerasan, perdahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, mencintai

lingkungan, melindungi hal kecil dan tersisih.



Nilai nasionalis adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa

yang mempunyai kesamaan kebudayaan, dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan

tujuan, dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya

kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nilai karakter nasionalis

merupakan cara berfikir, bersikap, dan berbuat menunjukkan kesetiaan,

kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, lingkungan fisik, sosial,

budaya, dan Negara ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan

bangsa dan Negara diatas kepentingan diri dan kelompoknya. Indikator nilai

nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, manjaga kekayaan budaya

bangsa, unggul, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum,

disiplin, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama.51

Nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang

lain dan merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. Indikator nilaimandiri antara

lain etos kerja, tangguh tahan banting, daya juang, profesionalisme, kreatif,

keberanian, menjadi pembelajar seoanjang hayat. Nilai gotong royong, adalah

bekerja atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama untuk mencapai suatu

hasil yang didambakan. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan

menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu mnyelesaikan persoalan

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, member bantuan atau

pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Indikator nilai gotong-royong

antara lain menghargai, kerja sama, inklusif, komitmen atas keputusan bersama,

51Lestari Ning Purwanti, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (Jakarta Timur: Erlangga,
2018), h. 2-78.



musyawarah mufakat, tolong menolong, solidaritas, empati, anti diskriminasi, anti

kekerasan, sikap kerelawanan.

Integritas, adalah keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur dan keyakinan. Nilai karakter integritas merupakan nilai

mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan sebagai orang yang

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki

komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Indikator

integritas antara lain kejujuran, cinta pada kebenaran, komitmen moral, anti

korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, menghargai martabat individu.52

Aspek-aspek penting yang perlu diajarkan dalam pendidikan karakter:

a. Mengajarkan ketauhidan, tauhid merupakan pegangan dan fondasi pokok
yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia, serta merupakan landasan
bagi setiap amal yang dilakukan.

Artinya: 65. Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di
antara keduanya, Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam
beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang
sama dengan Dia (yang patut disembah)? (QS: Maryam (19): 65)

Surah maryam ayat 65 tersebut mengandung tiga pengertian tauhid sebagai
berikut:

1. Penetapan tauhid rububiyah terdapat dalam firman Allah yakni
�R�� ��� �� ������ ������ ���yang artinya, Rabb (yang menguasai) langit
dan bumi.

2. Penetapan tauhid uluhiyah terdapat dalam firman Allah yakni
� �� ��� �� ���� ���� ������� �� �� �� ��� �yang artinya, maka sembahlah Dia dan
berteguh hatilah dalam beribadah kepada-Nya.

3. Penerapan tauhid asma’ wa shifat terdapat dalam firman Allah yakni
� � �� �� ��� � �� ���� ����yang artinya, apakah kamu mengetahui ada seorang
yang sama dengan dia?

52Purwanti, Ibid, h. 134-242.



b. Mendirikan Shalat, shalat merupakan kewajiban bagi umat islam. Setelah
mengajarkan tentang ketauhidan, anak harus dididik untuk mendirikan shalat.
Orang tua maupun guru harus sabar dan ikhlas dalam mengajarkan anak
untuk mendirikan shalat. Berikut ini beberapa hal yang perlu diajarkan
kepada anak terkait dengan shalat: tujuan shalat, tata cara shalat, manfaat dan
hikmah shalat.

c. Mengajarkan dan membiasakan anak membaca al-quran, ibnu khalam
mengatakan “hendaklah pendidikan yang pertama untuk anak adalah
mengajarkan Alquran sebelum dipersiapkan fisik dan akalnya agar anak sejak
dini dia mengucap bahasa arab asli dan meresap pada dirinya nilai nilai
iman.”

d. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua, orang tua harus mengajarkan
anak untuk bersikap hormat, taat, dan berbuat baik kepada keduaorang
tuanya.

e. Pengajaran tentang etiket umum, orang tua harus mengajarkan anak etiket
dalam bergaul dan berperilaku dalam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa
adab yang perlu diajarkan kepada anak sebagai berikut: menjaga kebersihan
anggota tubuh, baergaul, berada dalam majelis, makan dan minum.53

Adapun nilai-nilai 9 pilar karakter dinyatakan oleh Megawangi yang ditulis

kembali dalam jurnal Mardiyah sebagai berikut:

1. Cinta tuhan dan alam semesta beserta isinya
2. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandirian
3. Kejujuran
4. Hormat dan santun
5. Kasih sayang, kepedulian, kerjasama
6. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah
7. Keadilan dan kepemimpinan
8. Baik dan rendah hati
9. Toleransi, cinta damai, dan persatuan.54

Berdasarkan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada peneliti membatasi

nilai-nilai pendidikan karakter untuk digunakan dalam penelitian adalah nilai

karakter yang terdapat dalam penguatan pendidikan karakter menurut Lestari Ning

Purwanti nilai karakter yang ada didalamknya antara lain nilai karakter religius,

nasionalis, gotong royong, mandiri, integritas. Dibatasi nilai kerakter yang

53Sani dan Kadri, Op.cit, h. 226-311.
54Mardiyah, ‘Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pangembangan Materi Bahan Ajar

Bahasa Indonesia Di Kelas IV Sekolah Dasar’, Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar, Vol.
4, No. 2 (2017), h. 35 <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/terampil.v4i2.2216>.



diterapkan dalam PPK karena peneliti membatasi penelitian hanya di kelas tinggi

dimana budaya sekolah dan pendidikan karakter telah ditanamkan sejak peserta

didik masuk kesekolah tersebut. Kemudian PPK dilakukan pada tahap selanjutnya

setelah karakter telah dikenalkan.

4. Membangun Karakter Siswa.

Peran dan tanggung jawab siswa, orang tua, dan guru dalam membangun

karakter siswa yang dikemukakan oleh Ridwan Abdullah Sani dan Muhammad

Kadri sebagaiberikut:55

Tabel 3
Membangun Karakter Siswa

Atribut

Karakter
Siswa Orang Tua Guru

Kedisplinan Menaati aturan dan
melakukannya
dengan baik

Melakukan
pengawasan dan
menjadi teladan
yang baik

Memberikan
pemahaman
tentang
kedisiplinan dan
menjadi teladan
yang baik

Membantu
Orang Lain

Berkomunikasi
dengan orang lain
dan memberikan
bantuan kepada
orang yang
membutuhkan

Memberikan
perhatian dan
fasilitas kepada
anak, serta menjadi
teladan yang baik

Mengoordinasi dan
membantu aktivitas
siswa, serta
menjadi teladan
yang baik

Kecerdasan Menjelaskan
tentang perlunya
bersikap jujur,
disiplin, tanggung
jawab, dan
membantu orang
lain ditinjau dari

Berdiskusi dengan
anak tentang
perlunya bersikap
jujur, disiplin,
tanggung jawab dan
membantu orang lain

Mengajarkan
tentang ajaran
agama terkait jujur,
disiplin, tanggung
jawab, dan
membantu orang
lain

55Sani dan Kadri, Op.cit, h. 35.



ajaran agama dan
kemaslahatan
sosial.

Tanggung
Jawab

Melakukan
aktivitas yang
menjadi tugas yang
diberikan
kepadanya

Memberikan
perhatian dan
menjadi teladan
yang baik

Memberikan
pemahaman
tentang tanggung
jawab dan menjadi
teladan yang baik

Kejujuran Melaporkan
kegiatan ibadah
dan belajar sesuai
dengan yang
dilakukan

Memberikan
perhatian dan
menjadi teladan
yang baik.

Melakukan
pemahaman
tentang kejujuran
dan menjadi
teladan yang baik.

C. Pengaruh Budaya Sekolah Terhadap Pendidikan Karakter

Budaya sekolah dapat ebrpengaruh terhadap pengambangan karakter siswa

hal tersebut dikemukakan oleh Jareon Sttasin yang ditulis kembali oleh Sukadari

dalam penelitian membuktikan bahwa memang berpengaruh terhadap

perkembangan karakter siswa.56 Pembentukan karakter peserta didik dapat

dilakukan melalui pendekatan budaya sekolah sebagaimana yang menjadi grand

design pendidikan karakter. Karakter sebagai suatu “moral excellence” atau ahlak

dibangun atas berbagai kebajikan yang pada gilirannya hanya memiliki makna

ketika dilandasi atas nilai-nilai yang berlaku dalam budaya, hal tersebut

dikemukakan menurut Kemendiknas yang ditulis kembali oleh Nuril Furkan.57

Maka dapat disimpulkan dari teori yang ada bahwa budaya sekolah dapat

mempengaruhi atau membentuk karakter yang ada dalam diri peserta didik.

D. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah pernah dilakukan oleh

beberapa peneliti sebelumnya antara lain:

56Sukadari, Op.cit, h. 97
57Nuril Furkan, Op.cit, h. 5



1. Penulis: Puji Nofita Sari

Judul: Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah yang Religius

Di SD Aisiyah Unggulan Gemolong Tahun 2017

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Puji Novita Sari bahwa

pengembangan karakter siswa di dalam dan di luar kelas melalui keteladanan

serta pembiasaaan program yang dirancang dalam membentuk karakter

siswa.58

2. Penulis: Yudha Pradana

Judul: Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah (Studi

Deskriptif di SD Amaliah Ciawi Bogor)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudha Pradana bahwa budaya sekolah

yang dilakukan dalam pengembangan karakter siswa di SD Amaliah Ciawi

Bogor ialah berupa kegiatan harian, mingguan, dan taunan. Sedangkan

karakter yang dibentuk adalah karakter disiplin, religius, rasa ingin tahu, cinta

tanah air, dan peduli sosial.59

3. Penulis: Nunzairina

Judul: Implementasi Pendidikan Karakter dalam Budaya Sekolah Di SD IT

Al-Hijrah 2 Laut Dendang

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan pendidikan karakter dapat terealisasi

melalui penyediaan fasilitas-fasilitas, sarana prasarana yang memadai untuk

mendukung aktivitas yang ada dalam program sekolah yang didesain untuk

58Puji Novita Sari, ‘Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah Yang Religius
Di SD Aisiyah Unggulan Gemolong’, Skripsi, Vol. 2, No. 1 (2017)
<https://doi.org/10.1097/00007632-200112150-00021>.

59Pradana, Op.cit.



membentuk karakter siswa. Pendidikan karakter dalam kultur sekolah di SD

IT Al-Hijriah 2 Lau Dendang pada dasarnya terimplementasi pada lapisan

nilai dan keyakinan serta lapisan artifak.60

Melihat dari penelitian yang relevan mengenai budaya sekolah dan

pendidikan karakter, maka penulis memilih judul pengaruh budaya sekolah

terhadap pendidikan karakter di sekolah. Peneliti ingin menganalisis akan adanya

pengaruh budaya sekolah positif dapat mempengaruhi pendidikan karekter,

dimana karakter yang diambil antara lain karakter religius, nasionalis, mandiri,

gotong royong, dan integritas. Diambil budaya sekolah positif dengan alasan

penulis akan mengambil pendidikan karakter dimana tujuan pendidikan karakter

akan bergulir ke arah yang positif. Kemudian pendidikan karakter yang dipilih

dengan 5 nilai pendidikan karakter ada dalam PPK. Dipilih Penguatan Pendidikan

Karakter sebab peneliti membatasi penelitian untuk kelas 4 yang sudah

mengetahui budaya sekolah yang ada dan pendidikan karakter yang telah

diperkenalkan kepada peserta didik. PPK sudah mencakup 18 nilai karakter dalam

pendidikan karakter bangsa yang indikatornya sudah dibahas di atas.

E. Kerangka Berfikir
Gambar 1

Kerangka berfikir

60Nunzairina, ‘Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Budaya Sekolah Di Sd It
Al-Hijrah 2 Laut Dendang’, Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
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