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ABSTRAK 
 

BUDAYA SALAMAN SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN KARAKTER 
BERSAHABAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH  

(Studi Kasus Pada Siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali) 
 

Haryati, A220110041, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  

Surakarta, 2015, halaman xxii+147 (termasuk lampiran) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya salaman sebagai 
upaya menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah, karakter 
bersahabat di lingkungan sekolah, faktor-faktor yang menjadikan budaya salaman 
di lingkungan sekolah berkembang dengan baik, dan tanggapan guru dan 
karyawan tentang budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter 
bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono 
Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menerapkan model analisis interaktif 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa budaya salaman sebagai upaya 
menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah: 1) mempererat tali 
persaudaraan, 2) tali silaturahmi, 3) tumbuhnya sikap saling menghargai, 4) sopan 
santun, dan 5) berjiwa budi pekerti luhur. Karakter bersahabat di lingkungan 
sekolah: 1) sekolah memudahkan akses berkomunikasi antar warga sekolah, 2) 
berkomunikasi dengan bahasa yang santun, 3) bergaul dengan cinta kasih dan rela 
berkorban, 4) tidak ada jarak komunikasi antara guru, kepala sekolah dan 
personalia lainnya dengan peserta didik, dan 5) komunikasi dengan warga sekolah 
di dalam maupun di luar sekolah. Faktor-faktor yang menjadikan budaya salaman 
berkembang dengan baik di lingkungan sekolah antara lain: 1) lingkungan 
keluarga, 2) kesadaran guru, 3) kedisiplinan, dan 4) lingkungan yang kondusif. 
Tanggapan guru dan karyawan tentang budaya salaman sebagai upaya 
menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah positif. 

 
Kata Kunci: budaya, salaman, dan bersahabat. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah salah satu upaya memanusiakan manusia. Pendidikan 

mengajarkan berbagai hal yang semula tidak diketahui hingga menjadi ahli. 

Pendidikan di Indonesia memiliki berbagai ragam jenis.  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 
(Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 
1). 
 
Salah satu pendidikan yang sedang populer digalakkan oleh pemerintah 

adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

menanamkan perilaku atau karakter yang baik bagi manusia. Menurut Aqib 

(2012:36), pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengupayakan peserta 

didik menjadi mengenal, peduli, dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam 

berperilaku sebagai insan kamil. Aqib (2012:36) menambahkan pendidikan 

karakter dijadikan sistem menanamkan nilai-nilai perilaku kepada warga sekolah 

dengan pengetahuan, kesadaran, kemauan, serta tindakan untuk melaksanakannya, 

baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun 

kebangsaan menjadi insan kamil. 

Karakter bersahabat sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peserta didik diajarkan bersahabat dengan sesama maupun alam. Keuntungan lain 

dari menjalin persahabatan ialah mempererat hubungan antar kedua belah pihak. 

SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali merupakan salah satu sekolah 

yang menerapkan karakter bersahabat melalui budaya salaman yang dilaksanakan 

setiap pagi hari menjelang masuk kelas. Penerapan budaya salaman dilaksanakan 

setiap hari dengan diawasi guru piket utamanya akan menjalain komunikasi dan 

menciptakan suasana bersahabat antara pendidik dengan peserta didik. Tidak 

hanya karakter bersahabat atau komunikatif saja yang tumbuh, akan tetapi ada 

karakter lain seperti sopan santun, peduli terhadap sesama, dan cinta damai.  
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Menurut Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2014:1208), 

salaman diartikan dengan memberi salam dengan saling berjabat tangan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan budaya salaman merupakan 

kebiasaan saling berjabat tangan yang menandakan suasana keakraban dan telah 

menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Menurut Aqib (2012:207), setia kawan atau 

bersahabat adalah perilaku yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain, 

ketangguhan hati, serta rasa cinta terhadap kelompoknya maupun orang lain. 

Bersahabat adalah “tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, 

dan bekerja sama dengan orang lain” (Daryanto dan Darmiatun, 2013:71).  

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah wahana untuk 

mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada 

budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan melalui bentuk 

perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik baik sebagai individu, maupun 

sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Darmadi, 

2013). Budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter bersahabat di 

lingkungan sekolah dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat 

erat kaitannya. Hal ini dikarenakan adanya penyisipan materi pendidikan karakter 

lebih dekat dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Budaya salaman 

dalam hal ini mengajarkan peserta didik maupun pendidik saling bergaul, 

berkomunikasi, serta bersikap ramah dengan menjalin rasa persahabatan. Upaya 

menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah dapat diwujudkan 

melalui budaya salaman yang setiap hari dilaksanakan.  

Rata-rata peserta didik di SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali 

mempraktekkan dengan membuat kelompok yang sesuai dengan pemikiran 

mereka dan tidak mau bergaul apalagi menyapa di luar anggotanya. Akibatnya 

sering dijumpai pertikaian sesama peserta didik hanya dikarenakan hal sepele 

seperti, rebutan pacar. Tidak jarang terjadi adu mulut bahkan yang paling parah 

adu fisik. Masalah tersebut bisa diatasi melalui komunikasi dan berbicara dengan 

baik dalam mengatasi masalah tersebut antar peserta didik. Padahal sejatinya 

bersahabat ialah sikap menjalin komunikasi yang baik antar sesama baik dalam 

kelompoknya maupun di luar kelompoknya tanpa melihat perbedaan apalagi jika 
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menyangkut suku, ras, dan agama. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan 

di atas, maka dapat dirumuskan  suatu permasalahan antara lain: 1) Bagaimanakah 

budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan 

sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali selama ini?. 2) 

Bagaimanakah karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 

1 Banyudono Kabupaten Boyolali selama ini?. 3) Faktor-faktor apa sajakah yang 

menjadikan budaya salaman di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 

Banyudono Kabupaten Boyolali berkembang dengan baik?. 4) Bagaimanakah 

tanggapan guru dan karyawan tentang budaya salaman sebagai upaya 

menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 

1 Banyudono Kabupaten Boyolali? 

Diadakannya suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

Tujuan penelitian merupakan objek pokok yang akan dikerjakan di dalam 

pemecahan masalah. Tujuan penelitian berupa jawaban terhadap permasalahan 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  1) Untuk mendeskripsikan budaya salaman sebagai upaya 

menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 

1 Banyudono Kabupaten Boyolali. 2) Untuk mendeskripsikan karakter bersahabat 

di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. 

3) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadikan budaya salaman di 

lingkungan sekolah pada siswa  SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali 

berkembang dengan baik. 4) Untuk mendeskripsikan tanggapan guru dan 

karyawan tentang budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter 

bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono 

Kabupaten Boyolali. 

 

METODE PENELITIAN 

Tempat dan waktu peneliti lakukan di SMK Negeri 1 Banyudono. 

Kabupaten Boyolali. Tahap-tahap dalam pelaksanaan, persiapan, sampai dengan 

penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan 

selama kurang lebih empat bulan, yaitu  sejak bulan Desember 2014 sampai Maret 
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2015. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karenan analisis datanya 

non-statistik dan mempertimbangkan asumsi atau pendapat orang lain yang biasa 

disebut dengan narasumber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif interaktif, dengan studi kasus. Subjek-subjek penelitian ini terdiri dari 

Kepala Sekolah, guru Bimbingan Konseling, petugas piket harian, dan seluruh 

siswa siswi SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali, selaku subjek utama 

untuk memperoleh data tentang budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan 

karakter bersahabat. 

Objek penelitian dalam penelitian ini meliputi budaya salaman sebagai 

upaya menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK 

Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan tiga 

sumber data yaitu narasumber atau informan, tempat atau aktivitas, dan arsip atau 

dokumen. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan mencatat 

dokumen atau arsip. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen kisi-

kisi wawancara atau pedoman wawancara, kisi-kisi observasi atau lembar 

pengamatan, dan dokumen. Keabsahan data dengan menggunakan dua 

trianggulasi yaitu trianggulasi teknik pengumpulan data dan sumber data. Analisis 

data menggunakan teori analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Budaya Salaman sebagai Upaya Menumbuhkan Karakter Bersahabat di 

Lingkungan Sekolah Pada Siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. 

Budaya salaman di SMK Negeri 1 Banyudono berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan peneliti berlangsung sejak pagi hari sebelum siswa memasuki sekolah. 

Salaman adalah sikap yang menjukkan kedua individu saling berjabat tangan. 

Asumsi berjabat tangan adalah tanda dimana kedua orang tersebut dari luar dan 

dalam bersahabat serta tidak ada permusuhan. Salaman pada mulanya hanya 

sebagai sebuah kebiasaan yang tumbuh di kalangan pendidik ketika bertemu 

sebagai sapaan dan bentuk sikap peduli yang ditunjukkan kepada seseorang. 

Berbagai kegiatan baik di dalam maupun luar sekolah diwajibkan ketika bertemu 

saling bersalaman. Hal ini bertujuan agar dapat menumbuhkan rasa sopan santun, 
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peduli, saling menghargai serta mempererat tali persaudaraan. Efek yang 

dihasilkan dari kegiatan bersalaman memiliki dampak positif. Adapun dampak 

yang ditimbulkan dari kebiasaan bersalaman adalah jalinan komunikasi di luar 

sekolah sekolah dapat berjalan dengan lancar. 

Karakter Bersahabat di Lingkungan Sekolah Pada Siswa SMK Negeri 1 

Banyudono Kabupaten Boyolali. Kemudahan akses komunikasi antar warga 

sekolah sangat dimudahkan. Kaitanya dengan hal ini, warga sekolah SMK Negeri 

1 Banyudono Kabupaten Boyolali baik siswa maupun guru yang membutuhkan 

informasi  tidak akan dihalangi oleh sekolah. Dalam berkomunikasi di lingkungan 

SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali rata-rata menggunakan bahasa 

yang santun. Presentase penggunaan bahasa yang sopan dan santun di lingkungan 

SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali masih berada di batas yang wajar. 

Pergaulan di lingkungan SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali dapat 

digambarkan telah mencerminkan cinta kasih dan rela berkorban. Empati dan 

simpati yang diberikan guru dan siswa ketika ada permasalahan yang menimpa 

warga sekolah menjadi bagian dari sikap cinta kasih dan rela berkorban. Tidak ada 

jarak berkomunikasi antara guru, kepala sekolah, dan personalia lainnya dengan 

peserta didik diperlihatkan SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. 

Hubungan personal maupun interpersonal di sekolah di dalam dan luar kelas 

banyak yang sudah diterapkan. Kerap dijumpai seorang siswa berbicara dengan 

teman di dalam maupun di luar kelas.  

Faktor-Faktor yang Menjadikan Budaya Salaman di Lingkungan Sekolah 

Pada Siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali Berkembang dengan 

Baik. Pelaksanaan budaya salaman di lingkungan sekolah pada siswa SMK 

Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyololali berkembang dengan baik dipengaruhi 

beberapa faktor. Adapun faktor yang turut mempengaruhi perkembangan budaya 

salaman di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali 

dapat berjalan dengan baik antara lain dimulai dari lingkungan keluarga sebagai 

pondasi awal menanamkan karakter, kedisiplinan guru sebagai contoh 

pelaksanaan budaya salaman di sekolah, kesadaran guru akan manfaat budaya 
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salaman di SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali, dan lingkungan 

kondusif. 

Tanggapan Guru dan Karyawan tentang Budaya Salaman sebagai Upaya 

Menumbuhkan Karakter Bersahabat di Lingkungan Sekolah Pada Siswa SMK 

Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. Budaya salaman yang dilaksanakan di 

SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan setiap hari 

tentu memiliki respon dari warga sekolah. Sebagian guru dan karyawan 

mendukung pelaksanaan budaya salaman sebagai menumbuhkan karakter 

bersahabat di lingkungan SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. Banyak 

manfaat dari budaya salaman yang dilaksanakan setiap pagi hari di lingkungan 

sekolah SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. Sejauh ini pelaksanaan 

budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter bersahabat di SMK Negeri 

1 Banyudono Kabupaten Boyolali berjalan dengan baik.  Berbagai manfaat yang 

dihasilkan dari pelaksanaan budaya salaman antara lain menumbuhkan karakter 

bersahabat, peduli sosial, kasih sayang, sopan santun, disiplin, dan mempererat 

tali persaudaraan. 

 

SIMPULAN 

1. Budaya salaman sebagai upaya menumbuhkan karakter bersahabat di 

lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali 

berlangsung dengan baik. Kebiasaan ini lahir akibat tidak sengaja melihat efek 

positif yang ditimbulkan dari budaya salaman. Pelaksanaan budaya salaman 

dilaksanakan sejak pagi hari pada pukul 06.30-07.00 WIB. Budaya salaman 

salaman yang dilaksanakan setiap pagi hari bertujuan mempererat tali 

persaudaraan, tali silaturahmi, tumbuhnya sikap saling menghargai, sopan 

santun, dan berjiwa budi pekerti luhur. Budaya salaman sebagai upaya 

menumbuhkan karakter bersahabat memiliki berbagai beragam jenis salaman. 

Mulai dari salaman berjabat tangan, cipika cipiki, bejabat tangan menempelkan 

ke dagu, dan berjabat tangan  dengan menempelkan di pipi. 

2. Karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK Negeri 1 

Banyudono Kabupaten Boyolali. Karakter bersahabat di SMK Negeri 1 
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Banyudono Kabupaten Boyolali dilihat dari sekolah memudahkan akses 

berkomunikasi antar warga sekolah, berkomunikasi dengan bahasa yang 

santun, bergaul dengan cinta kasih dan rela berkorban, tidak ada jarak 

berkomunikasi  antara guru, kepala sekolah, dan personalia lainnya dengan 

peserta didik serta ada komunikasi dengan antara warga sekolah  di dalam 

maupun di luar sekolah. 

3. Faktor-faktor yang menjadikan budaya salaman di lingkungan sekolah pada 

siswa SMK Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali berkembang dengan 

baik. Berbagai macam faktor yang menjadikan budaya salaman berkembang 

dengan baik antara lain dari lingkungan keluarga, kesadaran guru, kedisiplinan, 

dan lingkungan yang kondusif. 

4. Tanggapan guru dan karyawan tentang budaya salaman sebagai upaya 

menumbuhkan karakter bersahabat di lingkungan sekolah pada siswa SMK 

Negeri 1 Banyudono Kabupaten Boyolali. Respon yang ditunjukkan oleh guru 

dan karyawan sangat positif. Budaya salaman di sekolah sangat bermanfaat 

menumbuhkan karakter sehingga perlu digalakkan. 
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