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PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK 

MELALUI BUDAYA SEKOLAH 

DI SMAN 1 NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

Abstrak 

Pendidikan karakter saat ini sangat berperan penting di lembaga pendidikan. Pendidikan 

karakter merupakan salah satu upaya dalam mengatasi permasalahan anak bangsa saat 

ini. Seperti mencontek saat ujian, malas belajar, tawuran, pergaulan bebas, membolos 

dan lainnya. Sehingga sekolah tidak hanya mengembangkan akademik peserta didik 

namun juga harus mengembangkan karakter peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah 

mendiskripsikan pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik melalui budaya sekolah 

di SMAN 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2019/2020. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif dengan objek penelitian di SMAN 1 Ngemplak. Subjek 

penelitian adalah warga sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik dan 

staff di SMAN 1 Ngemplak. Tekhnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Tekhnik analisis data dengan analisis model interaktif 

menurut Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi yang 

terdiri dari triangulasi sumber dan tringulasi tekhnik.Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelaksanaan pedidikan karakter di SMAN 1 Ngemplak merupakan upaya untuk 

membentuk kepribadian peserta didik melalui budaya sekolah sehingga peserta didik 

memiliki karakter sesuai dengan visi sekolah. (1) Nilai-nilai karakter yang ditanamkan 

kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak diantaranya nilai religius, nilai disiplin dan 

tertib, nilai jujur, nilai peduli lingkungan, nilai sosial, nilai gemar membaca, nilai kreatif, 

nilai demokrasi, nilai kerja keras, dan nilai percaya diri. (2) budaya sekolah yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan pendidikan karakter di SMAN 1 Ngemplak adalah 

budaya bersih, budaya tertib, budaya disiplin, budaya literasi, budaya peduli, budaya 

kerja keras, budaya jujur (pakta integritas), budaya religi, budaya kreasi, budaya 

motivasi, budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun ), budaya 18-21, budaya 

sahabat bumi, budaya bahasa Inggris, budaya demokrasi, budaya pelayanan prima dan 

budaya sehat. 

Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Nilai Karakter Dan Budaya Sekolah. 

Abstract 

Character education is currently very important in educational institutions. Character 

education is one of the efforts in overcoming the problems of the nation's children 

today. Like cheating on exams, lazy to study, brawl, promiscuity, ditching and others. 

So schools do not only develop students 'academics but also have to develop students' 

character. The purpose of this study was to determine the implementation of student 

character education through school culture at SMAN 1 Ngemplak Boyolali in the 

academic year 2019/2020. This type of research is a descriptive qualitative research by 

taking place at SMAN 1 Ngemplak. The subjects of the study were school residents 

consisting of school principals, teachers, students and staff at SMAN 1 Ngemplak. Data 

collection techniques carried out by observation, interviews, and documentation. Data 

analysis techniques with interactive model analysis according to Miles and Huberman 

which include data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. 

The validity of the data of this study uses triangulation techniques consisting of source 

triangulation and technique triangulation. The results showed that the implementation of 

character education at SMAN 1 Ngemplak was an effort to shape the personality of 

students through the culture of the school so that students had character in accordance 
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with the vision of the school. (1) Character values instilled in students at SMAN 1 

Ngemplak include religious values, disciplined and disciplined values, honest values, 

environmental care values, social values, reading values, creative values, democratic 

values, values of hard work, and confident value. (2) school culture implemented to 

carry out character education at SMAN 1 Ngemplak is clean culture, orderly culture, 

disciplined culture, literacy culture, caring culture, hard work culture, honest culture 

(integrity pact), religious culture, creative culture, motivational culture , 5S culture 

(smile, greeting, greetings, courtesy, courtesy), culture 18-21, culture of earth friend, 

culture of language. English, democratic culture, excellent service culture and healthy 

culture. 

Keywords: Character Education, School Character and Culture Values. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan karakter peserta didik di suatu lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat penting. 

Peserta didik di sekolah tidak hanya untuk pencapaian akademik saja, namun juga untuk pembentukan 

akhlak yang mulia. Saat ini sekolah-sekolah saling berlomba-lomba menjadi sekolah yang favorit yakni 

dengan memperlihatkan prestasi-prestasi yang telah di capai peserta didiknya. Namun, hasil prestasi 

peserta didik sebagai output tidak cukup untuk membekali peserta didik dalam melanjutkan kehidupannya 

di masyarakat maka peserta didik perlu memilki moral yang baik.  

Dalam membentuk akhlak mulia seorang peserta didik maka perlu adanya pendidikan karakter di 

sekolah. Namun kenyataannya banyak sekolah yang mengabaikan persoalan tersebut karena terlalu fokus 

mengejar prestasi dan mengabaikan pendidikan karakter peserta didik. Melihat fenomena moralitas 

generasi muda saat ini dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari seperti ada peserta didik yang 

memiliki perilaku tidak baik seperti bolos sekolah, tawuran antar pelajar, tidak menghormati guru, seks 

bebas, mencontek saat ujian, narkoba dan sebagainya. Masalah tersebut sering muncul di berbagai media 

cetak maupun non cetak yang seakan-akan memberi kesan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis 

etika.  

Dari persoalan diatas maka perlu usaha dalam mengatasi hal tersebut. Apabila masalah tersebut di 

biarkan maka dapat merusak generasi muda bangsa ini. Salah satu upaya dalam mengatasi masalah 

tersebut yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanakan pendidikan karakter di sekolah. Salah satu sekolah 

yang saat ini fokus melaksanakan pendidikan karakter yaitu SMAN 1 Ngemplak. SMAN 1 Ngemplak 

merupakan sekolah menengah atas yang berada ditengah-tengah masyarakat. Karena keberadaannya 

ditengah-tengah masyarakat maka sekolah tersebut selalu menjadi pusat perhatian masyarakat, salah 

satunya perilaku peserta didiknya. Sekolah tersebut memiliki jumlah peserta didik yang dapat dikatakan 

banyak dibanding sekolah yang lain dengan jumlah siswa sekitar 1300-an. Jumlah siswa yang sangat 

banyak menjadi tantangan yang besar bagi guru-guru untuk mempunyai strategi yang tepat dalam 

mendidik siswanya agar mempunyai akhlak yang baik. Karena satu siswa dengan siswa lainnya 
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mempunyai karakter yang berbeda-beda. SMAN 1 Ngemplak melaksanakan pendidikan melalui budaya 

yang telah dibentuk. SMAN 1 Ngemplak memiliki 18 budaya sekolah. dengan adanya budaya sekolah 

yang ada bertujuan untuk membentuk peserta didik berkarakter baik atau berakhlak mulia dan 

menyelamatkan generasi muda dari krisis etika. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang 

pendidikan karakter yang dilaksanakan melalui budaya sekolah yang ada di SMAN 1 Ngemplak.   

Pelaksanaan pendidikan karakter juga dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. UU 

No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 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. Dari tujuan 

pendidikan nasional tersebut maka dapat di ambil simpulan bahwa pendidikan karakter memiliki peran 

utama. 

Pendidikan karakter semakin hari semakin sering diperbincangkan di dunia pendidikan, karena 

pendidikan karakter dapat terlihat jelas hasilnya dari perilaku siswa disekolah dan setelah lulus dari 

sekolah. Karakter diartikan sebagai watak atau perilaku seseorang yang dapat membedakan satu individu 

dengan individu lainnya1. Sedangkan pendidikan karakter adalah bentuk usaha seseorang dalam mendidik 

anak agar dapat memberikan keputusan dengan bijak dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak tersebut 

dapat memberikan hal yang positif dilingkungan sekitarnya. Atau secara khusus pendidikan karakter 

merupakan poses mendidik anak untuk menjadikannya memiliki watak atau akhlak yang baik2. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai positif yang muncul dalam perilaku 

peserta didik disekolah atau diluar sekolah agar peserta didik mempunyai sikap yang baik kepada warga 

sekolah, orang tua, maupun tetangga. Pendidikan karakter sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, 

yakni agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh kemampuannya dngan memiliki watak yang baik, 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

Pendidikan karakter disekolah tidak hanya dilakukan dengan pembelajaran formal didalam kelas, 

namun bisa dilakukan melalui budaya sekolah yang terbentuk. Budaya yakni pola berfikir, sikap dan 

aturan yang disetujui oleh sekelompok masyarakat dan kemudian menjadi kebiasaan di masyarakat 

tersebut3. Kemudian budaya sekolah merupakan nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang dibentuk dalam 

perjalanan panjang di sekolah yang bertujuan untuk membentuk moral peserta didik, pengertian tersebut 

sejalan dengan tujuan pendidikan karakter. Maka sekolah perlu memiliki budaya sekolah yang baik agar 

                                                                 

 1 Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam metode aktif, inovatif dan kreatif”, ( Jakarta: esesnsi erlangga grup, 2012), 

hlm. 8. 

 2 Dharma Kesuma, Cepi Triatna dkk, Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 9. 
 3 Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), hlm. 200. 
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peserta didik dapat memiliki akhlak yang baik. Budaya sekolah terbentuk secara terencana oleh pihak 

internal sekolah. Macam-macam budaya sekolah misalnya budaya jujur, budaya disiplin, budaya saling 

toleransi dsb. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah di SMAN 1 Ngemplak dengan judul “PENANAMAN PENDIDIKAN KARAKTER 

PESERTA DIDIK MELALUI BUDAYA SEKOLAH DI SMAN 1 NGEMPLAK BOYOLALI 

TAHUN PELAJARAN 2019/2020”. Dengan rumusan masalah yaitu “Apa saja nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ditanamkan kepada siswa di SMAN 1 Ngemplak?” dan “Bagaimana pelaksanaan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SMAN 1 Ngemplak?”. Tujuan penelitian ini untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan yaitu “Mendiskripsikan tentang nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak” dan “Mendiskripsikan 

pelaksanaan pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SMAN 1 Ngemplak”. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskripsi.4 Dalam penelitian 

yang mengangkat judul “Penanaman Pendidikan Karakter melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 

Ngemplak Boyolali Tahun Pelajaran 2019/2020” termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena 

bersifat deskriptif5 dan berupaya untuk memberikan penjelasan secara lengkap mengenai fenomena atau 

permasalahan yang terjadi ditempat penelitian yaitu apa yang dialami oleh sujek penelitian, kemudian 

dari fenomena tersebut kemudian peneliti mendiskripsikannya dengan bentuk kata-kata dan bahasa 

sehingga orang lain dapat memahami tanpa harus melihat secara langsung ke tempat penelitian. 

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, dan foto. 

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data lapangan model Miles 

and Huberman. Dimana peneliti mencari informasi dengan meode yang telah disebutkan diatas kemudian 

jika ada hal yang kurang dipahami dari data yang diperoleh peneliti selanjutnya akan segera dicari jalan 

keluar untuk menyempurnakan informasi yang didapat. 

Untuk uji keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik triangulasi yaitu triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber peneliti mengecek data yang diperoleh dari beberapa 

sumber yang telah di wawancara. Triangulasi teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya suatu data 

yang diperoleh melalui wawancara kemudian di cek dengan observasi dan dokumentasi maka hasil data 

                                                                 
 4 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 3. 

 5 Deskripsi adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat 

dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Data
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harus sama, apabila hasilnya beda maka peneliti harus melakukan diskusi kembali kepada sumber data 

agar hasil penelitiannya benar dan sesuai. Dalam triangulasi teknik ini, peneliti mengecek hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan untuk memperoleh hasil data yang valid. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang ditanamkan kepada Peserta Didik di SMAN 1 

Ngemplak 

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak yaitu : 

3.1.1 Nilai Religius 

Nilai religius merupakan nilai karakter yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha 

Esa. Nilai religi yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak 

mengupayakan perilaku peserta didik sesuai dengan ajaran agama. Dalam membentuk 

karakter religius peserta didik di SMAN 1 Ngemplak dilakukan dengan kegiatan shalat 

wajib berjamaah di sekolah, shalat sunnah, kegiatan tadarus, dan kegiatan mentoring.  

Shalat jamaah di SMAN1 Ngemplak dilakukan sangat tertib, peserta didik yang 

terlambat akan dicatat oleh guru. Penanaman karakter religius menjadi nilai yang paling 

utama untuk ditanamkan kepada pesertadidik di SMAN 1 Ngemplak. Kegiatan religius di 

SMAN 1 Ngemplak lebih banyak dibanding di sekolah negeri lainnya. Karena di SMAN 1 

Ngemplak memiliki jumlah peserta didik yang mayoritas beragama islam. Dengan kegiatan 

mentoring diharapkan peserta didik di SMAN 1Ngemplak dapat membaca al-Qur’an. Dalam 

menanamkan nilai religius juga dilakukan dengan pelaksanaan budaya religi. 

3.1.2 Nilai Disiplin dan Tertib 

Nilai disiplin dan tertib yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak 

yaitu dengan membuat tata tertib sekolah. Tata tertib di SMAN1 Ngemplak yang utama 

adalah jam masuk sekolah pukul 06.45. Untuk yang mendapatkan jadwal piket 7K haus 

datang pukul 06.15. Bagi peserta didik yang melanggar tata tertib akan mendapatkan point 

serta dilaporkan kepada wali murid peserta didik. Tidak hanya mendapat poin namun juga 

mendapat punishment seperti mencabuti rumput, mengambil sampah dan membersihkan 

toilet. Kemudian juga ada tata tertib bahwa peserta didik dilarang membawa handphone di 

sekolah. 

3.1.3 Nilai Jujur 

Nilai karakter jujur juga ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak. Nilai 

jujur ini bertujuan agar peserta didik di SMAN 1 Ngemplak dapat dipercaya oleh orang di 

sekitarnya. Kejujuran peserta didik dapat dilihat dari sikap mereka saat mengerjakan ulangan 

dikelas. Mereka dituntut agar mengerjakan ulangan dengan jujur dan tidak mencontek 
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dengan menuliskan pakta integritas ke dalam kertas ulangannya. Apabila peserta didik 

mencontek maka orang tua peserta didik akan dipanggil ke sekolah.  

3.1.4 Nilai Peduli Lingkungan 

Nilai peduli lingkungan telah ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak. 

Karena SMAN 1 Ngemplak telah terpilih menjadi sekolah adiwiyata maka sangat mudah 

dalam menanamkan nilai tersebut. nilai peduli lingkungan yang ditanamkan kepada peserta 

didik di SMAN 1 Ngemplak bertujuan agar peserta didik dapat menjaga lingkungan di 

sekolah menjadi bersih dan rindang sehingga tempat untuk beraktivitas di sekolah menjadi 

nyaman. Sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa peserta didik di SMAN 1 

Ngemplak setiap hari melakukan piket 7K yakni setiap satu kelas membersihkan semua 

lingkungan sekolah kemudian peserta didik tidak ada yang membuang sampah plastik di 

sekolah karena adanya budaya sahabat bumi jadi seluruh makanan dikantin tidak ada yang 

dibungkus plastik dan setiap peserta didik wajib membawa botol khusus air minum untuk 

membeli minuman dikantin.  

3.1.5 Nilai Sosial 

Nilai sosial yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak merupakan 

upaya agar peserta didik di SMAN 1 Ngemplak mempunyai jiwa sosial dan kepedulian 

kepada orang di sekitarnya.  

Nilai sosial yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak menjadikan 

peserta didik menjadi ramah dengan adanya budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan dan 

santun) dan peserta didik juga menjadi peduli kepada sesama yang membutuhkan seperti 

adanya iuran setiap hari selasa sejumlah 2000 untuk dana sosial ketika ada warga sekolah 

yang mendapatkan musibah.  

3.1.6 Nilai Gemar Membaca 

Dalam menambah wawasan maka peserta didik di SMAN 1 Ngemplak ditanamkan nilai 

gemar membaca. Oleh sebab itu, SMAN 1 Ngemplak menyediakan perpustakaan yang rapi 

dan berbagai macam buku. Nilai gemar membaca di SMAN 1 Ngemplak mempunyai 

manfaat, diantaranya agar siswa gemar membaca, tidak cepat lelah membaca naskah dan 

nilai akademis peserta didik semakin meningkat. Hal ini juga dikarenakan adanya kegiatan 

GLS dimana peserta didik setiap pagi membaca buku kemudian merusumenya dan 

mempresentasikan kepada seluruh temannya. Buku yang dibaca bukan buku materi pelajaran 

namun buku sejarah, buku motivasi dsb. 

3.1.7 Nilai Kreatif 
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Nilai kreatif yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak agar mereka 

dapat menyalurkan bakatnya karena guru-guru dan kepala sekolah di SMAN 1 Ngemplak 

tidak terus-menerus mengedepankan nilai akademik peserta didiknya namun juga menggali 

bakat yang tersembunyi dari peserta didik. Penyaluran bakat dan kreativitas peserta didik 

dapat melalui kegiatan 20 ekstrakulikuler yang di SMAN 1 Ngemplak untuk 

mengembangkan bakat peserta didik. 

3.1.8 Nilai Demokrasi 

Nilai demokrasi yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak 

dilakukan dengan prinsip adanya kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban dan 

semangat persaudaraan antara peserta didik dan guru. Peneliti melihat keakraban peserta 

didik dengan guru begitu besar. Hal itu juga dikarenakan adanya kegiatan PEMILOS di 

SMAN 1 Ngemplak dilaksanakan seperti pemilihan umum. Jadi di SMAN 1 Ngemplak juga 

ada MPK yaitu MPR nya OSIS. 

3.1.9 Nilai Kerja Keras 

Nilai kerja keras yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak 

bertujuan agar peserta didik tidak banyak mengeluh dan bersungguh-sungguh dalam 

melakukan pekerjaan apapun baik di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk menanamkan 

nilai karakter kerja keras di SMAN 1 Ngeplak dilakukan dengan guru memberikan tugas 

kepada peserta didik saat libur semester agar peserta didik tetap belajar meskipun saat libur. 

3.1.10 Nilai Percaya diri   

Nilai percaya diri yang ditanamkan kepada peserta didik di SMAN Ngemplak bertujuan agar 

peserta didik tidak mempunyai rasa minder. Karena sikap minder tersebut, peserta didik 

menjadi tidak percaya diri. Oleh karena itu dalam menanamkan nilai tersebut, guru-guru 

setiap akan memulai pembelajaran wajib memberikan motivasi kepada peserta didik. 

Dengan motivasi tersebut maka peserta didik akan tergugah rasa percaya dirinya untuk 

mencapai harapanya dan dengan adanya budaya bahasa inggris juga membuat latihan peserta 

didik untuk percaya diri berbicara bahasa inggris di depan kelas. 

 

Berdasarkan hasil temuan peneliti diatas, peneliti menganalisis nilai-nilai karakter yang 

ditanamkan peserta didik di SMAN 1 Ngemplak sesuai dengan nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan di sekolah menurut kemendiknas (2010). Nilai karakter yang ditanamkan kepada 

peserta didik di SMAN 1 Ngemplak berpengaruh terhadap sikap maupun perilaku peserta didik 

tidak hanya disekolah saja namun juga di keluarga dan lingkungan masyarakat.  
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Penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik di SMAN 1 Ngemplak bertujuan dalam 

rangka membentuk kepribadian peserta didik. Hal ini sesuai dengan konsep pendidikan karakter 

menurut Thomas Liekona yang mengatakan bahwa pendidikan karakter dilakukan dalam rangka 

membentuk kepribadian seseorang yang hasilnya dapat terihat dalam perilaku seseorang dalam 

kehidupan sehari-hari 

3.2 Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 Ngemplak 

Budaya sekolah yang dilaksakan di SMAN 1 Ngemplak dapat dijelaskan seagai berikut: 

3.2.1 Budaya Bersih 

Dalam melaksanakan budaya bersih di SMAN 1 Ngemplak melalui kegiatan 7K 

(keamanan, kebersihan, kerindangan, kerapian, keindahan, keimanan, dan kekeluargaan) dan 

kegiatan memungut sampah 10 helai tiap peserta didik. Kegiatan 7K dilakukan dnegan 

memersihakan seluruh halaman sekolah dimulai pukul 06.00 sampai 06.45. Kegiatan ini 

dilaksanakan sesuai jadwal urut perkelas dan dipantau oleh wali kelas. Dengan kegiatan ini 

pese rta didik berpasrtisipasi dalam menjaga lingkungan sekolah. Pelaksanaan budaya bersih 

berjalan dengan baik, lancar dan rutin. Karena peneliti melihat halaman SMAN 1 Ngemplak 

terlihat sangat bersih. Budaya bersih ini dilaksanakan untukmenanamkan nilai karakter 

peduli lingkungan kepada peserta didik. 

3.2.2 Budaya Tertib 

Budaya tertib di SMAN 1 Ngemplak dilaksanakan dengan tertib parkir sepeda motor. 

Parkir sepeda motor peserta didik di SMAN 1 Ngemplak dilakukan secara sistem zonasi, 

jadi ditata secara rapi sesuai merknya.  

SMAN 1 Ngemplak Boyolali sangat memperhatikan waktu sholat, sehingga ada budaya 

tertib waktu sholat saat disekolah, dengan cara rohis akan mencatat siswa-siswi yag 

terlambat memasuki masjid ketika setelah iqomat dan pada saat berwudhu maka diwajibkan 

untuk mengantri. Seluruh ruang kelas di SMAN 1 Ngemplak Boyolali sudah terfasilitasi AC, 

sehingga diwajibkan bagi seluruh siswa untuk melepas sepatu dan menaruh dengan rapi 

diatas rak yang telah disediakan pada setiap depan ruang kelas. Budaya tertib ini 

dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter tertib kepada peserta didik. 

3.2.3 Budaya Disiplin 

Dalam melaksanakan pendidikan karakter melalui budaya disiplin di SMAN 1 Ngemplak 

yaitu dengan adanya tata tertib yang telh dibentuk sekolah. Peserta didik yang melanggar 

tata tertib maka akan mendapat hukuman. Salah satu tata tertib yang harus dipatuhi adalah 

jam masuk sekolah. peserta didik ditanamkan karakter disiplin agar mereka dapat mengatur 
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waktu secara baik agar tidak terlambat masuk sekolah. Budaya disiplin ini dilaksanakan 

untuk menanamkan nilai karakter disiplin kepada peserta didik. 

3.2.4 Budaya Literasi 

Dalam melaksanakan pendidikan karakter melalui budaya literasi di SMAN 1 Ngemplak 

yaitu dengan adanya kegiatan GLS (Gerakan Literasi Sekolah) yaitu membaca buku 

kemudian meringkasnya di buku khusus GLS dan memperesentasikan didepan teman-

temannya. GLS dilakukan sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Setiap satu semester 

buku harus di upadate dengan tema yang baru. Dalam pelaksanaan GLS ini semua peserta 

didik berpartisipasi dengan baik, mereka tidak banyak gaduh dan fokus. Karena guru-guru 

ikut mendampingi peserta didiknya. Apabila ada yang gaduh mereka di suruh untuk maju 

kedepan. Dan setiap satu semester hasil dari ringkasan di buku GLS di cek oleh wali kelas. 

Budaya literasi ini dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter gemar membaca kepada 

peserta didik. 

3.2.5 Budaya Peduli Kawan 

Dalam melaksanakan pendidikan karakter melalui budaya peduli kawan di SMAN 1 

Ngemplak yaitu dengan adanya kegiatan mengumpulkan uang senilai 2000 setiap peserta 

didik. Uang tersebut dikumpulkan untuk membantu warga sekolah yang mengalami 

musibah. Dengan kegiatan tersebut maka peserta didik dapat berpartisipasi dalam membantu 

orang disekitarnya. Budaya peduli kawan ini dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter 

peduli sosial kepada peserta didik. 

3.2.6 Budaya Kerja Keras 

Budaya kerja keras di SMAN 1 Ngemplak dilaksanakan dengan mengerjakan tugas yang 

diberikan guru ketika libur semester. Meskipun libur semester, peserta didik harus tetap 

belajar dirumah dan dipantau oleh orang tua dan wali kelas. Dengan budya ini maka peserta 

didik akan memiliki karakter disiplin karena mereka harus mengatur waktu untuk belajar 

dan bermain ketika libur sekolah. Budaya kerja keras dilaksanakan untuk menanamkan nilai 

karakter kerja keras kepada peserta didik. 

3.2.7 Budaya Jujur 

Dalam melaksanakan budaya jujur di SMAN 1 Ngemplak dilakukan dengan menulis 

pakta integritas “SAYA AKAN MENGERJAKAN ULANGAN INI DENGAN JUJUR" saat 

peserta didik akan melaksanakan ulangan. Oleh sebab itu peserta didik diharapkan dapat 

mengerjakan ulangan dengan jujur. Budaya jujur dilaksanakan untuk menanamkan nilai 

karakter jujur kepada peserta didik. 
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3.2.8 Budaya Religi 

Budaya religi di SMAN 1 Ngemplak dilaksanakan dengan kegiatan shalat berjamaah, 

shalat sunnah, mentoring, khutbah jum’at, dan tadarus setelah shalat jum’at. Peserta didik di 

SMAN 1 Ngemplak diwajibkan untuk shalat berjamaah. Karena mempunyai masjid yang 

sangat besar maka mampu menampung peserta didik sejumlah 1000 lebih. Untuk shalat 

jum’at juga semua wajib berjamaah. Kemudian sehabis shalat jum’at dilanjutkan dengan 

tadarus. Semua peserta didik membaca al-Qur’an bersama-sama. Setelah kegiatan tadarus 

dilanjut dengan kegiatan mentoring.  

Kegiatan mentoring dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok Al-Qur’an, iqro dan tahfidz. 

Pengurus kelompok berasal dari peserta didik juga yang sudah terpilih. Kegiatan ini berjalan 

dengan baik dan peserta didik di SMAN 1 Ngemplak mempunyai jadwal untuk belajar al-

Quran di sekolah. Budaya religi di SMAN 1 Ngemplak sangat baik dibanding dari sekolah 

negeri lain. Budaya religi dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter religius kepada 

peserta didik. 

3.2.9 Budaya Kreasi  

Budaya kreasi di SMAN 1 Ngemplak dilaksanakan setiap hari jum’at, diawali dengan 

senam GLS, kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan dari siswa-siswi SMAN 1 Ngemplak 

Boyolali menampilkan bakat yang mereka miliki baik dari tari, puisi, usik, dll. pertunjukan 

ini dijadwal setiap kelas. Satu kelas mewakili berapa peserta didik untuk tampil. Budaya 

kreasi dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter kreatif kepada peserta didik. 

3.2.10 Budaya Motivasi 

Budaya motivasi yang dilakukan di SMAN 1 Ngemplak Boyolali disampaikan dari guru-

guru kepada siswa-siswi SMAN 1 Ngemplak sebelum memasuki jam pertama, kemudian 

siswa-siswi diminta untuk mencatat motivasi tersebut dibuku kecil khusus motivasi dan 

ketika pulang sekolah ditunjukkan kepada orang tua siswa, buku motivasi akan di cek oleh 

wali kelas setiap minggu sekali.  

3.2.11 Budaya 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan santun) 

Budaya 5S dilakukan di SMAN 1 Ngemplak Boyolali untuk menanamkan karakter sosial 

yang baik. Seluruh peserta didik di SMAN 1 Ngemplak wajib untuk 

senyum,sapa,salam,sopan dan santun jika bertemu dengan guru, karyawan, maupun tamu 

dari luar sekolah. Peserta didik sangat ramah kepada orang di sekitarnya. Pada saat peneliti 

melakukan observasi di SMAN 1 Ngemplak mereka sangat ramah kepada peneliti setiap 

peneliti bertemu dengan peserta didik selalu tersenyum dan menghormati. Guru-guru juga 
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ramah dengan peneliti. Jadi budaya 5S telah berjalan dengan baik di SMAN 1 Ngemplak. 

Budaya 5S dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter sosial kepada peserta didik. 

3.2.12 Budaya 18-21 

Budaya 18-21 dilakukan SMAN 1 Ngemplak sebagai pemantauan peserta didik pada jam 

18.00-21.00 pada saaat dirumah. Pada jam tersebut peserta didik harus lepas dari TV 

maupun gadget, mereka harus belajar mempersiapkan esok hari. Wali kelas akan mengontrol 

melalui WA group kelas yang berisi wali murid dari satu kelas tersebut. Budaya18-21 

dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter kerja keras kepada peseserta didik. 

3.2.13 Budaya Sahabat Bumi 

Budaya sahabat bumi di SMAN 1 Ngemplak dilakukan dengan mengurangi sampah 

plastik yang susah terurai oleh bumi, oleh karena itu semua warga sekolah dianjurkan untuk 

menghidari membeli makanan ataupun minuman menggunakan kemasan plastik, sedangkan 

untuk minuman dianjurkan menggunakan gelas yang suddah disediakan di kantin atau 

membawa botol permanen dari rumah masing-masing. Budaya sahabat bumi dilaksanakan 

untuk menanamkan nilai karakter peduli lingkungan kepada peserta didik. 

3.2.14 Budaya Bahasa Inggris 

Budaya bahasa inggris di SMAN 1 Ngemplak dilakukan untuk menambah kepercayaan diri 

peserta didik menggunakan bahasa inggris.budaya ini dilakukan pada setiap pergantian jam 

pelajaran, setiap siswa wajib menampilkan dialog atau monolog menggunakan bahas inggis 

didepan kelas. Selain itu juga ada prrogram English Spech saat upacara bendera diselingi 

dengan orasi berbahasa inggris. Budaya bahasa inggris dilaksanakan untuk menanamkan 

nilai karakter percaya diri kepada peserta didik. 

3.2.15 Budaya Demokrasi 

Budaya demokrasi dilaksanakan melalui kegiatan PEMILOS (Pemilihan Ketua OSIS). 

Kegiatan PEMILOS dilakukan seperti pemilihan umum jadi ada kotak suara, surat suara, 

bilik suara, kampanye pada setiap kelas, ada tintanya juga. Budaya ini berjalan dengan baik 

dan rutin smapai pernah jadi juara dari KPU Boyolali. Selain itu di SMAN 1Ngemplak 

mempunyai MPK (Majelis Permusyawaratan Kelas) yang jabatannya lebih tinggi daripada 

OSIS. MPK meminta pertanggung jawaban kerja OSIS. Budaya demokrasi dilaksanakan 

untuk menanamkan nilai karakter demokrasi kepada peserta didik. 

3.2.16 Budaya Pelayanan Prima 

Budaya pelayanan prima dilaksnakan dengan mengecek seluruh sarana dan prasarana 

yang ada di SMAN 1 Ngemplak mulai dari ruang guru, kelas, toilet dsb. Misalnya 

pengecekan toilet, setiap pagi di cek kebersihannya, kelengkapannya, penerangan dsb. Jadi 
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kelengkapan sarana dan prasarana di SMAN 1 Ngemplak sangat diperhatikan. Budaya 

pelayanan prima dilaksanakan untuk menanamkan nilai karakter peduli lingkungan kepada 

peserta didik. 

3.2.17 Budaya Sehat 

Dalam melaksanakan budaya sehat SMAN 1 Ngemplak 7menciptakan senam GLS. 

Senam ini dilakukan setiap hari jum’at jam 07.00-08.00. seluruh peserta didik wajib untuk 

mengikuti senam ini, jadi semua peserta didik berkumpul dihalaman sekolah dan melakukan 

senam GLS. Budaya ini berjalan dengan baik dan lancar, seluruh guru, karyawan dan peserta 

didik ikut berpartisipasi. Gerakan senam pun semua juga sudah hafal, jadi terlihat sangat 

kompak.   

Selain senam maka terkadang di selingi dengan jalan-jalan pagi di sekitar lingungan 

sekolah. Jadi peserta didik tidak bosan untuk berolahraga.  

3.2.18 Budaya Peduli Tanaman 

Budaya peduli tanaman di SMAN 1 Ngemplak dilaksanakan melalui program sedekah 

bunga dan pohon. Setiap peserta didik diwajibkan untuk menyumbang satu tanaman. Jadi di 

SMAN 1 Ngemplak memiliki banyak jenis tanaman. Dengan adanya budaya peduli tanaman 

ini jumlah tanaman di SMAN 1 Ngemplak bertambah secara signifikan. 

Budaya peduli tanaman tidak hanya melibatkan peserta didik saja namun guru dan 

karyawan juga ikut terlibat dengan merawat tanaman-tanaman yang ada di SMAN 1 

Ngemplak. Selain itu untuk siswa yang terlambat sekolah atau mendapat nilai ulangan 

dibawah KKM, mereka akan di minta untuk menanam tanaman di polibeck dan harus 

merawatnya.  

Budaya sekolah di SMAN 1 Ngemplak dilakukan dalam rangka untuk membentuk 

kepribadian peserta didik yang sebagai cerminan peserta didik memiliki karakter yang 

berkembang di masyarakat. Sehingga peserta didik dapat memiliki sikap dan perilaku yang 

sesuai dengan visi sekolah. Setiap budaya sekolah terdapat nilai karakter yang ditanamkan 

kepada peserta didik. Budaya sekolah yang dilaksanakan di SMAN 1 Ngemplak telah 

berjalan sesuai dengan tujuan dan sekolah yang telah melibatkan seluruh warga sekolah 

yang ada di SMAN 1 Ngemplak. 

Dari berbagai nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik melalui budaya 

sekolah yang telah dilaksanakan di SMAN 1 Ngemplak, peneliti menganalisis bahwa 

budaya-budaya sekolah di SMAN 1 Ngemplak dilakukan dalam rangka membentuk 

kepribadian peserta didik dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik seagaimana yang 

dijelaskan dalam teori yang terdapat dalam konsep taksonomi bloom.  
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Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

pengetahuan, penalaran dan pikiran. Budaya sekolah yang masuk dalam ranah kognitif 

antara lain budaya literasi, budaya kerja keras, budaya 18-21 dan budaya bahasa inggris. 

 Kemudian budaya sekolah yang masuk dalam kategori ranah afektif yang merupakan 

kemampuan yang mengutamakan sikap, perasaan dan emosi adalah budaya religi, budaya 

disiplin, budaya tertib, budaya jujur, budaya peduli lingkungan, budaya bersih, budaya 

peduli kawan, budaya sahabat bumi, budaya motivasi, budaya 5S, budaya demokrasi, dan 

budaya pelayanan prima.  

Ranah psikomotorik yang mengedepankan keterampilan jasmani. Budaya sekolah yang 

masuk dalam kategori tersebut ialah budaya kreasi dan budaya sehat.  

4. PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Nilai-nilai Pendidikan Karakter yang ditanamkan kepada Siswa di SMAN 1 Ngemplak 

Dalam melaksanakan pendidikan karakter di SMAN 1 Dalam melaksanakan pendidikan 

karakter di SMAN 1 Ngemplak terdapat nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta 

didik. Nilai karakter tersebut diantaranya: 1) Nilai Religius, 2) Nilai Disiplin dan Tertib, 3) 

Nilai Jujur, 4) Nilai Peduli Lingkungan, 5) Nilai Sosial, 6) Nilai Gemar Membaca, 7) Nilai 

Kreatif, 8) Nilai Demokrasi, 9) Nilai Kerja Keras, 10) Nilai Percaya Diri. Nilai-nilai karakter 

yang ditanamkan peserta didik di SMAN 1 Ngemplak tersebut telah sesuai dan mengacu 

pada 18 nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah menurut kemendiknas Tahun 

2010. 

Dari nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada peserta didik seperti yang disebutkan 

diatas bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik. Hal ini menggunakan teori 

konsep pendidikan karakter menurut Thomas Liekona yang mengatakan bahwa pendidikan 

karakter dilakukan dalam rangka membentuk kepribadian seseorang yang hasilnya dapat 

terihat dalam perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. 

4.1.2 Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui Budaya Sekolah di SMAN 1 Ngemplak 

Pelaksanaan pendidikan karakter di SMAN 1 Ngemplak dilakukan melalui 18 budaya 

sekolah yang telah terbentuk. Budaya sekolah tersebut dilakukan dalam membentuk 

kepribadian peserta didik dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik dari teori konsep 

taksonomi bloom.  
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Ranah kognitif merupakan segi kemampuan yang berkaitan dengan aspek-aspek 

pengetahuan, penalaran dan pikiran. Budaya sekolah yang masuk dalam ranah kognitif antara 

lain budaya literasi, budaya kerja keras, budaya 18-21 dan budaya bahasa inggris. 

Kemudian budaya sekolah yang masuk dalam kategori ranah afektif yang merupakan 

kemampuan yang mengutamakan sikap, perasaan dan emosi adalah budaya religi, budaya 

disiplin, budaya tertib, budaya jujur, budaya peduli lingkungan, budaya bersih, budaya peduli 

kawan, budaya sahabat bumi, budaya motivasi, budaya 5S, budaya demokrasi, dan budaya 

pelayanan prima.  

Ranah psikomotorik yang mengedepankan keterampilan jasmani. Budaya sekolah yang 

masuk dalam kategori tersebut ialah budaya kreasi dan budaya sehat.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang dipaparkan, ada beberapa saran antara lain: 

4.2.1 Kepada Kepala Sekolah 

a. Sebaiknya kepala sekolah juga memperhatikan budaya sekolah yang telah diciptakan. 

Kalau bisa ada budaya sekolah yang kegiatannya dapat menyenangkan bagi peserta 

didik. 

b. Kepala sekolah lebih mengptimalkan pelaksanaan budaya sekolah di SMAN 1 

Ngemplak. 

4.2.2 Kepada Guru 

a. Guru-guru ikut serta dalam pelaksanaan budaya sekolah yaitu dengan memberikan 

teladan kepada peserta didik. 

b. Guru-guru harus meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan budaya sekolah. 

4.2.3 Kepada Peserta Didik 

a. Nilai-nilai karakter yang telah ditanamkan kepada peserta didik dapat di terapkan 

kedalam kehidupan bermasyarakat. 

b. Saling mendukung antar teman dalam pelaksanaan budaya sekolah. 

4.2.4 Kepada Peneliti Lain 

a. Peneliti lain sebaiknya mengambil objek penelitian berfokus pada satu nilai saja agar 

hasilnya lebih mendalam dan spesifik. 

b. Meneliti pengaruh nilai yang ditanamkan terhadap prestasi belajar siswa. 
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