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MEMBENTUK KARAKTER ISLAMI PESERTA DIDIK MELALUI 

BUDAYA SEKOLAH DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 

MUHAMMADIYAH 3 KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2020/2021 

 

ABSTRAK 

Sekolah pada hakikatnya bukanlah tempat guru menyampaikan pengetahuan 

melalui berbagai mata pelajaran saja, namun sekolah merupakan lembaga 

pendidikan yang melakukan usaha dan proses pembentukan nilai karakter. 

Pembentukan karakter merupakan upaya dalam mengatasi masalah krisis moral. 

Membentuk karakter disekolah dapat melalui  budaya sekolah. Dengan budaya 

sekokah, pesertadidik akan dibiasakan untuk berperilaku dan bertindak sesuai nilai 

- nilai ajaran Islam. SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar merupakan sekolah 

kejuruan di kabupaten Karanganyar yang mengedepankan pembentukan karakter 

terutama karakter Islami peserta didik. Pembentukan karakter Islami melalui 

budaya sekolah di implementasikan melalui kegiatan – kegiatan yang  menjadi 

kebiasaan warga sekolah baik yang bersifat umum maupun keagamaan.  Penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembentukan karakter Islami peserta didik 

melalui budaya sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa budaya sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

terlaksana dengan baik dan mampu membentuk karkater Islami peserta didik 

melalui kegiatan seperti sholat dhuha, sholat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, berdoa 

sebelum memulai pelajaran, pengumpulan beras, pengajian, pesantren kilat, 

program 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), program pendisiplinan, 

disiplin berpakaian, disiplin waktu, ramah tamah, mencintai kebersihan, program 

berprestasi, program demokrasi, dan program 5R/S (Seiso – Resik, Seiri – 

Ringkas, Seiton – Rapi, Seiketsu – Rawat, Shitsuke – Rajin. 

 

Kata Kunci: Budaya Sekolah, Karakter Islami, SMK Muhammadiyah 3 

Karanganyar 

 

 

Abstract 

Schools are essentially not places for teachers to convey knowledge through 

various subjects, but schools are educational institutions that carry out business 

and process the formation of character values. Character formation is an effort to 

overcome the problem of moral crisis. Forming character in schools can be through 

school culture. With a school culture, students will be accustomed to behave and 

act according to the values of Islamic teachings. SMK Muhammadiyah 3 

Karanganyar is a vocational school in Karanganyar district that prioritizes 

character building, especially the Islamic character of students. Apart from 

learning in class, character building can also be done through school culture. The 

formation of Islamic character through school culture is implemented through 
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activities that become the habits of school residents, both general and religious. 

This study aims to determine the school culture in the formation of the Islamic 

character of students through school culture at SMK Muhammadiyah 3 

Karanganyar. This research is a field research using data collection methods in the 

form of interviews, observations, and documentation. The results of this study 

indicate that the school culture at SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar is 

implemented well and is able to form the Islamic character of students through 

activities such as dhuha prayer, congregational prayer, tadarus Al-Qur'an, prayer, 

rice collection, recitation, Ramadan pesantren, program 5S (Smile, Regards, Greet, 

Politeness), discipline program, dress discipline, time discipline, courteus, love 

cleanliness, achievement program, democracy program, and 5R/S program (Seiso 

– Clean, Seiri – Brief, Seiton – Neat, Seiketsu – Take care, Shitsuke – Diligent).  

 

Keywords: School Culture, Islamic Character, SMK Muhammadiyah 3 

Karanganyar 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Manusia diberikan kelebihan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk lainnya yang berupa 

akal dan pikiran. Dengan akal dan fikiran, manusia akan terus belajar untuk menghasilkan sistem, 

gagasan, tingkah laku, dan hasil karya. Salah satu hasil karya manusia dari akal dan fikiran adalah 

budaya. Menabur budaya akan menuai kebiasaan dan menabur kebiasaan akan menuai karakter. 

Budaya akan mempengaruhi pola, sikap, dan karakter manusia.  

Salah satu tempat dapat digunakan untuk membentukan karakter adalah dengan pendidikan 

yaitu sekolah.Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk, mengubah, dan mentranfer 

ilmu baik yang berupa teori maupun praktik .Pembentukan karakter menjadi keharusan karena 

pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik cerdas namun juga memiliki social skill dengan 

membangun budi pekerti, tata krama, dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah 

merupakan sarana terjadinya proses pembelajaran  dan proses pembentukn karakter peserta didik. 

Pembentukan karakter peserta didik dapat dilakukan melaui pembelajaran dikelas dan melalui 

budaya sekolah. 

Setiap sekolah memiliki budayanya masing-masing. Pihak sekolah akan menciptakan inovasi 

kegiatan -kegiatan yang di lakukan terus menerus dan menjadi suatu budaya sekolah. Sebagai 

bagian penting dari pendidikan, peserta didik akan masuk kedalam lingkungan sekolah dan 

mengalami adaptasi dan sosialisasi nilai-nilai budaya sekolah. Budaya sekolah merupakan suatu  

kebiasaan yang dijalankan oleh warga sekolah dan telah menjadi bagian dari diri warga sekolah. 
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Pada dasarnya budaya yang berkembang disuatu sekolah mencerminkan kepercayaan dan ciri 

khas dari warga sekolah. 

Budaya sekolah dan pembentukan karakter adalah dua hal yang saling terkait dan saling 

berpengaruh. Melihat keterkaitan tersebut maka budaya sekolah dapat dimanfaatkan dalam 

membentuk karakter peserta didik karena budaya sekolah akan mempengaruhi karakter warga 

sekolah melalui pembiasaan (habituation). Karakter yang ada pada diri peserta didik dapat dilihat 

oleh masyarakat dan secara tidak langsung menjadi penilaian dimata masyarakat. 

Budaya sekolah yang membentuk karakter islami akan berorientasi pada norma – norma hidup 

yang islami yang diwujudkan dalam sikap sehari – hari secara nyata dan akan menjadi gambaran 

bagi masyarakat mengenai bagaimana kehidupan di sekolah tersebut..Sekolah yang berbasis 

islami seperti sekolah Muhammadiyah memiliki budaya sekolah yang berdasarkan ajaran islam.  

Budaya sekolah yang berdasarkan ajaran islam akan menabur suatu kebiasaan yang sesuai 

ajaran islam dari situ akan menuai karakter Islami.SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

merupakan sekolah swasta SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar merupakan sekolah kejuruan di 

kabupaten Karanganyar yang mengedepankan pembentukan karakter terutama karakter Islami 

peserta didik.Selain melalui pembelajaran di kelas, budaya sekolah bisa dimanfaatkan untuk 

membentuk karakter Islami peserta didik. Pembentukan karakter Islami melalui budaya sekolah di 

implementasikan melalui kegiatan – kegiatan yang  menjadi kebiasaan warga sekolah baik yang 

bersifat umum maupun keagamaan. Untuk lebih mengetahui budaya sekolah di SMK 

Muhammadiyah 3 Karanganyar secara lebih mendalam, peneliti memfokuskan pada budaya 

sekolah dan karakter islami peserta didik dengan judul “Membentuk Karakter Islami Peserta 

Didik Melalui Budaya Sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah 3 

Karanganyar”. Dari uraian singkat latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: pertama, Apa saja budaya sekolah di SMK 

Muhammadiyah 3 Karanganyar ?.Kedua, Bagaimana pelaksanaan budaya sekolah di SMK 

Muhammadiyah 3 Karanganyar. Ketiga, Bagaimana pembentukan karakter Islami peserta didik 

melalui budaya sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar ? 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data dari peristiwa atau realitas dilapangan yang diamatikemudian dianalisa dan 



4 
 

didiskripsikan dengan kata – kata.Data yang dihasilkan berupa data kualitatif atau data yang 

berupa rangkaian kata – kata atau data non angka. Pendekatan pada penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi. 

Dalam penelitian ini responden utamanya adalah wakil kepala sekolah bagian kurikulum 

sebagai perwakilan dari kepala sekolah SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar.Sedangkan 

responden pendukungnya adalah wakil kepala sekolah bagian Al-Islam Kemuhammadiyahan dan 

Peserta Didik. Dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Proses analisis dilakukan dengan reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan kesimpulan (conclution drawing verification).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Macam – macam Budaya Sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar memiliki beberapa budaya sekolah yaitu 

sebagai berikut : 

3.1.1 Budaya Religius  

Budaya religius diwujudkan dengan beberapa kegiatan keagamaaan yang 

menjadi rutinitas atau kebiasaan warga sekolah. 

3.1.2 Budaya Disiplin  

Kedisiplin sangat diperlukan bagi SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

menginggat mayoritas peserta didiknya adalah laki – laki. Budaya disiplin 

diwujudkan dengan disiplin diri, disiplin berpakaian dan disiplin waktu. 

3.1.3 Budaya Ramah Tamah 

Di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar terdapat budaya ramah tamah 

yang ditunjukkan dengan 5S (Senyum – Salam – Sapa – Sopan – Santun). 

3.1.4 Budaya Demokrasi 

Budaya demokrasi di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar ditunjukkan 

melalui musyawarah untuk mufaktat dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS. 

3.1.5 Budaya Mencintai Kebersihan 

Mengingat begitu pentinganya kebersihan, SMK Muhammadiyah 3 

Karanganyar membiasakan seluruh warga sekolah terutama peserta didik untuk 

mencintai kebersihan. 

3.1.6 Budaya KAIZEN 
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Sebagai sekolah berbasis kejuruan SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

memiliki budaya KAIZEN yang disarankan dari Du/Di. Budaya KAIZEN berasal 

dari bahasa Jepang yang didalamnya terdapat 5S (Seiso – Seiri – Seiton – Seiketsu 

– Shitsuke) atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai 5R (Resik – Ringkas – 

Rapi – Rawat – Rajin). 

3.1.7 Budaya Berprestasi  

Salah satu keunggulan yang dimiliki SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

adalah berprestasi diberbagai bidang lomba.Pihak sekolah sering mengirimkan 

perwakilan untuk mengikuti kompetensi dan berhasil menjadi juara. 

3.2 Pelaksanaan Budaya Sekolah Di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

3.2.1 Budaya religius diwujudkan dengan beberapa kegiatan keagamaaan yang menjadi 

rutinitas atau kebiasaan warga sekolah. Kegiatan – kegiatan keagamaan di SMK 

Muhammadiyah 3 Karanganyar adalah sebagai berikut: 

3.2.1.1 Kegiatan sholat dilaksanakan secara berjamaah. Sholat dhuha dimulai 

pukul 06.50 dilanjutkan dengan kultum dari guru. Untuk sholat dhuhur 

dan ashar tidak terdapat kultum setelahnya. Pada pukul 11:45 WIB – 

12:30 WIB. Untuk sholat ashar dilaksanakan pada pukul 15.30 WIB.  

3.2.1.2 Tadarus Al-Quran surat – surat pendek selama 5 menit yang dipandu oleh 

bapak Drs.Marsidi selaku wakil kepala sekolah bagian Al-Islam 

Kemuhammadiyahan dari ruang wakil kepala sekolah.   

3.2.1.3 Setiap tanggal 17 peserta didik akan mengumpulakan beras. Nanti akan 

disetorkan ke LAZIMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) SMK 

Muhammadiyah 3 Karanganyar. 

3.2.1.4 Ketika bulan Ramadhan akan ada kegiatan pesantren kilat yang 

dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kegiatan pesantren kilat hanya untuk 

kelas X. 

3.2.2 Budaya Disiplin  

Kedisiplin sangat diperlukan bagi SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

menginggat mayoritas peserta didiknya adalah laki – laki.Budaya disiplin di SMK 

Muhammadiyah 3 Karanganyar diwujudkan dengan disiplin diri, disiplin 

berpakaian dan disiplin waktu yang tertuang dalam tata tertib sekolah.Tujuan 
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dibentukanya tata tertib sekolah adalah untuk mendisiplinkan seluruh warga 

sekolah terutama peserta didik dan untuk menciptakan kondisi lingkungan 

sekolah yang kondusif.Setiap peserta didik diberi buku tata tertib yang 

didalamnya termuat jenis pelanggaran dan point pelanggarannya. Apabila peserta 

didik terbukti melanggar tata tertib akan diberikan hukuman. 

3.2.3 Budaya Ramah Tamah 

Di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar terdapat budaya ramah tamah 

yang ditunjukkan dengan 5S (Senyum – Salam – Sapa – Sopan – Santun). Sebagai 

makhluk social yang akan bergaul di masyarakat, peserta didik dibudayakan 

untuk ramah tamah dan sopan santun sesuai dengan aturan masyarakat yang 

berlaku. Ramah tamah dapat dilihat dari cara bicara yang baik, menayapa, 

perilaku sopan dan santun dengan orang yang lebih tua. 

3.2.4 Budaya Demokrasi 

Budaya demokrasi di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar ditunjukkan 

melalui musyawarah untuk mufaktat dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS. 

Selain itu demokrasi juga ditunjukkan oleh pihak sekolah yang menerima saran 

dan kritik dari berbagai pihak dengan terbuka demi kebaikan bersama. 

3.2.5 Budaya Mencintai Kebersihan 

Mengingat begitu pentinganya kebersihan, SMK Muhammadiyah 3 

Karanganyar membiasakan seluruh warga sekolah terutama peserta didik untuk 

mencintai kebersihan. Guru tidak hanya memberikan perintah untuk menjaga 

kebersihan tetapi juga memberi contoh teladan bagi peserta didik. Sehingga 

didapati lingkungan sekolah yang bersih dan mendukung pembelajran peserta 

didik di kelas maupun di bengkel. 

3.2.6 Budaya KAIZEN 

Sebagai sekolah berbasis kejuruan SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

memiliki budaya KAIZEN yang disarankan dari Du/Di. Budaya KAIZEN berasal 

dari bahasa Jepang yang didalamnya terdapat 5S (Seiso – Seiri – Seiton – 

Seiketsu – Shitsuke) atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai 5R (Resik – 

Ringkas – Rapi – Rawat – Rajin). Untuk membudayakan dan mengingatkan 
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peserta didik tentang KAIZEN pihak sekolah memasang poster-poster di aula 

sekolah. 

3.2.7 Budaya Berprestasi  

Salah satu keunggulan yang dimiliki SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

adalah berprestasi diberbagai bidang lomba.Pihak sekolah sering mengirimkan 

perwakilan untuk mengikuti kompetensi dan berhasil menjadi juara.Salah satu 

bentuk apresiasi pihak sekolah kepada pesertadidik yang berprestasi adalah 

dengan memberikan reward.Tujuannya untuk memotivasi pesertadidik agar 

berkompetisi dan bersaing dalam prestasi dikalangan pesertadidik.Berikut ini 

adalah daftar prestasi yang telah diraih SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

dalam 1 Tahun terakhir: 

Tabel 1 Daftar Prestasi SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar 

Jenis Lomba Peringkat Tingkat Tahun 

Futsal Competition Championship  1 Kabupaten 2020 

Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Teknik 

Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor 
1 Provinsi 2020 

Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Teknik 

Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor 
2 Nasional 2020 

Lomba Keterampilan Siswa (LKS) Teknik 

Perawatan dan Perbaikan Sepeda Motor 
1 Provinsi 2021 

 

3.3 Pembentukan Karakter Islami Melalui Budaya Sekolah 

SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar merupakan sekolah kejuruan di kabupaten 

Karanganyar yang mengedepankan pembentukan karakter terutama karakter Islami 

peserta didik. Pembentukan karakter Islami melalui budaya sekolah di implementasikan 

melalui kegiatan – kegiatan yang  menjadi kebiasaan warga sekolah baik yang bersifat 

umum maupun keagamaan. Seperti sholat dhuha, sholat berjamaah, tadarus Al-Qur’an, 

berdoa sebelum memulai pelajaran, pengumpulan beras, pengajian, pesantren kilat, 

program 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), program pendisiplinan, ramah 

tamah, mencintai kebersihan, program berprestasi, program demokrasi, dan program 

5R/S (Seiso – Resik, Seiri – Ringkas, Seiton – Rapi, Seiketsu – Rawat, Shitsuke – Rajin).  
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Semua budaya sekolah yang dilaksanakan dalam rangka menanamkan nilai – nilai 

karakter Islami ke peserta didik.Hambatan pihak sekolah dalam pembentukan karakter 

Islami melalui budaya sekolah adalah perbedaan latar belakang sekolah dijenjang 

sebelumnya.Namun hambatan tersebut dapat diatasi oleh pihak sekolah dengan 

mendisiplinkan peserta didik. Karakter Islami tidak terbentuk secara instan, karakter 

Islami akan terbentuk apabila ada konsisten dan keselarasan dalam antar nilai – nilai 

karakter Islami. Metode yang digunakan pihak sekolah adalah melalui pembiasaan 

kegiatan budaya sekolah, melalui keteladanan, pemberian nasihat, dan metode reward 

punishment. 

Nilai – nilai karakter Islami yang terbentuk dari budaya sekolah di SMK 

Muhammadiyah adalah sifat taqwa dan taat kepada Allah SWT yang ditunjukkan dengan 

melaksanakan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya, disiplin, menghargai waktu, 

tanggungjawab, sikap ramah, sopan santun, jujur, adil, percaya diri, cinta kebersihan, 

menjaga lingkungan, cinta kerapihan, rajin, tekun, berdaya saing dan pantang menyerah. 

 

4. PENUTUP 

SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar memiliki beberapa budaya sekolah untuk pembentukan 

karakter Islami yangdiimplementasikan melalui kegiatan sholat dhuha, sholat berjamaah, tadarus 

Al-Quran, pengumpulan beras, pengajian, pesantren kilat, program 5S (Senyum, Salam, Sapa, 

Sopan, Santun), program pendisiplinan, ramah tamah, mencintai kebersihan, program 

berprestasi, program demokrasi, dan program 5R/S (Seiso – Resik, Seiri – Ringkas, Seiton – 

Rapi, Seiketsu – Rawat, Shitsuke – Rajin). Dalam melaksanakan budaya sekolah pihak sekolah 

menemukan hambatan yaitu perbedaan latar belakang sekolah dijenjang sebelumnya. Metode 

yang digunakan pihak sekolah adalah melalui pembiasaan kegiatan budaya sekolah, melalui 

keteladanan, pemberian nasihat, dan metode reward punishment. 
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