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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembudayaan nilai–nilai 

demokrasi sekolah dalam perspektif pendidikan karakter : proses dan kendalanya 

(studi kasus di SMP Islam Sudirman Tengaran). Penelitian ini mengkaji mengenai 

upaya-upaya pembudayan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam perspektif 

pendidikan karakter serta kendala-kendala pembudayaan nilai-nilai demokrasi di 

sekolah dalam perspektif pendidikan karakter. 

Data penelitian diperoleh melalui informan, tempat dan peristiwa serta arsip 

atau dokumen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan yaitu 

pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam perspektif pendidikan 

karakter diwujudkan dengan berbagai kegiatan diantaranya: kegiatan OSIS dan 

kegiatan PRAMUKA. Kegiatan itu dilakukan untuk melatih siswa saling bekerja 

sama dengan siswa lain, melatih siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara 

musyawarah asalkan dapat menghargai orang lain dan melatih siswa untuk dapat 

bersosialisasi didalam maupun diluar lingkungan sekolah serta membentuk 

karakter siswa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak 

sekolah agar Pembudayaan Nilai-nilai Demokrasi Di sekolah Dalam Perspektif 

Pendidikan Karakter lebih meningkat. 

 

KataKunci: Pembudayan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam perspektif 

pendidikan karakter 

 

 



PENDAHULUAN 

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha untuk membantu peserta 

didik di dalam usaha mengembangkan dan menitik beratkan kepada kemampuan 

pengetahuan, kecerdasan, nilai atau pola tingkah laku yang berguna. Hal tersebut 

sesuai dengan definisi pendidikan yang tercantum dalam tujuan pendidikan 

nasional. Menurut Undang-undang No. 20  Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional menyebutkan bahwa: 

         Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman  dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif , 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung 

jawab. 

 

Pendidikan karakter yang memiliki domensi individual berkaitan erat 

dengan pendidikan nilai dan pendidikan moral seseorang. Sementara pendidikan 

karakter yang yang berkaitan dengan dimensi sosial-struktural lebih melihat 

bagaimana menciptakan sebuah sistem sosial yang kondusif bagi pertumbuhan 

individu.  Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang dikenal 

dalam masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam mendidik 

generasi penerus bangsa. Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan 

memiliki peranan dalam membudayakan nilai-nilai demokrasi dalam perspektif 

pendidikan karakter. Menurut Kesuma dkk (2011:7) mengemukakan bahwa: 

Dalam konteks pendidikan karakter, melihat bahwa kemampuan yang harus 

dikembangkan pada peserta didik melalui persekolahan adalah berbagai 

kemampuan yang akan menjadikan manusia sebagai makhluk yang 

berketuhanan (tunduk patuh pada konsep ketuhanan) dan mengemban 

amanah sebagai pemimpin di dunia. Kemampuan yang perlu dikembangkan 

pada peserta didik di Indonesia adalah kemampuan mengabdi kepada tuhan 



yang menciptakannya, kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri, 

kemampuan untuk hidup secara harmoni dengan manusia dan makhluk 

lainnyas dan kemampuan untuk menjadikan dunia ini sebagai wahana 

kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

 

Demokrasi mungkin menjadi istilah baru dalam khazanah kebudayaan 

bangsa, namun secara esensi demokrasi adalah sesuatu yang lama hidup di 

Indonesia. Dalam khazanah  Islam juga dikenal istilah syura yang secara prinsip 

sejalan dengan demokrasi. Sementara di barat prinsip tersebut dikenal sebagai 

demokrasi. Dalam budaya  Jawa sendiri juga dikenal istilah rembug, yang 

esensinya adalah bagaimana sebuah keputusan dishare oleh pimpinan kepada 

warganya untuk dicari penyelesaian bersama.  Secara prinsip hal itu juga sejalan 

dengan demokrasi. Di era demokrasi, manifestasi berbagai nilai-nilai tersebut  

terejawantah melalui pemilihan kepala desa langsung. Berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dikenmukakan di atas maka penulis merumuskannya dalam 

bentuk penelitian dengan memilih judul “Pembudayaan nilai-nilai demokrasi di 

sekolah dalam perspektif pendidikan karakter studi kasus SMP Islam Sudirman 

Tengaran Kabupaten Semarang”. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, sekaligus juga 

untuk bingkai agar penelitian ini terfokus maka dirumuskan tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai demokrasi di SMP Islam Sudirman 

Tengaran  

2. Untuk mendeskripsikan pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam 

perspektif pendidikan karakter. 

 



LANDASAN TEORI 

1. Pengertian Pendidikan Karakter 

Karakter merupakan sandangan fundamental yang memberikan kemampuan 

pada populasi manusia untuk hidup bersama dalam kedamaian serta membentuk 

dunia yang dipenuhi dengan kebaikan dan kebijaksanaan, yang bebas dari 

kekerasan dan tindakan-tindakan tidak bermoral. Karateristik dimaknai sebagai 

cara berfikir dan berperilaku yang khastiap individu untuk hidup dan bekerja 

sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.Individu 

yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dan siap 

untuk mempertanggungjawabkan setiap akibat dan keputusannya. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter yaitu pemberian tuntutan kepada peserta didik untuk menjadi manusia 

seutuhnyayang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga, serta rasa dan karsa. 

2. Nilai-nilai Karakter  

Grand Design Pendidikan karakter diungkapkan nilai-nilai yang terutama 

akan dikembangkan dalam budaya satuan pendidikan formal dan nonformal, 

dengan penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Jujur, menyatakan apa adanya, terbuka, konsisten antara apa yang 

dikatakan dan dilakukan (berinteregasi), berani karena benar, dapat 

dipercaya, (amanah, trustworthinees), tidak curang (no cheating). 

b. Tanggung jawab, melakukan tugas sepenuh hati, bekerja dengan etos 

kerja yang tinggi, berusaha keras untuk mencapai prestasi terbaik (giving 

the best), mampu mengontrol diri dan mengatasi stres, berdisiplin diri, 

akuntabel terhadap pilihan dan keputusan yang diambil 

c. Cerdas, berfikir secara cermat dan tepat, bertindak dengan penuh 

perhitungan, rasa ingin tahu yang tinggi, berkomunikasi efektif dan 

empatik, bergaul secara santun, menjujung kebenaran dan kebijakan, 

mencitai Tuhan dan lingkungan. 



d. Sehat dan Bersih, menghargai ketertiban,keteraturan, kedisiplinan, 

terampil, menjaga diri dan lingkungan, menerapkan pola hidup seimbang 

e. Peduli, memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, 

toleran, tidak suka menyakiti orang lain, mau mendengar orang lain, mau 

berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan 

kepada orang lain, mampu bekerjasama, mau terlibat dalam kegiatan 

masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, cinta damai 

dalam menghadapi persoalan. 

f. Kreatif, mampu menyelesaikan masalah serta inofatif, luwes, kritis, 

berani mengambil keputusan cepat dan tepat, menampilkan sesuatu secara 

luar biasa (unik), memiliki ide baru, ingin terus berubah, dapat membaca 

situasi dan memanfaatkan peluang baru. 

g. Gotong royong, mau bekerjasama dengan baik, berprinsip bahwa tujuan 

akan lebih mudah dan cepat tercapai jika di kerjakan bersama-sama, tidak 

memperhitungkan tenaga untuk saling berbagi dengan sesama, mau 

mengembangkan potensi diri untuk di pakai saling berbagi agar mendapat 

hasil yang terbaik, tidak egois (SamanidanHariyanto, 2011:51-52). 

 

3. Tujuan Pendidikan Karakter dalam Seting Sekolah 

Pada hakekatnya, tujuan pendidikan nasional tidak boleh melupakan 

landasan konseptual filosofi pendidikan yang membebaskan dan mampu 

menyiapkan generasi masa depan untuk dapat bertahan hidup (survei) dan berhasil 

menghadapi tantangan-tantangan zamannya.  

Pendidikan karakter dalam seting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting 

dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan; 

b. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai 

yang dikembangkan oleh sekolah; 

c. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam 

memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama. 

 



4. Nilai-nilai demokrasi disekolah 

Diperlukan upaya pembudayaan nilai-nilai demokrasi disekolah dalam 

pendidikan karakter agar dunia pendidikan mampu menaburkan benih-benih 

demokrasi kepada peserta didik dan melahirkan demokrat-demokrat yang ulung, 

cerdas, dan andal.  

Salah satu contoh nilai demokrasi di limgkungan sekolah adalah melalui 

OSIS. Nilai-nilai demokrasi yang dapat diambil dari kegiatan OSIS yaitu: 

a. Nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam pemilihan ketua OSIS adalah 

adanya pesamaan hak, dimana para siswa diberikan kesempatan yang sama 

untuk memilih dan menyalurkan aspirasi  sesuai  dengan  hati  nurani  masing-

masing  tanpa  ada  paksaan  dari  pihak    manapun.  Selain  itu  juga  

pemilihan  ketua  OSIS  mengajarkan  kepada  para  siswakebebasan  untuk  

menyatakan  pendapat,  sekaligus  mengajarkan  kepada  para  siswa tentang 

cara berdemokrasi secara baik dan benar sejak dini,  

b. Nilai-nilai demokrasi dalam proses penetapan kepanitian dalam OSIS dapat 

dilihat dari kegiatan musyawarah penetapan kepanitiaan.  

c. Nilai-nilai demokrasi yang diperoleh dalam kegiatan  ini adalah kebebasan 

mengeluarkan pendapat, menghargai pendapat orang lain, tanggung jawab 

bersama atas hasil musyawarah, kerjasama antar pengurus OSIS,  dan  

persaman hak  antara MPK  dan pengurus OSIS,  

 

 

 



METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis kualitatif. Menurut Patilima (2005:88), “data 

kualitatif diperoleh dari hasil pengumpulan data dan informasi dengan 

menggunakan metode pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara, 

menggambar, diskusi kelompok,dan lain-lain”. Berkaitan dengan penelitian 

kualitatif, Aminuddin (1990:16), menyatakan bahwa: 

Penelitian kualitatif selalu bersifat deskriptif, artinya data yang dianalisis 

dan hasil analisisnya berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka-

angka atau koefisien tentang hubungan tentang variabel.Data yang 

terkumpul berbentuk kata atau gambar, bukan angka-angka. 

 

Berdasarkan tujuan metode penelitian dapat dikelompokan menjadi 

penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.Berdasarkan 

tingkat kealamiahan metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode 

penelitian eksperimen, survey, dan naturalistik. 

2. Strategi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Ada beberapa 

macam strategi penelitian, antara lain sebagai berikut: 

a. Riset analitis. Riset analitis merupakan riset yang dimulai dari teori dan 

berakhir pada fakta.  

b. Riset kualitatif. Riset kualitatif tidak memerlukan desain yang kaku. 

Unsur pertama dalam riset ini adalah metodologi. Metode merupakan 

seluruh proses penelitian dan bukan hanya satu bagian atau proses aspek 

tersebut.   



c. Riset deskriptif. Riset deskriptif hanya dapat bekerja dalam satu variabel. 

Penelitian deskriptif mempunyai maksud untuk meneliti dan menemukan 

informasi seluas-luasnya tentang variabel yang bersangkutan.  

d. Riset eksperimental. Riset eksperimentasi merupakan bagian pekerjaan 

laboratorium. 

e. Riset eksploratif. Riset eksploratif merupakan langkah awal setiap 

penelitian. 

f. Studi kasus. Studi kasus merupakan kejadian atau peristiwa. 

g.  Riset historik. Riset historik atau sejarah merupakan proses menguji dan 

menganalisis rekaman dan peninggalan masa lampau yang kritis.  

h. Riset komparatif. Riset komparatif meliputi penelitian lintas budaya dan 

lintas negara. Penelitian lintas budaya merupakan penelitian terhadap 

sejumlah satuan sosial yang berbeda kadar pola perilaku dan orientasi 

tertentu yang mereka miliki bersama, sedangkan penelitian lintas negara 

adalah penelitian terhadap sejumlah satuan sosial pada tingkat politik 

tertentu, misalnya antar negara, antar kawasan, antar profinsi, dan 

sebagainya, lepas dari keragaman budaya di dalam masing-masing satuan 

(Ndraha, 1987:32-53).  

Penelitian ini menfokuskan diri pada studi kasus. Adapun studi kasus dalam 

penelitian ini adalah Pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam 

perspektif pendidikan karakter (Studi Kasus di SMP Islam Sudirman Tengaran, 

Kabupaten Semarang). 

Subjek Penelitian, Menurut Maryadi dkk.(2010:13), “subjek penelitian 



mencakup semua pihak yang dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini”.Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Objek 

penelitian, Menurut Maryadi dkk.(2010:13), objek penelitian ini adalah “variabel 

yang diteliti, baik berupa peristiwa, tingkah laku, aktifitas, atau gejala-gejala 

sosial lainnya”. Objek penelitian ini adalah variabel yang diteliti yaitu 

Pembudayaan nilai-nilai demokrasi di sekolah dalam perspektif pendidikan 

karakter (studi kasus SMP Islam Sudirman).  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata atau 

tindakan yang didapat dari suatu peristiwa kemudian dibuat catatan lapangan dan 

dilanjutkan dengan catatan penelitian.Berdasarkan rumusan sumber data di atas, 

maka yang menjadi sumber ini adalah sebagai berikut: 

1. Informan 

2. Tempat dan Peristiwa  

3. Arsip atau Dokumen 

Dengan demikian, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

antara lain wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

HASIL PENELITIAN  

Upaya-upaya Pembudayaan Nilai-nilai Demokrasi di SMP Islam 

Sudirman Tengaran sudah dilakukan sejak mereka masuk sekolah dengan 

diadakannya Masa Orientasi Siswa (MOS) setelah itu siswa dilatih untuk 

berorganisasi, kegiatan itu dilakukan untuk melatih siswa saling bekerja sama 

dengan siswa lain, melatih siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara 

musyawarah asalkan dapat menghargai pendapat orang lain, melatih siswa 



untuk dapat bersosialisasi di dalam maupun diluar lingkungan sekolah SMP 

Islam Sudirman Tengaran, melatih siswa untuk dapat saling bantu-membantu, 

serta untuk melatih keterampilan siswa dalam bidang pendidikan, kesenian, 

dan olahraga.  

SIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembudayaan Nilai-nilai 

Demokrasi Dalam Perspektif Pendidikan Karakter dilakukan siswa SMP Islam 

Sudirman Tengaran beraneka ragam bentuknya,dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut: 

1. Kegiatan-kegiatan Pembudayaan Nilai-nilai Demokrasi Dalam Perspektif 

Pendidikan Karakter diSMP Islam Sudirman Tengaran dilakukan untuk 

melatih siswa saling bekerja sama dengan siswa lain, melatih siswa untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah asalkan dapat menghargai 

pendapat orang lain, melatih siswa untuk dapat bersosialisasi di dalam 

maupun diluar lingkungan sekolah. Hal tersebut diwujudkan dengan 

kegiatan-kegiatan sebagai berikut : OSIS ( Organisasi Siswa Intra Sekolah ) 

adalah salah satu organisasi yang berada di Indonesia yang dimulai dari SMP 

dan SMA, PRAMUKA adalah salah satu kegiatan yang ada diSMP Islam 

Sudirman Tengaran berguna untuk membentuk karakter siswa agar sesuai 

dengan dasa drama pramuka, dengan pramuka akan menumbuhkan 

kepribadian dan akhlak mulia kaum muda sehingga akan tercipta generasi 

penerus yang mampu  memajukan kehidupan bangsa agar sesuai dengan dasa 

drama pramuka.  



2. Nilai-nilai demokrasi disekolah diperlukan upaya agar dunia pendidikan 

mampu menaburkan benih-benih demokrasi kepada peserta didik dan 

melahirkan demokrat-demokrat yang ulung, cerdas, dan andal. 

SARAN 

1. Terhadap Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah harus menjadi pemimpin perbaikan dan memberi contoh yang 

baik kepada guru maupun siswa. 

2. Terhadap Guru 

 Guru hendaknya dapat memberikan contoh kepada siswanya untuk 

berperilaku adil dan bebas berpendapat dan Guru hendaknya bisa mengambil 

sikap dan keputusan yang tegas bagi siswa yang melanggar tata tertib 

disekolah. 

3. Terhadap Siswa  

 Siswa harus  bisa menerima sebuah keputusan ataupun sanksi disaat siswa 

melanggar tata tertib maupun peraturan yang berlaku disekolah. 
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