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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 23 TAHUN 2015 TENTANG
PENUMBUHAN BUDI PEKERTI

(Studi Deskriptif di SMA Negeri 2 Bandar Lampung)

(Anis Kurnia)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Permendikbud No.
23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Bandar
Lampung. Secara khusus untuk mendeskripsikan aspek budi pekerti yang
ditumbuhkembangkan, program/ kegiatan menumbuhkan budi pekerti dan peran
guru dalam menumbuhkan budi pekerti. Metode yang digunakan yaitu deskriptif
kualitatif, subjek yang diteliti merupakan siswa kelas XI, guru, tenaga
kependidikan, dan kepala sekolah. Teknik pengumpulan data adalah wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah Implementasi
Permendikbud No. 23 Tahun 2015 telah berjalan dan sesuai dengan amanat. Hal
ini dibuktikan dengan adanya aspek-aspek pembiasaan yang menumbuhkan budi
pekerti, dan terdapat beberapa kegiatan/ program yang menumbuhkan budi pekerti
salah satu kegiatannya adalah Jumat Ceria, serta peran guru sudah terlihat dari apa
yang telah guru lakukan.

Kata kunci : budi pekerti, implementasi, peraturan menteri pendidikan dan
kebudayaan
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya untuk membentuk sumber daya manusia

yang cerdas, terampil dan berakhlak mulia. Pendidikan memegang peranan

penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan kemajuan sebuah

bangsa, oleh karena itu pendidikan mendapatkan perhatian besar oleh

pemerintah maupun masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menyatakan:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta 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 demokratis serta bertanggung jawab.

Agar dapat mewujudkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional tersebut

pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian

mutu layanan pendidikan.
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Sebenarnya tujuan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional sudah

sangat lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi yang

dilandasi akhlak moral dan budi pekerti luhur. Pendidikan nilai dan moral

memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan budi pekerti dan

pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya

menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang

baik. Oleh karena itu, hakikat dari Pendidikan Nilai dan Moral dalam

konteks pendidikan di Indonesia adalah budi pekerti, yakni pendidikan

nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri,

dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Pada kenyataannya akhir-akhir ini banyak sekali informasi di media cetak

maupun elektronik yang memberitakan kondisi generasi muda yang

semakin hari semakin memprihatinkan. Dimulai dari tawuran remaja

(antar sekolah) yang mengakibatkkan nyawa peserta didik melayang,

balapan liar yang membuat kebisingan di masyarakat, perilaku siswa yang

kurang sopan santun dan masih banyak lagi. Pendidikan diperlukan untuk

menumbuhkan budi pekerti dalam diri peserta didik, agar mereka tidak

melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Bangsa Indonesia itu sendiri

memiliki karakter budaya yang berbudi pekerti yang menjunjung tinggi

sopan santun. Untuk itu pendidikan seharusnya tidak hanya mementingkan

nilai akademisnya saja melainkan prilaku siswa juga harus diperhatikan.
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Pendidikan khusus di lingkungan sekolah sangat penting dalam

mengajarkan, mengenalkan, dan menumbuhkan karakter bangsa Indonesia

yaitu berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan Pancasila sebagai

pandangan hidup bangsa. Peran guru sangat berpengaruh, karena guru

sebagai pendidik yang secara langsung bersinggungan dengan siswa. Guru

dipandang sebagai sosok teladan yang akan dicontoh oleh siswa-siswanya,

untuk itu guru juga harus memiliki budi pekerti yang baik. Selain faktor

dari dalam diri siswa, keluarga, teman sebaya, lingkungan sekolah

merupakan faktor yang dapat membuat peserta didik mengalami

perubahan tingkah laku, baik itu berperilaku baik ataupun kurang baik

karena siswa banyak menghabiskan waktu berada di sekolah.

Penanaman dan Penumbuhan budi pekerti dalam Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS)

dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pegendalian diri, kepribadan, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Pada bagian lainbudi pekerti luhur menjadi salah satu arah

pembangunan jangka panjang Tahun 2005-2025, dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Tahun 2005 yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak

mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Di dalam undang-

undang tersebut ditegaskan bahwa tercipatnya kondisi masyarakat yang
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berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat sangat penting bagi

terciptanya suasana kehiduapan masyarakat yang penuh toleransi,

tenggang rasa, dan hamonis yang dilandasi dengan karakter bangsa.

Penumbuhan budi pekerti di sekolah tidak semata-mata sebagai

pembelajaran ilmu pengetahuan, tetapi lebih dari itu, yaitu menyemaikan

moral, nilai-nilai etika, estetika, atau budi pekerti yang luhur pada diri

peserta didik.  Penumbuhan budi pekerti juga bukanlah semata-mata

tanggung jawab guru melainkan semua pihak terkait disekolah. Karakter

menjadi kunci berhasilnya upaya pendidikan membagun peradaban. Salah

satu langkah mencapai karakter yang baik adalah menumbuhkan budi

perkerti siswa di sekolah.

Dalam upaya menumbuhkan budi pekerti siswa di sekolah Pemerintah

telah mengeluarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang

penumbuhan budi pekerti yang disingkat PBP. Penumbuhan Budi Pekerti

(PBP) ini bertujuan untuk menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang

menyenangkan dan untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik

sebagai bentuk pendidikan karakter. Pembiasaan itu di mulai dengan

pendidikan di sekolah, karena pendidikan tanpa mengupayakan

pembentukan karakter tidak ada gunanya.

Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus akan

membuat siswa terbiasa dan akan menjadi kebiasaan yang baik. Di dalam

peraturan Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Terdapat gerakan

penumbuhan budi pekerti disekolah melalui pembiasaan-pembiasaan yang
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dilakukan berdasarkan aktivitas harian, mingguan, bulanan, tengah

tahunan, dan akhir tahun, serta dapat juga disesuaikan dengan muatan

lokal disekolah tersebut. Gerakan penumbuhan budi pekerti di sekolah

dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan seperti menumbuhkembangkan

nilai-nilai moral dan spiritual, nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan,

mengembangkan interaksi positif antara peserta didik dengan guru dan

orangtua, mengembangkan interaksi positif antar peserta didik, merawat

diri dan lingkungan sekolah, mengembangkan potensi diri peserta didik

secara utuh, pelibatan orang tua dan masyarakat di sekolah. Gerakan

penumbuhan budi pekerti ini menghendaki pelibatan antara siswa, guru,

tenaga kependidikan, orangtua, komite sekolah, alumni, dan pihak-pihak

terkait dengan kegiatan pembelajaran disekolah dalam hal pelaksanaannya.

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 mulai diterapkan pada ajaran baru

tahun 2015 yaitu bulan juli salah satu sekolah yang menerapkan

Permendikbud tersebut adalah SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

Dalam Buku Panduan Penumbuhan Budi Pekerti yang menjadi pedoman

dalam melaksanakan gerakan budi pekerti ini dinyatakan bahwa:

Bukan tanpa alasan Kemendikbud menggunakan istilah
penumbuhan, bukannya penanaman. Menanam bermakna menaruh
bibit atau benih ke dalam tanah. Bibitnya kita sudah tentukan,
biasanya kita pilih, kita seragamkan. Sementara kata menumbuhkan
berarti menumbuhkembangkan bibit yang sudah ada. Caranya,
dengan diberi lingkungan yang cocok, ekosistem yang
memungkinkan terjadinya interaksi positif untuk tumbuh dan
berkembang.
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Kemendikud meyakini bahwa pada dasarnya setiap siswa memiliki bibit-

bibit nilai positif. Mereka tahu apa itu kejujuran, sopan santun, kebaikan,

menolong teman, dan sebagainya. Mereka perlu pembiasaan yang

memungkinkan pengetahuan itu menjadi karakter diri dalam keseharian

dan akhirnya menjadi budaya bersama.

SMA Negeri 2 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah favorit

terakreditasi A yang berada di Provinsi Lampung, dan banyak dari siswa

SMA Negeri 2 Bandar Lampung berasal dari kalangan ekonomi

mengengah keatas. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya parkir mobil

siswa-siswi yang berada di sekitar kawasan sekolah tersebut. Namun, yang

menjadi siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung tidak hanya berasal dari

kalangan menengah ketas (mampu) melainkan juga terdapat siswa yang

berasal dari program Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung yaitu

“Biling” (Bina Lingkungan) yang sasarannya adalah ekonomi menengah

kebawah. Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru diperoleh data

yang menyebutkan terdapat 279 siswa biling dari total seluruh siswa 1548.

Kondisi siswa yang berasal dari kalangan mengengah ketas yang hidup

serba kecukupan tentunya berbeda dengan siswa yang berasal dari

kalangan biasa, dan karakternya pun berbeda. Masa remaja merupakan

masa transisi dimana remaja memiliki rasa ingin tahu yang besar dan di

masa inilah rawan terjadi prilaku-prilaku yang tidak baik.
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Berikut ini merupakan karakter baik yang harus ada dan ditumbuhkan

dilingkungan sekolah adalah adanya sopan santun siswa terhadap guru dan

teman bersikap peduli tidak acuh terhadap sesama teman serta tidak

membeda-bedakan teman. Dengan zaman yang semakin modern ini yang

segalanya menjadi lebih mudah dan jangan sampai hal-hal baik yang biasa

dilakukan seperti membungkuk ketika berjalan di depan orang yang lebih

tua, senyum, bertingkah laku sopan santun itu luntur dan ditinggalkan.

Siswa yang berasal dari kalangan mampu tentunya mudah untuk

mendapatkan/ melakukan sesuatu dibanding dengan siswa yang berasal

dari kalangan biasa. Lingkungan, keluarga, dan teman sebaya merupakan

faktor yang dapat mempengaruhi karakter seseorang. Dan dalam hal ini

lingkungan sekolah yang menjadi tujuan khusus dalam pembentukan

karakter siswa berdasarkan tujuan pendidikan seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan melalui observasi dan wawancara

dengan salah satu guru SMA Negeri 2 Bandar Lampung bahwa terdapat

beberapa kegiatan yang ditujukan untuk menumbuhkan karakter siswa

adalah sebagai berikut.

Data Tabel 1.1 Nama Program Kegiatan (Jumat Ceria)

Nama Program Kegiatan
Jumat Ceria

Waktu Pelaksanaan

Kebersihan Ruangan Satu Minggu Sekali
Pembinaan Rohani Satu Minggu Sekali

Senam Pagi Satu Minggu Sekali
Sumber : Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMA Negeri 2 Bandar Lampung
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Berdasarkan jadwal diatas tentang kegiatan “Jum’at Ceria” yang

diterapkan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung terdapat tiga kegiatan yang

dilakukan sebagai bentuk dari pembiasaan-pembiasaan baik yang

dilakukan oleh pihak sekolah. Kegiatan tersebut merupakan pembiasaan

yang dilakukan oleh pihak sekolah sebagai upaya penumbuhan budi

pekerti siswa bila di lihat ke dalam Permendikbud No. 23 tahun 2015

kegiatan tersebut masuk kedalam kegiatan menumbuhkembangkan nilai-

nilai moral dan spiritual (pembinaan rohani), mengembangkan potensi diri

peserta didik secara utuh (senam pagi), dan merawat diri dan lingkungan

(kebersihan kelas).

Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh pihak sekolah ini juga telah

sesuai dengan amanat dan tujuan yang termuat dalam Permendikbud No.

23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti yaitu

menumbuhkembangkan kebiasaan yang baik sebagai bentuk pendidikan

karakter sejak di keluarga, sekolah, dan masyarakat; namun dalam hal ini

lebih menekankan di sekolah. Gerakan pembiasaan-pembiasaan yang di

lakukan ini sudah efektif dan efesien atau belum sebagai upaya untuk

menumbuhkembangkan budi pekerti siswa serta setelah dilakukannya

pembiasaaan-pembiasaan ini siswa sudah mulai terbentuk kesadarannya

untuk bertingkah laku yang baik ataukah pembiasaan-pembiasaan yang di

lakukan ini hanya sebatas tugas yang harus dilakukan. Oleh karena itu

peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengamati dan

menganalisis pelaksaanaan Permendikbud No. 23 tahun 2015 ini di SMA

Negeri 2 Bandar Lampung dengan judul Implementasi Permendikbud No.
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23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti Di SMA Negeri 2

Bandar Lampung mengingat pentingnya .

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, fokus penelitian ini adalah

Impelementasi Permendikbud No. 23 tahun 2015 Tentang Penumbuhan

Budi Perkerti (Studi Deskriptif di SMA Negeri 2 Bandar Lampung).

Adapun sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek budi pekerti yang ditumbuhkembangkan

2. Program/ kegiatan menumbuhkembangkan budi pekerti

3. Peran guru dalam menumbuhkan budi pekerti siswa

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang diteliti atau pertanyaan penelitian

secara umum adalah bagaimana Implementasi Permendikbud No. 23

Tahun 2015 (Studi Deskriptif di SMA Negeri 2 Bandar Lampung).

Adapun secara khusus masalah yang diteliti atau pertanyaan penelitian

dalam penelitian ini adalah:

1. Apasajakah aspek budi pekerti yang ditumbuhkembangkan di SMA

Negeri 2 Bandar Lampung?

2. Apa sajakah program/kegiatan yang menumbuhkembangkan budi

pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung?

3. Bagaimana peran guru dalam menumbuhkan budi pekerti di SMA

Negeri 2 Bandar Lampung?
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D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti di

SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Secara khusus untuk mendeskripsikan

aspek budi pekerti yang ditumbuhkembangkan, program/kegiatan

menumbuhkembangkan budi pekerti dan peran guru dalam menumbuhkan

budi pekerti SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk menerapkan konsep ilmu

pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

yang mengkaji tentang Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila dalam

hal ini terkait dengan Penumbuhan Budi Pekerti.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak sekolah dan

pemerintah untuk dapat lebih meningkatkan pemahaman terhadap

aturan sehingga implementasi permendikbud ini dapat berjalan

secara maksimal.

b. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang

melaksanakan gerakan penumbuhan ini seperti orang tua, alumni,
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dan komite sekolah bahwa penumbuhan ini tidak hanya tanggung

jawab sekolah semata melainkan semua pihak.

c. Diharapkan dapat memotivasi siswa agar lebih berperilaku baik di

lingkungan sekolah pada khususnya agar terbentuk perilaku yang

berbudi pekerti yang luhur.

d. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu

pendidikan nilai dan moral pancasila. Semua pihak yang

berkepentingan untuk memperoleh informasi secara teoritik serta

bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan khususnya

Pendidikan kewarganegaraan dengan wilayah kajian tentang

Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila dalam hal ini terkait dengan

Budi Pekerti.

2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian ini dilihat dari sub fokus penelitian adalah

aspek budi pekerti yang ditumbuhkembangkan, program/ kegiatan

menumbuhkembangkan budi pekerti, dan peran guru dalam

menumbuhkan budi pekerti siswa.
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3. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI, guru, kepala

sekolah, dan tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

4. Wilayah Penelitian

Wilayah dari penelitian ini adalah dilaksanakan di SMA Negeri 2

Bandar Lampung yang beralamat di Jl. Amir Hamzah No.1 Gotong

Royong, Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung 35119.

5. Ruang Lingkup Waktu

Penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat izin penelitian

pendahuluan bernomor 5769/UN26/3/PL/2016 pada tanggal 29

September 2016 oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung sampai dengan selesainya penelitian ini dengan

dikeluarkannya surat balasan penelitian dengan nomor

070/014/IV.40/III.2/2017 pada tanggal 14 Januari 2017.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

Dalam deskripsi teori berisi tentang uraian teori yang menjelaskan variabel

yang akan di teliti dengan cara mendeskripsikan variabel tersebut melalui

pendefinisian, dan menguraikan secara lengkap dari berbagai referensi

yang aktual sehingga dapat memperkuat penelitian ini.

1. PPKn Sebagai Pendidikan Nilai Moral

Dalam Kabul Budiyono (2007:70) “Nilai pada hakikatnya adalah sifat

atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri.

Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang

melekat pada sesuatu itu”.

Sementara menurut Thomas Lickona dalam bukunya (2012:61)

terdapat dua macam nilai dalam kehidupan ini yaitu moral dan

nonmoral. Nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan

keadilan adalah hal yang dituntut dalam kehidupan ini, nilai-nilai

moral ini meminta kita untuk melaksanakan apa yang sebaiknya kita

lakukan. Berbeda halnya dengan nilai-nilai nonmoral tidak membawa

tuntutan-tuntutan seperti diatas, nilai tersebut lebih menunjukkan sikap
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yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan ataupun yang kita suka.

Lebih lanjut menurut Thomas Lickona dalam Nurul Zuriah (2007:106)

moral adalah sesuatu yang retrictive, artinya bukan sekedar sesuatu yang

deskriptif tentang sesuatu yang baik, tetapi sesuatu yang mengarahkan

kelakuaan dan pikiran seseorang untuk berbuat baik.

Pemikiran tentang moral ini seperti dikemukakan oleh Muchson. AR

(2013:14) Pendidikan moral pada dasaranya menyangkut proses

internalisasi nilai-nilai moral, penanaman nilai-nilai moral.

Sementara itu Wila Huky, Sebagaimana dikutip oleh Muchson AR dan

Samsuri (2013:1-2) merumuskan pengertian moral secara lebih

komprehensif rumusan formalnya sebagai berikut:

1. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup,
dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok
manusia di dalam lingkungan tertentu.

2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan
pandangan hidup atau agama tertentu.

3. Moral sebgai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada
kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang
baik, sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam
lingkungannya.

Dalam Winataputra (2012:160) PKn merupakan mata pelajaran dengan

visi utama sebagai pendidikan demokrasi, pendidikan multidimensonal. Ia

merupakan pendidikan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral,

pendidikan sosial, dan masalah pendidikan politik. Namun yang paling

menonjol adalah sebagai pendidikan nilai dan pendidikan moral. Oleh
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karena itu secara singkat PKn dinilai sebagai mata pelajaran yang

mengusung misi pendidikan nilai dan moral. Alasannya antara lain adalah

sebagai berikut.

1. Materi PPKn adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan UUD 45
beserta dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat negara
Indonesia.

2. Sasaran belajar akhir PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut
dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari.

3. Proses pembelajarannya menuntut terlibatnya semosional,
intelektual, dan sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-
nilai itu bukan hanya dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati
(bersifat objektif) dan dilaksanakan (bersifat perilaku)

Lebih lajut Winartaputra menjelaskan dari pembahasan mengenai PKn

sebagai pendidikan nilai dan moral dikaitkan dengan konsep pendidikan

watak kiranya dapat mencatat hal-hal sebagai berikut.

1. PKn sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai
pendidikan nilai dan moral pada akhirnya akan bermuara pada
pengembangan watak atau karakter peserta didik sesuai dengan
dan merujuk kepada nilai-nilai dan moral Pancasila.

2. Nilai dan moral Pancasila dan UUD 45 dapat dikembangkan
dalam diri peserta didik melalui pengembangan konsep moral,
sikap moral, dan perilaku moral setiap rumusan butir nilai yang
telah dipilih sebagai materi PPKn.

Menurut Thomas Lickona (2012:74) nilai-nilai yang sebaiknya diajarkan

di sekolah adalah sebagai berikut.

1. Sikap hormat dan bertanggung jawab adalah dua nilai moral dasar
yang harus diajarkan disekolah.

2. Bentuk-bentuk nilai lain yang sebaiknya diajarkan di sekolah
adalah kejujuran, toleransi, kebijaksanaan, disiplin diri, tolong
menolong, peduli sesama, kerja sama, keberanian, dan demokratis.
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Apabila dikaitkan dengan Norma dan Hukum adalah sebagai berikut.

Norma adalah pedoman/aturan berperilaku dalam masyarakat yang

bersifat mengikat sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh

lembaga berwenang yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi

yang tegas.

2. Budi Pekerti

a. Pengertian Budi Pekerti

Menurut Nurul Zuriah (2011:38)“budi pekerti merupakan nilai-nilai

hidup manusia yang sungguh-sungguh dilaksanakan bukan karena

sekedar kebiasaan, tetapi berdasarkan pemahaman dan kesadaran diri

untuk menjadi lebih baik”.

Dalam Heri Gunawan (2014:13) “secara etimologis budi pekerti

dimaknai sebagai penampilan diri yang berbudi. Secara leksikal, budi

pekerti adalah tingkah laku, perangai, akhlak, dan watak.

Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara seperti dikutip Sri Wahyuni

(2009:12-13) “budi pekerti adalah perilaku seseorang yang didasarkan

pada kematangan jiwanya. Kematangan jiwa akan melahirkan budi

pekeri luhur, artinya sikap dan perilaku seseorang di samping

didasarkan kematangan jiwa juga diselaraskan dengan kaidah sosial

yang berlaku di masyarakat sekitarnya. Orang yang berbudi pekerti
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Diagram 2.1 Komponen karakter yang baik

luhur dalam bertindak akan menggunakan perasaan, pemikiran dan

dasar pertimbangan yang jelas”.

Menurut buku panduan penumbuhan budi pekerti (2015:23) “budi

pekerti merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut

kepribadian seseorang itu baik. Istilah lainnya adalah adab atau

akhlak.”

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona dalam Heri Gunawan

(2012:23) adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang

melalui pendidikan budi pekerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan

nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik, jujur bertanggung

jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.

Komponen karakter yang baik sebagaimana yang diungkapkan oleh

Thomas Lickona (2012:84) adalah sebagai berikut.

Pengetahuan Moral
1. Kesadaran Moral
2. Pengetahuan nilai

moral
3. Penentuan perspektif
4. Pemikiran moral
5. Pengambilan

keputusan
6. Pengetahuan pribadi

Pengetahuan Moral
1. Hati Nurani
2. Harga diri
3. Empati
4. Mencintai hal yang

baik
5. Kendali diri
6. Kerendahan hati

Tindakan Moral
1. Kompetensi
2. Keinginan
3. Kebiasaan
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Anak panah yang menghubungkan masing-masing domain karakter

dan kedua domain karakter lainnya dimaksudkan untuk menekankan

sifat saling berhubungan masing-masing domain tersebut.

Menurut draff kurikulum berbasis kompetensi (2001) dalam Nurul

Zuriah (2008:17) “budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang

akan diukur menurut kebaikan atau keburukannya melalui norma

agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun, norma budaya

dan adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan mengidentifikasi

perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan,

perkataan, pikiran, sikap, perasaan, kepribadian peserta didik.

Menurut Jarolimek dalam Zuriah Nurul (2007:19) “pendidikan budi

pekerti merupakan program pengajaran di sekolah yang bertujuan

mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati

nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam

hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama

yang menekankan ranah afektif (perasaan dan sikap) tanpa

meninggalkan ranah kognitif (berfikir rasional) dan ranah

skill/psikomotor (keterampilan, terampil mengolah data,

mengemukakan pendapat, dan kerja sama)”.

Sementara dalam Zubaedi (2012:4) bahwa “pendidikan budi pekerti

memiliki makna yang sama dengan pendidikan nilai. Pendidikan budi
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pekerti merupakan pendidikan nilai- nilai luhur yang berakar dari

agama, adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia dalam rangka

mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia

yang baik. Secara umum, ruang lingkup pendidikan budi pekerti

adalah penanaman dan pengembangan nilai, sikap dan perilaku peserta

didik sesuai nilai- nilai budi pekerti luhur.

Pengertian pendidikan budi pekerti menurut draft kurikulum berbasis

kompetensi (2001) seperti dikutip Zuriah Nurul (2007:20) ditinjau

secara konsepsional dan operasional.

a. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara Konsepsional

Pendidikan budi pekerti secara konsepsional mencakup hal-hal

sebagai berikut.

1. Usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik menjadi
manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam
segenap peranannya sekarang dan masa yang akan datang.

2. Upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan,
pemeliharaan dan perilaku peserta didik agar mereka mau
dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara
selaras, serasi, seimbang (lahir batin, material spritual, dan
individual sosial)

3. Upaya pendidikan untuk membentuk peserta didik menjadi
pribadi seutuhnya yang berbudi pekerti luhur melalui
kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran, dan latihan
serta keteladanan.
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b. Pengertian Pendidikan Budi Pekerti secara Operasional

Pendidikan budi pekerti secara operasional adalah upaya untuk

membekali peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan

latihan selama pertumbuhan dan perkembangan dirinya sebagai

bekal masa depannya, agar memiliki hati nurani yang bersih,

berperangai baik, serta menjaga kesusilaan dalam melaksanakan

kewajiban terhadap Tuhan dan sesama makhluk. Dengan

demikian, terbentuklah pribadi yang seutuhnya yang tercermin

pada perilakau berupa ucapan, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan,

kerja dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma

dan moral luhur bangsa.

Berdasarkan uraian diatas budi pekerti adalah nilai-nilai perilaku

manusia yang mengacu kepada kebaikan yang diharapkan dapat

terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan,

kepribadian peserta didik yang sungguh-sungguh dilaksanakan bukan

karena sekedar kebiasaan, tetapi berdasarkan pemahaman dan

kesadaran diri untuk menjadi lebih baik. Sedangkan pendidikan budi

pekerti adalah program pengajaran di sekolah yang bertujuan untuk

mengembangkan nilai-nilai peserta didik berdasarkan nilai luhur budi

pekerti melalui bimbingan, pembiasaan, pengajaran, dan latihan serta

keteladanan agar peserta didik menjadi manusia yang baik.
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b. Visi dan Misi Pendidikan Budi Pekerti

Dalam Nurul Zuriah (2008:63-64) visi dan misi pendidikan budi

pekerti adalah sebagai berikut :

Menurut Cahyoto visi pendidikan budi pekerti dalam lingkup PPKn

ialah mewujudkan proses pengembangan budi pekerti siswa yang

terarah kepada kemampuan berfikir rasional, memiliki kesadaran

moral, berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas

peilakunya berdasarkan hak dan kewajiban warga negara yang pada

gilirannya mampu bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Sementara itu menurut Buku I Pedoman Umum dan Nilai Budi Pekerti

untuk Pendidikan Dasar dan Menengah visi pendidikan budi pekerti

adalah mewujudkan pendidikan budi pekerti sebgaai bentuk

pendidikan nilai, moral, etika yang berfungsi menumbuhkembangkan

individu warga negara Indonesia yang berakhlak mulia dalam pikir,

sikap, dan perbuatannya sehari-hari, yang secara kurikuler benar-benar

menjiwai dan memaknai semua mata pelajaran yang relevan serta

sistem sosial-kultural dunia pendidikan sehingga dari dalam diri setiap

lulusan setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan terpancar akhlak

mulia.

Berdasarkan pemahaman ini, maka menurut Cahyoto misi pendidikan

budi pekerti adalah sebagai berikut.
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1. Membantu siswa memahami kecenderungan masyarakat yang
terbuka dalam era globalisasi, tuntunan kualitas dalam segala
bidang, dan kehidupan yang demokratis dengan tetap
berlandaskan norma budi pekerti warga negara Indonesia.

2. Membantu siswa memahami disiplin ilmu yang berperan
mengembangkan budi pekerti sehingga diperoleh wawasan
keilmuan yang berguna untuk mengembangkan penggunaan
hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

3. Membantu siswa memahami arti demokrasi dengan cara
belajar dalam suasana demokratis bagi upaya mewujudkan
masyarakat yang lebih demokratis.

Menurut Buku Pedoman Umum dan Nilai Budi Pekerti untuk

Pendidikan Dasar dan Menengah maka misi pendidikan budi pekerti

adalah sebagai berikut.

1. Mengoptimalkan substansi dan praksis mata pelajaran yang
relevan khususnya Pendidikan Agama dan Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), serta mata pelajaran
lainnya yang relevan sebagai wahana pendidikan budi pekerti
sehingga para peserta didik bukan hanya cerdas secara rasional,
tetapi juga cerdas secara emosional, sosial, dan spiritual.

2. Mewujudkan tatanan dan iklim sosial budaya dunia pendidikan
yang sengaja dikembangkan sebagai wahana bagi siswa, tenaga
kependidikan, dan manajer pendidikan untuk membangun
interaksi edukatif dan budaya sekolah yang juga memancarkan
akhlak mulia.

3. Memanfaatkaan media massa dan lingkungan masyarakat
secara selektif dan adaptif guna mendukung keseluruhan upaya
penumbuhan dan pengembangan nilai-nilai budi pekerti luhur
baik yang melalui mata pelajaran yang relevan maupun yang
melalui pengembangan budaya pendidikan di sekolah.

c. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti

Sesuai dengan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan

budi pekerti adalah untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak

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

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menurut Nurul Zuriah (2011:67) tujuan pendidikan budi pekerti

adalah sebagai berikut :

a. Siswa memahami nilai-nilai budi pekerti di lingkungan keluarga,
lokal, nasional, dan internasional melalui adat istiadat, hukum,
undang-undang, dan tatanan antarbangsa.

b. Siswa mampu mengembangkan watak atau tabiatnya secara
konsisten dalam mengambil keputusan yang terbaik setelah
melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti.

c. Siswa mampu menghadapi masalah nyata dalam masyarakat secara
rasional bagi pengambilan keputusan yang terbaik setelah
melakukan pertimbangan sesuai dengan norma budi pekerti.

d. Siswa mampu menggunakan pengalaman budi pekerti yang baik
bagi pembentukan kesadaran dan pola perilaku yang berguna dan
bertanggung jawab atas tindakannya.

Menurut Ki Fudyartanta seperti dikutip Siti Bariroh (2014:17) tujuan

pendidikan budi pekerti adalah menanamkan kesadaran terhadap nilai-

nilai kebaikan dan keburukan, sehingga diharapkan peserta didik yang

sudah lulus meningkat perilaku kebaikannya dari waktu-kewaktu.

Sedangkan Menurut Andewi yang dikutip oleh Abdul Majid dan Dian

Andayani (2011:14) pendidikan budi pekerti bertujuan untuk

membimbing atau melatih peserta didik untuk membentuk tingkah

laku yang baik yang merupakan ekspresi dari nilai-nilai mulia.

Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan yang membentuk perilaku

berdasarkan nilai-nilai universal.
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Berdasarkan uraian diatas tujuan pendidikan budi adalah siswa dapat

memahami nilai-nilai budi pekerti yang selanjutnya siswa mampu

untuk mengembangkannya dan mampu mengahadapi masalah serta

menggunakan pengalaman budi pekertinya dalam setiap tindakannya

dan diharapkan perilaku siswa menjadi lebih baik.

d. Kegunaan Pendidikan Budi Pekerti

Menurut Cahyoto dalam Nurul Zuriah (2007:104) kegunaan

pendidikan budi pekerti antara lain sebagai berikut.

1. Siswa memahami susunan pendidikan budi pekerti dalam lingkup
etika bagi pengembangan dirinya dalam bidang ilmu pengetahuan.

2. Siswa memiliki landasan budi pekerti luhur bagi pola perilaku
sehari-hari yang didasari hak dan kewajiban sebagai warga negara.

3. Siswa dapat mencari dan memperoleh informasi tentang budi
pekerti mengolahnya dan mengambil keputusan dalam
menghadapi masalah nata di masyarakat.

4. Siswa dapat berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain
untuk mengembangkan nilai moral.

e. Fungsi Pendidikan Budi Pekerti

Sementara itu, menurut draf kurikulum berbasis kompetensi (2001)

dalam Nurul Zuriah (2007:104) fungsi pendidikan budi pekerti bagi

peserta didik ialah sebagai berikut.

a. Pengembangan, yaitu untuk meningkatkan perilaku yang baik bagi
peserta didik yang telah tertanam dalam lingkungan keluarga dan
masyarakat.
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b. Penyaluran, yaitu untuk membantu peserta didik yang memiliki
bakat tertentu agar dapat berkembang dan bermanfaat secara
optimal sesuai dengan budaya bangsa.

c. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan
kelemahan peserta didik dalam perilaku sehari-hari.

d. Pencegahan; yaitu untuk mencegah perilaku negatif yang tidak
sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa.

e. Pembersih, yaitu membersihkan diri dari penyakit hati seperti
sombong, egois, iri, dengki, dan ria, sehingga terhindar dari
penyakit hati itu dan mereka tumbuh dan berkembang sesuaui
ajaran agama dan budaya bangsa.

f. Penyaring (filter), yaitu untuk menyaring budaya-budaya bangsa
sendiri dan budaya bangsa-bangsa lain, yang tidak sesuai dengan
nilai budi pekerti

f. Ruang Lingkup Nilai dan Sifat-Sifat Budi Pekerti

A. Ruang Lingkup Nilai Budi Pekerti

Menurut pendapat Cahyoto dalam Nurul Zuriah (2007:67), ruang

lingkup atau scoop pembahasan nilai budi pekerti bersumberkan

pada etika atau filsafat moral menekankan unsur utama

kepribadian, yaitu kesadaran dan berperannya hati nurani dan

kebajikan bagi kehidupan yang baik berdasarkan sistem dan

hukum nilai-nilai moral masyarakat.

Sedangkan nilai-nilai budi pekerti menurut Kurikulum Berbasis

Kompetensi Mata Pelajaran Budi Pekerti kelas I-VI Buram ke 6,

Puskur Depdiknas, adalah sebagai berikut.

1. Meyakini adanya Tuhan Yang Maha esa dan selalu menaati
ajaran-Nya

2. Menaati ajaran agama
3. Memiliki dan mengembangkan sikap toleransi
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4. Memiliki rasa menghargai diri sendiri
5. Tumbuhnya disiplin diri
6. Mengembangkan etos kerja dan belajar
7. Memiliki rasa tanggung jawab
8. Memiliki rasa keterbukaan
9. Mampu mengendalikan diri
10. Mampu berfikir positif
11. Mengembangkan potensi diri
12. Menumbuhkan cinta dan kasih sayang
13. Memiliki kebersamaan dan gotong royong
14. Memiliki rasa kesetiakawanan
15. Saling menghormati
16. Memiliki tata krama dan sopan santun
17. Memiliki rasa malu
18. Menumbuhkan kejujuran

Pendapat lain dikemukakan oleh Zubaedi (2012:4) bahwa nilai-

nilai budi pekerti yang perlu ditanamkan pada anak adalah sopan

santun, berdisiplin, berhati lapang, berhati lembut, beriman dan

bertaqwa, berkemauan keras, bersahaja, bertanggung jawab,

bertenggang rasa, jujur, mandiri, manusiawi, mawas diri,

mencintai ilmu, menghargai karya orang lain, rasa kasih sayang,

rasa malu, rasa percaya diri, rela berkorban, rendah hati, sabar,

semangat kebersamaan, setia, sportif, taat azas, takut bersalah,

tawakal, tegas, tekun, tepat janji, terbuka, ulet. Jika peserta didik

telah memiliki karakter dengan seperangkat nilai- nilai budi pekerti

di atas, diyakini ia telah menjadi manusia “baik”.

Seperti di kutip dalam Sri Wahyuni (2009:19-20) isi pendidikan

budi pekerti menunjuk kepada nilai-nilai yang terkandungdalam

PancasialdanUUD1945,serta nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan
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berkembang dalam dalam  adat istiadat masyarakat Indonesia yang

Bhineka Tunggal Ika.

Secara kurikuler isi pendidikan budipekerti pada dasarnya terdiri

dari:

a. Nilai-nilai esensial budi pekerti
Nilai esensial budi pekerti adalah sejumlah konsep nilai dan
perilaku yang secara substansi utama budi pekerti.

b. Wahana pendidikan budi pekerti yang merupakan substansi dan
proses pendidikan mata perlajaran yang relevan (Depdiknas,
2001: 7)

B. Sifat-Sifat Budi Pekerti

Menurut Cahyoto seperti dikutip dalam Nurul Zuriah (2007:72)

dari hasil pengamanatan terhadap perilaku yang berbudi pekerti

luhur, dapat dikemukakan adanya sifat-sifat budi pekerti, antara

lain sebagai berikut.

1. Budi pekerti seseorang cenderung untuk mengutamakan
kebajikansesuai dengan hati nuraninya.

2. Budi pekerti mengalami perkembangan seiring dengan
bertambahnya usia (perkembangan budi pekerti cukup lambat).
Makin dewasa seseorang makin kuat watak yang terbentuk
sehingga perilakunya akan menampakan watak kadar atau
mutu budi pekerti yang cenderung menghayati norma
masyarakat.

3. Budi pekerti yang terbentuk cenderung mewujudkan
bersatunya pikiran dan ucapan dalam kehidupan sehari-hari
dalam arti terdapat kesejajaran antara pikiran, ucapan, dan
perilaku.

4. Budi pekerti akan menampilkan diri berdasarkan dorongan
(motive) dan kehendak (will) untuk berbuat sesuatu yang
berguna dengan tujuan memenuhi kepentingan diri sendiri dan
orang lain berdasarkan pertimbangan moral.

5. Budi pekerti tidak dapat diajarkan langsung kepada seseorang
atau siswa karena kedudukannya sebagai dampak pengiring
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(nutturant effects) bagi mata pelajaran lainnya (misalnya tujuan
pembelajaran PPKn diikuti dengan tujuan pengiring dengan
rumusan siswa memerhatikan dan menghargai pendapat).

6. Pembelajaran budi pekerti di sekolah lebih merupakan latihan
bagi siswa untuk meningkatkan kualitas (mutu) budi pekertinya
sehingga siswa terbiasa dan mampu menghadapi masalah
moral di masyarakat pada masa dewasa nanti.

Seperti dikutip dalam Sri Wahyuni (2009:23) “Sesuai  dengan  visi

dan misi  pendidikan  budi  pekerti  yang  tercantum dalam Buku I

Pedoman Umum Pendidikan Budi Pekerti, maka sesungguhnya

pendidikan budi pekerti merupakan upaya pembentukan manusia

Indonesia seutuhnya (Depdiknas, 2002:61 ) oleh karena itu sifat

pendidikan budi pekerti adalah:

1) Pendidikan budi pekertibukanlah sebuah mata pelajaran yang
berdiri sendiri.

2) Pendidikan budi pekerti menjadi bagian integral dari mata
pelajaran lain yang relevan, khususnya mata pejaran Pendidikan
Agama, PKn dan mata pelajaran lainya.

g. Pendekatan Pendidikan Budi Pekerti

Menurut Nurul Zuriah (2008:74) penerapan pendidikan budi pekerti

dalam konteks pendidikan persekolahan saat ini mengunakan dua

pendekatan utama, yaitu.

1. penyisipan (plug-in), dan
2. perbaikan (improvement) dengan cara mengoptimalkan isi,

proses,dan pengelolaan pendidikan saat ini guna mencapai tujuan
pendidikan nasional.
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Menurut Superka dalam Zubaedi (2012:12) pendekatan pendidikan

nilai dapat dapat dikelompokkan menjadi lima yaitu: pendekatan

penanaman nilai (inculcation approach), pendekatan perkembangan

moral  kognitif (cognitive moral  development  approach),

pendekatan analisis  nilai   (value  analysis approach), pendekatan

klarifikasi nilai (values clarification approach) dan pendekatan

pembelajaran berbuat (action learning approach).

h. Penanaman Nilai Budi Pekerti di Sekolah Menengah Atas (SMA)

Penanaman nilai budi pekerti di sekolah menurut Paul Suparno yang

dikutip dalam Nurul Zuriah (2007:61) khususnya di dalam jenjang

pendidikan sekolah menengah atas (SMA) adalah sebagai berikut.

1. Religiusitas
Melihat realita sosial dan menanggapinya sebagai realisasi ajaran
agama dan sadar akan kebutuhan bersama.

2. Sosialitas
Melatih organisasi, melatih sopan snatun dalam membuat acara
bersama.

3. Gender
Kesadaran akan kasus-kasus pelecehan dalam masyarakat.

4. Keadilan
Konsep keadilan berkaitan dengan hati nurani.

5. Demokrasi
Pemahaman demokrasi: kasus konkret dalam masyarakat.

6. Kejujuran
Kejujuran dan akibatnya dalam kehidupan bermasyarakat.

7. Kemandirian
Keberanian untuk menentukan pilihan dan ketekunan akan pilihan.

8. Daya Juang
Mengenali dan bangga pada potensi diri serta optimalisasi diri.

9. Tanggung Jawab
Keseimbangan akan hak dan kewajiban.
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10. Penghargaan terhadap lingkungan alam
Mencintai alam pada prinsipnya mencintai kehidupan.

3. Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Daryono (2011:1) PPKn adalah nama suatu mata pelajaran

yang terdapat dalam kurikulum sekolah. PPKn berusaha membina

perkembangan moral anak didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,

agar dapat mencapai perkembangan secara optimal dan dapat

mewujudkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Sedangkan dalam (Balitbang, 2003: 2) seperti dikutip Sri Wahyuni

(2009:31) “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran

yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam  dari segi

agama, sosial, kultur,  bahasa,  usia,  dan  suku  bangsa menjadi

Warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang

diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.”

Sementara Zamroni dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010:77)

berpendapat bahwa “pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan

demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat

berfikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas penanaman

kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk
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kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga

masyarakat.”

b. Tujuan Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi (2010:80) “Tujuan pendidikan

kewarganegaraan (civic education) adalah:

a) membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan
bertanggungjawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik
di tingkat daerah, nasional, dan global

b) menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga
persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang
kuat, sejahtera, dan demokratis

c) menghasilkan peserta didik yang berfikir komprehensif, analitis,
kritis, dan bertindak demokratis

d) mengembangkan kultur demokrasi yaitu kebebasan, persamaan,
kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan
melakukan dialog, negosiasi, kemampuan mengambil keputusan
serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik
masyarakat, dan;

e) mampu membentuk peserta didik menjadi wwarga negara yang
baik dan bertanggung jawab serta mampu memecahkan berbagai
persoalan aktual kewarganegaraan yang terus beragam dewasa ini.
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Adapun Skema Tujuan PPKn Dalam Daryono (2011:8) adalah sebagai

berikut.

Tabel 2.1 Skema Tujuan PPKn

Tujuan PPKn

Tujuan Pendidikan Nasional Dirumuskan dalam GBHN

Tujuan Instruksional
Dirumuskan dalam masing-masing
kurikulum sesuai dengan jenjang
dan jenis sekolah

Tujuan Kurikuler

Tujuan masing-masing bidang studi
untuk PPKn adalah dihayati dan
diamalkanya kelima sila dari
Pancasila, oleh setiap anak didik
dalam kehidupan bermasyarakat
dan bernegara.

Tujuan Instruksional Umum

Dihayati dan diamalkan 36 butir
nilai dalam Pedoman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila, oleh
setiap anak didik dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan Instruksional Khusus
Menjadi tanggung jawab guru PMP
untuk menjabarkan TIU
seoprasional mungkin.

c. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan mencakup tiga dimensi:

1) Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (civics knowledge), yang

mencakup bidang  politik,  hukum  dan moral, meliputi

pengetahuan  tentang  prinsip- prinsip dan proses demokrasi,

lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional,

pemerintah berdasarkan hukum dan peradilan yang bebas dan
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tidak memihak, konstitusi sejarah nasional, hak dan kewajiban

Warga Negara, hak sipil dan hak politik

2) Dimensi Keterampilan Kewarganegaraan (civics skill),meliputi

keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara misalnya berperan aktif dalam mewujudkan

masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi dan

memonitoring  jalanya  pemerintahan  dan  proses  pengambilan

keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah  sosial

dan  keterampilan mengadakan koalisi.

3) Dimensi Nilai Kewarganegaraan (civics values), mencakup antara

lain percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai, keadilan,

demokratis, toleransi, kebebasan  individual,  kebebasan

berbicara,  kebebasan  pers,  kebebasan berserikat dan berkumpul

dan perlindungan terhadap minoritas (Depdiknas,2003: 2).

d. Keterkaitan Pembelajaran PPKn dengan Pendidikan Budi Pekerti

Menurut Milan Rianto (2001) dalam Nurul Zuriah (2007:134

rasionalitas pendidikan budi pekerti dalam PPKn mendasarkan pada

pokok-pokok gagasan sebagai berikut.
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Sistem pendidikan nasional terselenggara dengan mengemban amanat

untuk mencerdaskan bangsa. Secara lebih rinci, amanat tersebut

dijabarkan dan UUSPN yang berbunyi seperti dibawah ini.

“pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan
kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat
manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional
(Pasal 3). Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan masuia Indonesia seutuhnya, yaitu
manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan
dan kebangsaan (Pasal 4).

Hakikatnya pembelajaran PPKn untuk menyiapkan para siswa kelak

sebagai warga masyarakat sekaligus sebagai warga negara yang baik.

Sehubungan dengan tujuan pendidikannasional tersebut, maka

pembelajaran PPKn pada jenjang pendidikan dasar dan menengah

secara konseptual mengandung komitmen utama dalam pencapaian

sebagaimana yang tertuang dalam pasa 4 UUSPN diatas.

Menurut Edi Sedyawati, dkk seperti dikutip dalam Nurul Zuriah

(2007:137) budi pekerti diterjemahkan sebagai moralitas yang

mengandung pengertian adat istiadat, sopan santun, dan perilaku.

Secara hakiki, budi pekerti adalah perilaku yang mencakup sikap

sebagai pencerminannya.
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Budi pekerti juga menggambarkan kualitas watak sekaligus

kepribadian seseorang, dalam hal ini siswa tercermin  ke dalam sikap

dan perilakunya sesuai konsep nilai, norma, dan moral yang menjadi

komitmennya dan masyarakakat dalam hidup dan kehidupan sehari-

hari. Ruang lingkup budi pekerti mencakup sikap dan perilaku

seseorang (siswa). Pendidikan budi pekerti dilakukan sebagai upaya

pembinaan bagi para siswa agar menjadi orang-orang yang berwatak

sekaligus berkepribadian memsona dan terpuji sesuai dengan konsep

nilai, norma, moral agarama dan kemasyarakatan serta budaya bangsa.

Muatan bahan ajar pendidikan budi pekerti dikembangkan berdasarkan

GBPP Model Pengintegrasian Budi pekerti ke dalam PPKn untuk guru

yaitu dengan memadukan nilai-nilai budi pekerti dalam setiap pokok

bahasan PPKn.

4. Peran Sekolah dalam Menumbuhkan Budi Pekerti

a. Pengertian Sekolah

Menurut Webster dalam Nanang Purwanto (2014:78) sekolah

merupakan tempat atau institusi/ lembaga yang secra khusus didirikan

untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar atau pendidikan.

Sekolah sebagai komponen fungsi merupakan tempat untuk mengajar

para siswa, tempat untuk melatih dan memberi instruksi-instruksi

tentang suatu lapangan keilmuan dan keterampilan tertentu kepada

siswa. Sekolah sebagai komponen fisik merupakan satu kompleks
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bangunan laboratorium, fasilitas fisik yang disediakan sebagai pusat

kegiatan belajar dan mengajar.

Dalam Mulyasa (2013:62) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP); dalam

implementasi pendidikan karakter, sekolah diberi kewenangan adalah

sebagai berikut.

1. Menyusun dan mengembangkan kurikulum pendidikan karakter.
2. Manajemen yang menggambarkan kadar otonomi sekolah dan

desentralisasi pendidikan. Dalam pendidikan karakter, sekolah
dapat memilih berbagai model yang tepat sesuai dengan kondisi dan
karakteristik masing-masing.

3. Membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
Implementasi pendidikan karakter tidak lepas dari accountability
yang dapat dilihat pada Rencana Perenncanaan Sekolah (RPS) dan
pencapaiannya.

4. Menjamin dan mengusahakan sumber daya (human and financial)
dalam pendidikan karakter yang dipraktikkan dengan apa yang
disebut fleksibilitas sumber belajar yang mencakup mendukung 1)
pembelajaran dan kepemimpinan, 2) dukungan sekolah, dan 3)
lingkungan sekolah.

Mengingat pentingnya peranan sekolah dalam proses penanaman nilai

bagi siswa dalam Zubaedi (2012:54) maka seluruh elemen yang berada

di sekolah mulai dari kepala sekolah, para guru, pegawai tata usaha

dan penjaga sekolah harus selalu dalam posisi menghayati dan

mempraktikkan nilai-nilai budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari di

sekolah. Sekolah dan lingkungan harus menjadi tempat peserta didik

dalam melatih diri untuk berbuat sesuatu berdasar nilai-nilai moral dan

akhlak. Mereka mendapat koreksi tentang tindakan-tindakannya,
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apakah benar atau salah, baik atau buruk. Sekolah memiliki kekuatan

(leverage) dan wibawa untuk menegur peserta didik yang melakukan

tindakan salah.

b. Tugas dan Peran Guru Dalam Pendidikan Budi Pekerti

Menurut Thomas Lickona dalam Nurul Zuriah (2007:105-108),

menawarkan beberapa tugas dan peran guru yang cukup berat dan

perlu dilaksanakan dalam mendukung pelaksanaan pendidikan budi

pekerti di sekolah, sebagai berikut.

1. Seorang pendidik atau guru haruslah menjadi model, sekaligus
menjadi mentor dari peserta didik dalam mewujudkan nilai-nilai
moral pada kehidupan di sekolah. Tanpa guru atau pendidik
sebagai model, sulit untuk diwujudkan suatu pranata sosial
(sekolah) yang dapat mewujudkan nilai-nilai kebudayaan.
Walaupun di sini ditekankan kepada peranan guru, namun
sebenarnya meliputi seluruh personil dari pranata sosial. Hal
tersebut bukan hanya diwujudkan di taman kanak-kanak, tetapi
juga sampai di kampus-kampus pendidikan tinggi. Kampus-
kampus pendidikan tinggi haruslah mewujudkan nilai-nilai moral
tersebut, baik di dalam peraturannya maupun di dalam suasananya.
Tidak berlebihan kiranya apabila dikatakan sekolah atau kampus
masa depan adalah sekolah atau kampus sebagai pusat
pengembangan nilai-nilai kebudayaan khususnya nilai-nilai moral.

2. Masyarakat sekolah haruslah merupakan masyarakat bermoral.
Apabila kita berbicara mengenai budaya kampus (campus culture)
dan budaya sekolah (school culture), maka sekolah dan kampus
bukan semata-mata untuk meningkatkan kemampuan intelektual,
tetapi juga memupuk kejujuran, kebenaran, dan pengabdian kepada
kemanusiaan. Secara keseluruhan budaya kampus menjadi pelopor
dari perubahan kebudayaan secara total, yaitu bukan hanya
meningkatkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknlogi, tetapi
juga persemaian dari pengembangan nilai-nilai moral
kemanusiaan. Dengan demikian, sekolah dan kampus akan
menjadi pusat kekuatan moral yang berkesinambungan.
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3. Praktikan disiplin moral. moral adalah sesuatu yang retrictive,
artinya bukan sekedar sesuatu yang deskriptif tentang sesuatu yang
baik, tetapi sesuatu yang mengarahkan kelakuaan dan pikiran
seseorang untuk berbuat baik. Moral mengimplikasikan adanya
disiplin. Pelaksanaan moral yang tidak berdisiplin sama artinya
dengan tidak bermoral. Moralitas menuntut keseluruhan dari hidup
seseorang karena dia melaksanakan apa yang baik dan menolak
apa yang batil. Tuntutan ini berlaku untuk seluruh personil dari
pranata sosial pendidikan. Hal ini berarti tuntutan disiplin moral
bukan hanya berlaku untuk peserta didik, tetapi juga bagi para
pendidik atau pemimpin di dalam pranata sosial.

4. Menciptakan Situasi Demokratis di Ruang Kelas
Di dalam situasi demokratis pengenalan  oral tidak terjadi secara
indoktrinisasi, tetapi melalui proses inkuiri dan penghayatan yang
itensif mengenai nilai-nilai moral tersebut. Di dalam ruangan kelas
di mana terjadi proses belajar dan mengajar yang konkret, di
situlah dapat dilaksanakan penghayatan moral yang paling dasar,
anatara lain suka membantu yang lain, jujur terhadap diri sendiri,
dan sebagainya.

5. Mewujudkan nilai-nilai melalui kurikulum
Nilai-nilai moral bukan hanya disampaikan melalui mata pelajaran
yang khusus, tetapi juga terkandung dalam semua program
kurikulum. Artinya di dalam setiap mata pelajaran dalam kuikulum
tersirat pertimbangan-pertimbangan moral. Dengan demikian, para
peserta didik diberikan kesempatan di dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat. Tentunya tersirat nilai-nilai moral di
dalam sebuah kurikulum tidak meutup pintu bagi perlunya suatu
program khusus untuk pendidikan moral dan budi pekerti.

6. Budaya Bekerja Sama (Cooperative Learning)
Penekanan pada pengembangan kemampuan otak dan
pengembangan inteligensi intelektual saja tidak memungkinan
dapat mengembangkan nilai-nilai moral. Dengan intelegensi
intelektual saja belum dengan sendirinya seseorang yang
mengetahui akan nilai-nilai moral melaksanakannya di dalam
kehidupan sehari-hari, sedangkan di dalam pelaksanaan nilai-nilai
moral memerlukan tergeraknya kata hati untuk berbuat sesuatu
yang baik, itu adalah kemampuan intelegensi emosional.Salah satu
yang dibutuhkan di dalam kehidupan bersama ialah kerja sama,
termasuk belajar bersama. Di dalam pengembangan intelegensi
intelektual tidak begitu memerlukan belajar bersama, namun di
dalam kerja sama, termasuk belajar bersama, diperlukan
penyesuaian emosional yang dikembangkan oleh intelegensi
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emosional. Dalam hal ini peran guru bukan hanya membimbing
peserta didik secara perorangan, tetapi mendorong mereka melalui
penciptaan situasi belajar untuk dapat belajar bersama.

7. Tugas Pendidik adalah Menumbuhkan Kesadaran Berkarya.
Kesadaran berkarya menuntut peserta didik untuk menghargai
akan arti keterampilan di dalam kebudayaan.

8. Mengembangkan Refleksi Moral
Nilai-nilai moral bukannya tidak dianalisis dan harus diterima
sebagaimana adanya. Asumsi yang demikian adalah keliru.
Refleksi moral dapat dilaksanakan melalui pendidikan budi pekerti
atau pendidikan moral.

9. Mengajarkan Resolusi Konflik
Dalam pelaksanaan tindakan moral tidak akan selamanya berjalan
mulus. Nilai-nilai moral akan terus berkembang di dalam
pelaksanaannya. Bukan suatu yang mustahil bahwa akan terjadi
konflik di masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai moral yang
telah disepakati. Dengan demikian, refleksi moral merupakan
syarat dari suatu kehidupan demokratis dan perkembangan
kebudayaan.

Dalam Mulyasa (2013:63) “guru merupakan faktor penting yang besar

pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan karakter di sekolah,

bahkan sangat menentukan berhasil atau tidaknya peserta didik dalam

mengembangkan pribadinya secara utuh. Dikatakan demikian, karena

guru merupakan pigur utama, serta contoh dan teladan bagi peserta

didik. Oleh karena itu, dalam pendidikan karakter guru harus mulai

dari dirinya sendiri agar apa-apa yang dilakukannya dengan baik

menjadi baik pula pengaruhnya terhadap peserta didik. Pendidikan

sulit untuk menghasilkan sesuatu yang baik, tanpa dimulai oleh guru-

gurunya yang baik.
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c. Peran Sekolah (Guru Dan Tenaga Kependidikan)

Dalam Buku Panduan Penumbuhan Budi Pekerti peran sekolah (Guru

dan Tenaga Kependidikan) dalam gerakan/ kegiatan ini adalah sebagai

berikut.

a. Menyusun program kerja Penumbuhan dalam Rencana Kerja
Sekolah (RKS) sesuai sumber daya dan sumber dana yang
tersedia.

b. Menerapkan pembiasaan nilai-nilai Penumbuhan, baik kegiatan
wajib, pembiasaan umum maupun pembiasaan periodik di
lingkungan sekolah dengan konsep sekolah sebagaitaman.

c. Menerapkan pembiasaan nilai-nilai Penumbuhan sebagai kegiatan
harian, mingguan,bulanan, tengah tahunan, dan akhir tahunan
sesuai dengan kearifan lokal.

d. Menjalin kerja sama yang baik dengan orangtua dan masyarakat
dalam Penumbuhan.

Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi

Pekerti tercantum sebagai berikut.

Pembudayaan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah

kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang

dimulai berjenjang dari mulai sekolah dasar; untuk jenjang SMP,

SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan khusus dimulai sejak

dari masa orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan.

Metode pelaksanaan kegiatan PBP untuk semua jenjang pendidikan

disesuaikan dengan tahapan usia perkembangan peserta didik yang

berjenjang dari mulai sekolah dasar; untuk jenjang SMP, SMA/SMK,

dan sekolah pada jalur pendidikan khusus dimulai sejak dari masa
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orientasi peserta didik baru sampai dengan kelulusan.Metode

pelaksanaan kegiatan PBP untuk jenjang SMP, SMA/SMK, dan

sekolah pada jalur pendidikan khusus dilakukan dengan kemandirian

peserta didik membiasakan keteraturan dan pengulangan, yang dimulai

sejak dari masa orientasi peserta didik baru, proses kegiatan

ekstrakurikuler, intra kurikuler, sampai dengan lulus.

Dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi

Pekerti Kegiatan Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti di Sekolah di

lakukan melalui pembiasaan-pembiasaan sebagai berikut:

I. Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Moral dan Spiritual
II. Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinekaan
III. Mengembangkan Interaksi Positif Antara Peserta Didik dengan

Guru dan Orangtua
IV. Mengembangkan Interaksi Positif Antar Peserta Didik
V. Merawat Diri dan Lingkungan Sekolah
VI. Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Secara Utuh
VII.Pelibatan Orangtua dan Masyarakat di Sekolah

Dalam Thomas Lickona (2012:455) ada enam elemen budaya moral

positif di sekolah yaitu sebagai berikut.

1. Kepemimpinan moral dan akademis dari kepala sekolah.
2. Disiplin sekolah dalam memberikan teladan, mengembangkan

dan menegakkan nilai-nilai sekolah dalam keseluruhan
lingkungan sekolah.

3. Pengertian sekolah terhadap masyarakat.
4. Pengelola sekolah yang melibatkan murid dalam

pengembangan diri yang demokratis dan dukungan terhadap
perasaan.

5. Atmosfir moral terhadap sikap saling menghormati, keadilan,
dan kerja sama menjadi nyawa bagi setiap hubungan di
sekolah.

6. Meningkatkan pentingnya moral
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan

1. Tingkat Lokal

Penelitian dilakukan oleh Yuni Martha Naingolan, Program Studi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung denga judul penelitian “Pengaruh Sikap

Kasih Sayang Guru PKn Terhadap Perilaku Siswa Yang Berbudi Pekerti

Dan Hasil Belajar Siswa di SMA Perintis 2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2011/2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan

pengaruh perilaku budi pekerti dan hasil belajar siswa di SMA Perintis 2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kuantitatif dengan subjek penelitian adalah siswa kelas XI SMA Perintis 2

Bandar Lampung untuk mengumpulkan data penelitian ini menggunakan

angket, skala sikap, dan tes sebagai teknik pokok, sedangkan

dokumentasi, wawancara, dan studi kepustakaan digunakan sebagai

teknik penunjang. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut

jelas berbeda pada metode penelitian yang digunakan, hanya saja relevan

dengan kajian yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu budi pekerti.

2. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh Sri Wahyuni, Jurusan Pendidikan

Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang

dengan judul penelitian yaitu  Implementasi Pendidikan Budi Pekerti
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Yang Diintegrasikan Ke Dalam Mata Pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan Pada Siswa Kelas Viii Smp Negeri 2 Margoyoso

Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui implementasi

pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PKn

kelas VIII SMP Negeri 2 Margoyoso Kabupaten Pati, Mengetahui faktor

yang menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan budi pekerti

yang diintegrasikan ke dalam mata pelajarkn PKn  kelas VIII  SMP

Negeri 2 Margoyoso Kabupaten Pati. Mengetahui manfaat yang diperoleh

dari implementasi pendidikan budi pekerti yang diintegrasikan  ke dalam

mata pelajaran PKn pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Margoyoso

Kabupaten Pati.

Metode penelitian yang diguanakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan

observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari aspek

peraturan yang ditelit, fokus penelitiannya yang berbeda, tujuan

penelitiannya,hanya saja relevan karena membahas tentang implemantasi

pendidikan budi pekerti dan metode penelitiannya yang sama-sama

menggunakan kualitatif deskriptif.
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C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kerangka pikir sebagai berikut.

Sekolah pada hal ini adalah SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang menjadi

lokasi penelitian Implementasi Permendikbud No. 23 tahun 2015 tentang

gerakan penumbuhan budi pekerti atau disingkat PBP, karena gerakan ini

dilaksanakan di sekolah yang melibatkan beberapa pihak di dalamnya.

Dalam hal ini guru berkaitan dengan program/kegiatan di sekolah karena guru

merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam gerakan penumbuhan budi

pekerti.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di

sekolah dalam hal ini SMA Negeri 2 Bandar Lampung memiliki beberapa

program/kegiatan yang bertujuan untuk penumbuhan karakter siswa.

Selanjutnya di dalam program/ kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 Bandar

Lampung terbagi menjadi dua yaitu di lihat dari segi kulikuler dan

ekstrakulikuler dan apa saja yang termasuk ke dalam program/ kegiatan

tersebut.

Setelah melihat dan mengetahui program/ kegiatan yang ada di SMA Negeri 2

Bandar Lampung ini berdasarkan kulikuler dan ekstrakulikuler kemudian

dilihat dan disesuaikan dengan amanah yang tertuang dalam Permendikbud

No. 23 Tahun 2015 berdasarkan 7 aspek kegiatan penumbuhan budi pekerti

yaitu sebagai berikut.
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I. Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Moral dan Spiritual
II. Menumbuhkembangkan Nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinekaan
III. Mengembangkan Interaksi Positif Antara Peserta Didik dengan Guru dan

Orangtua
IV. Mengembangkan Interaksi Positif Antar Peserta Didik
V. Merawat Diri dan Lingkungan Sekolah
VI. Mengembangkan Potensi Diri Peserta Didik Secara Utuh
VII. Pelibatan Orangtua dan Masyarakat di Sekolah

Gambar 2.2 Kerangka Pikir Penelitian

Sekolah
Program/

Kegiatan di
sekolah

Kulikuler

Guru

Budi Pekerti

(Permendikbud No.
23 Tahun 2015)

Ada 7 aspek
kegiatan yang
dilakukan disekolah

Ekstrakulikuler



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan

gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan

pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk

mengetahui bagimanakah Implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015

Tentang Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif. Menurut Moleong (Herdiansyah Haris 2012:9), “penelitian

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Sementara menurut Herdiansyah Haris (2012:9) mengemuk akan bahwa

“penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk

memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan

mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam anatara

peneliti dengan fenomena yang diteliti.”
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Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian,

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif

kualitatif. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan

secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik obejek yang

diteliti secara tepat (Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, (2010:24)).

Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan

data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-

orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas

bagaimanakah Implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang

Penumbuhan Budi Pekerti Studi Deskriptif di SMA Negeri 2 Bandar

Lampung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang

berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Implementasi

Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti di

SMA Negeri 2 Bandar Lampung tersebut.
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C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Pengertian Budi Pekerti

Dalam buku Panduan Penumbuhan Budi Pekerti “Budi pekerti

merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut kepribadian

seseorang itu baik. Istilah lainnya adalah adab atau akhlak. Kita

melihat seseorang berbudi pekerti baik bila memang dia telah

memiliki kebiasaan.”

b. Pengertian Guru

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 guru ialah seorang pendidik

profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi

peserta didik pada pendidikan anak usia dini melaui jalur formal

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

c. Pengertian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu

atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program.
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2. Definisi Operasional

a. Pengertian Penumbuhan Budi pekerti

Merupakan kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di

sekolah yang dimulai berjenjang dari mulai sekolah dasar; untuk

jenjang SMP, SMA/SMK, dan sekolah pada jalur pendidikan

khusus dimulai sejak dari masa orientasi peserta didik baru sampai

dengan kelulusan.

b. Pengertian Program/Kegiatan Menumbukan Budi Pekerti

GBPB (Gerakan Budi Pekerti) ini merupakan gerakan bersama

yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu

pemerintah, DPR, lembagaswadaya masyarakat, media, sekolah,

orang tua, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

c. Pengertian Peran Guru

Adalah segala tugas yang dilakukan oleh seorang guru. seperti guru

sebagai pendidik untuk menciptakan sikap dan perilaku yang

bernilai moral dan agama.

D. Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu

orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini,

peneliti menggunakan teknik snobowling sampling. Menurut Arikunto

(2009:16), “snowbowling sampling merupakan teknik pengumpulan data

dimana antara sumber data yang satu degan yang lain saling berkaitan.”
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Karakteristik sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kepala Sekolah di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

2. Guru di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

3. Tenaga Kependidikan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

4. Siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang

merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam

penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah siswa di sekolah yang

melaksanakan gerakan Penumbuhan Budi Pekerti, guru, dan tenaga

kependidikan merupakan informan kunci dalam penelitian ini karena

diharapkan dapat menjadi sumber informan utama dengan masalah yang

diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan

karena pelaksanaan gerakan penumbuhan budi pekerti ini di lakukan di

sekolah. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah kepala

sekolah. Di mana informan tersebut akan mendukung sumber dari

informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan

cara menggali dari sumber informasi dan catatan lapagan yang relevan

dengan masalah-masalah yang diteliti

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian

adalah peneliti itu sendiri. Instrumen atau alat yang dimaksud adalah

semenjak awal hingga akhir penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi

penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif dalam penelitian yang
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dilakukan, mulai dari menetapkan fokus masalah, sumber data analisis

data, sampai membuat kesimpulan. Selain itu dalam penelitian kualitatif

ini, peneliti harus mampu berperan sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai

evaluator. Penelitian ini menggunakan human instrument.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

Menurut Moelong dalam Hardiansyah Haris (2010:118) wawancara

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban

atas pertanyaan tersebut.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh M. Aziz Firdaus (2012:35)

bahwa “Penelitian kualitatif dapat mengeksplorasi sikap, perilaku dan

pengalaman responden melalui metode interview dan focus group.”

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (in depth enterview)

kepada siswa, guru, tenaga kependidikan dan kepala sekolah untuk

mengetahui hal-hal yang menyangkut pelaksanaan gerakan

penumbuhan budi pekerti. Wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara semistruktur (semistruktur interview).
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2. Observasi

Menurut Cartwright & Cartwright dalam Hardiansyah Haris

(2010:118) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat,

mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara

sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan

mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan

atau diagnosis.

Inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya

tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku

yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat di dengar, dapat dihitung,

dan dapat diukur.

Melakukan pengumpulan data dengan mengamati proses pelaksanaan

gerakan penumbuhan budi pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

dengan isi Permendibud No. 23 Tahun 2015.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Hardiansyah Haris (2010:143) studi dokumentasi adalag

salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau

oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah

satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan

gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media dan



53

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

bersangkutan.

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan data dari dokumen (catatan

peristiwa masalalu) yang berkaitan dengan pelaksanaan Permendikbud

No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri

2 Bandar Lampung yaitu data-data tentang pelaksanaan kegiatan

penumbuhan budi pekerti di sekolah.

Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi,

dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disususn

berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional

dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

G. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keautentikan

atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terdapat beberapa strategi

penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara

lain:
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1. Memperpanjang Waktu

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek

kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti

harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian.

2. Triangulasi

Menggunakan triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi

teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber

untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu

fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautetikan

data dapat dilihat dari sumber data yang lain atau saling mengecek

antara sumber data yang satu dengan yang lain. Dapat dilihat pada

gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Triangulasi Menurut Denzin

OBSERVASI WAWANCARA

DOKUMENTASI
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H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang ada terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah

data tersebut. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah menulis

menghimpun data di lapangan. Tahap editing adalah tahap memeriksa

kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin

keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap

selanjutnya.

2. Tabulating dan Coding

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawabn-jawaban yang

serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara

mengelompokkan data -data yang serupa. Data-data yang telah

diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk table dan

diberi kode.

3. Intepretasi Data

Tahap intepretasi data yanitu tahap untuk memberikan penafsiran atau

penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk diberi maknanya yang

lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta

hasil dari dokumentasi yang sudah ada.
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I. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data kualitatif ini terdapat tiga komponen analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu,

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu

maka perlu secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisis data

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan

polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses pemilihan,

pemusatan kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di

lapangan (field note). Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam

penelitian ini adalah analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan,

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai

analisis implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang

Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dengan

cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulann dan kemudian

diverivikasi. Reduksi data dapat diraskana setelah penelitian

dilapangan dilakukan sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada

pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu

membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai

proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan.
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2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data.

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang ada di

kelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang

disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan

tertulis di lapangan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat

dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis

tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-

penyajian tersebut.

Prosesnya dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat

hubungan antar fenomena untuk memaknai bagaimana sebenernya

proses implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang

Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

3. Verifikasi (Conclusion Drawing)

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, selanjutnya mulai mencari

arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan

proposisi. Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-

kesimpulan yang longgar, tetap terbuka dan tidak skeptic, akan tetapi

kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih

rinci dan mengakar dengan kokoh, setelah itu kemungkinan akhir

muncul sampai pengumpulan data berakhir, bergantung pada
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kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan kemudian pengkodeannya,

penyimpanan, metode pencarian ulang yang dapat digunakan dan

kecakapan peneliti.

Peneliti melakukan verifikasi yaitu melakukan pengumpulan data

mengenai implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang

Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung tersebut

kemudian membuat kesimpulan, kesimpulan awal mula-mula mungkin

belum jelas namun setelah itu akan semakin rinci dan mengakar

dengan kokoh.

Teknik analisis data dalam penelitian penelitian ini dapat digambarkan

sebagai berikut.

Gambar. 3.2 Teknik Analisis Data Menurut Miles dan Huberman

PENGUMPULAN DATA PENYAJIAN DATA

REDUKSI DATA

KESIMPULAN.
KESIMPULAN

PENAFSIRAN/VERIVIKASI
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4. Rencana Penelitian

Berikut juga akan disajikan gambar rencana penelitian yang akan

dilakukan oleh penulis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis

yang telah dijelaskan diatas.

Gambar 3.3 Rencana Penelitian

PERMENDIKBUD NO. 23
TAHUN 2015

OBSERVASI

PEMERINTAH
(KEMENDIKBUD)

SEKOLAH
(SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG)

PELAKSANAAN DI LAPANGAN DAN
KEGIATAN JUMAT CERIA

INFORMAN
1. SISWA
2. GURU
3. TENAGA KEPENDIDIKAN
4. KEPALA SEKOLAH

PEDOMAN

PERMENDIKBUD NO.
23 TAHUN 2015

WAWANCARA

DOKUMENTASI

OBSERVASI



60

Rencana penelitian digambarkan dengan maksud agar pembaca dapat

dengan mudah menangkap bagaimanakah penelitian ini akan dilakukan

dengan teknik analisis yang telah dijelaskan diatas.

J. Tahapan Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu persiapan yang sistematis

yang di maksudkan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan apa yang

telah peneliti rencanakan. Adapun langkah-langkah penelitian yang

penulis laksanakan secara garis besar adalah sebagai berikut.

1. Pengajuan Judul

Pada tanggal 19 September 2016 penulis mengajukan judul kepada

Pembimbing Akademik yang terdiri dari dua alternative judul. Setelah

mendapat persetujuan dari dosen Pembimbing Akademik, penulis

mengajukan judul kepada Ketua Program Studi PPKn dan disetujui

pada tanggal 21 September 2016 sekaligus ditentukannya

Pembimbing Utama Dr. Irawan Suntoro, M.S. dan Pembimbing

Pembantu yaitu Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah mendapat surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univeritas Lampung dengan

Nomor 5769/UN26/3/PL/2016 maka penulis melakukan penelitian

pendahuluan di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dalam kegiatan ini

peneliti melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah bidang
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Humas untuk mengetahui aspek budi pekerti, pelaksanaan

program/kegiatan, dan mengetahui bagaimana peran guru di SMA

Negeri 2 Bandar lampung dalam menumbuhkan budi pekerti tersebut.

Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian

menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam

rangka menyusun proposal penelitian. Penelitian ini ditunjang dengan

beberapa literatur dan arahan dari dosen pembimbing.  Pada tanggal 7

November 2016disetujui oleh Pembimbing I untuk melakukan

seminar proposal yang kemudian disahkan oleh Ketua Program Studi

PPKn. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan

masukan-masukan dari dosen pembahas untuk kesempurnaan dalam

penyusunan skripsi ini.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan setelah

dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui proses konsultasi

dan perbaikan-perbaikan proposal skripsi dari Pembimbing I dan II

maka seminar proposal dilakukan pada tanggal 18 November 2016.

Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah perbaikan dengan

proposal skripsi dengan komisi pembimbing, komisi pembahas, Ketua

Program Studi PPKn, dan koordinator seminar.

4. Penyusunan Kisi dan Instrumen Penelitian

Penyusunan kisi dan instrumen penelitian dilakukan untuk

mempermudah peneliti dalam rangka mengumpulkan data dari
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informan yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selain itu dijadikan

sebagai pedoman dalam penelitian untuk mendapatkan informasi-

informasi yang dibutuhkan. Berikut langkah-langkah yang dilakukan

peneliti dalam penyusunan kisi-kisi dan instrumen penelitian sebagai

berikut:

a. Menentukan dimensi penelitian sesuai fokus penelitian, yaitu

aspek budi pekerti, program/kegiatan, dan peran guru terkait

dengan Permendikbud No. 23 tahun 2016 Tentang Penumbuhan

Budi Pekerti di semua satuan pendidikan dan dalam hal ini adalah

di SMA Negeri 2 Bandar Lampung.

b. Membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan dimensi

penelitian, yaitu aspek budi pekerti, program/kegiatan, dan peran

guru dalam menumbuhkembangkan budi pekerti siswa di SMA

Negeri 2 Bandar Lampung.

c. Setelah kisi-kisi dan istrumen wawancara, observasi, dokumentasi

diseetujui oleh Pembimbing I dan II, selanjutnya peneliti

melaksanakan penelitian.

5. Penelitian

Penelitian dilaksanakan setelah mendapatkan izin penelitian dari

Dekan FKIP Universitas Lampung No. 7874/UN26/3/PL/2016 yang

kemudian diajukan kepada Kepala SMA Negeri 2 Bandar Lampung

agar diberikan persetujuan melakukan penelitian di lingkungan

sekolah. Data dan informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara
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dan observasi dengan informan, kemudian didokumentasi. Berikut

jadwal wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian.

Tabel 3.1 Jadwal Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi
Penelitian di SMA Negeri 2 Bandar Lampung

No Tanggal
Penelitian

Teknik Pengumpulan Data Informan

1 15/12/2016 Wawancara, observasi, dokumentasi SSW 1
2 15/12/2016 Wawancara, observasi, dokumentasi SSW 2
3 15/12/2016 Wawancara, observasi, dokumentasi SSW 3
4 15/12/2016 Wawancara, observasi, dokumentasi SSW 4
5 15/12/2016 Wawancara, observasi, dokumentasi TK 1
6 15/12/2016 Wawancara, observasi, dokumentasi TK 2
7 04/01/2017 Wawancara, observasi, dokumentasi KPS
8 04/01/2017 Wawancara, dokumentasi GRU 1
5 04/01/2017 Wawancara, dokumentasi GRU 2
6 06/01/2017 Observasi, dokumentasi GRU 1
7 09/01/2017 Observasi, dokumentasi KPS
8 09/01/2017 Observasi, dokumentasi GRU 1
9 10/01/2017 Observasi, dokumentasi GRU 2
10 11/01/2017 Observasi, dokumentasi GRU 1
11 13/01/2017 Observasi, dokumentasi KPS
12 13/01/2017 Observasi, dokumentasi GRU 1
Sumber; Analisis pelaksanaan penelitian, dan istrumen penelitian



V.  SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan  hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan

bahwa Implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015 Tentang

Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sudah

terimplementasikan dengan:

Secara umum:

Implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2015 di SMA Negeri 2 Bandar

Lampung ini adalah pembiasaan ke 7 aspek dalam kegiatan/ program yang

dilakukan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan dalam hal

menumbuhkan nilai-nilai yang terdapat di Permendikbud serta peran guru

dalam kegiatan tersebut. Di SMA Negeri 2 Bandar Lampung sendiri sudah

terlihat ke 7 aspek tersebut, dan terdapat satu program yang didalamnya

terdapat 3 kegiatan penumbuhan budi pekerti yaitu Jumat Ceria.

Secara Khusus:

a. Aspek Penumbuhan Budi Pekerti

Sudah terdapat 7 aspek penumbuhan budi pekerti yang di lakukan di

SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan sesuai dengan dengan amanat

yang tertuang dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2015. Aspek
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tersebut muncul dalam beberapa bentuk kegiatan baik di dalam kelas/

saat pelajaran berlangsung maupun saat diluar jam pelajaran.

b. Kegiatan/Program Penumbuhan Budi Pekerti

Kegiatan/program yang menumbuhkan budi pekerti di SMA Negeri 2

Bandar Lampung ini bermacam-macam, seperti terdapat program

kegiatan Jumat Ceria yang didalamnya ada tiga kegiatan yang terlihat

dalam tiga aspek penumbuhan budi pekerti. Kegiatan tersebut yaitu

pembinaan rohani, kebersihan ruangan, dan senam pagi yang

dilakukan setiap hari jumat berdasarkan jadwal yang telah di buat oleh

pihak sekolah dan didampingi oleh guru walikelas.

c. Peran Guru Dalam Menumbuhkan Budi Pekerti

Peran guru dalam menumbuhkan budi pekerti ini dilakukan dengan

caranya masing-masing namun memiliki tujuan yang sama. Guru juga

melakukan penumbuhan budi pekerti dengan cara membimbing,

mendampingi saat kegiatan, menjadi pembina ekstrakulikuler, dan

mendorong agar peserta didik aktif bertanya dan menjawab pertanyaan

saat pelajaran berlangsung.

Meskipun telah terdapat aspek dan kegiatan yang menumbuhkan budi

pekerti siswa di SMA Negeri 2 Bandar Lampung, masih ada sebagian kecil

siswa yang berperilaku kurang sopan, kurang menghargai orang lain ini

ditandai dengan apabila bertemu guru ia hanya melewatinya saja tanpa

menegur, dan karena siswa banyak yang berasal dari kalangan mengengah

keatas terlihat sepanjang bahu jalan di depan lingkungan sekolah banyak

terparkir kendaraan yang menurut warga sekitar ini mengganggu
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kelancaran jalan, meskipun sudah ada peraturan larangan parkir beberapa

siswa masih tetep parkir.

B. Saran

Berdasaarkan kesimpulan yang sudah dikemukakan di atas, dapat

disampaikan saran-saran yang perlu menjadi bahan masukan dalam rangka

mengimplementasikan Permendikbud No. 23 tahun 2015 Tentang

Penumbuhan Budi Pekerti di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada

umunya sebagai berikut:

a. Kepala Sekolah diharapkan untuk lebih menekankan kepada setiap

warga sekolah agar melaksanakan pembiasaan tersebut dan

menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti sehingga Permendikbud No.

23 Tahun 2015 ini terlaksana sesuai dengan tujuannya.

b. Setiap guru diharapkan ikut menumbuhkan pembiasaan nilai-nilai

yang berbudi pekerti di dalam proses pembelajaran maupun diluar

pembelajaran dan aspek perilaku juga diperhatikan tidak hanya aspek

akademiknya saja.

c. Seluruh peserta didik diharapkan untuk lebih bersikap sopan santun

dan lebih mencintai budayanya sendiri dan mengikuti peraturan yang

ada disekolah.

d. Untuk Sekolah diharapkan meskipun sudah dilakukan beberapa

kegiatan yang menumbuhkan budi pekerti, masih perlu diadakan

kegiatan yang dapat membuat siswa memiliki kesadaran akan aspek

penumbuhan budi pekerti tanpa disuruh terlebih dahulu.
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e. Untuk Sekolah diharapkan mengapresiasi siswa yang berbudi pekerti

baik dan untuk siswa yang mengalami perubahan sikap atau perilaku

yang sebelumnya belum baik menjadi baik
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