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BAB I. 

PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 

Buku Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan 

Karakter di Sekolah Dasar dihasilkan untuk membangun 

karakter siswa sekolah dasar yang positif dalam rangka 

membangun peradaban bangsa yang cerdas dan berbudi 

luhur untuk menjawab tantangan revolusi industry 4.0.  Buku 

Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Karakter di 

Sekolah Dasar ini penting untuk dibuat dalam rangka 

membentuk siswa sekolah dasar yang berakhlak, berbudi 

pekerti, dan mulia. 

 

B. Tujuan  
Tujuan pembuatan Buku Peran Serta Masyarakat 

dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar adalah untuk 

melakukan standardisasi pengelolaan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

untuk menghasilkan siswa yang berakhlak, berbudi pekerti, 

dan mulia.   

 

C. Ruang Lingkup 
Bab I di dalam buku ini membahas mengenai 

pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang perlunya 

buku Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Karakter di 

Sekolah Dasar dibuat, ruang lingkup dari materi yang akan 
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dibahas di dalam buku, manfaat yang diperoleh pembaca 

setelah membaca buku ini, dan petunjuk bagi pembaca 

mengenai cara menggunakan buku. 

Bab II membahas tentang Peran Serta Masyarakat 

dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar yang meliputi 

hakikat Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Karakter 

di Sekolah Dasar, jenis-jenis penerapan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, 

tugas, latihan soal, glosarium, dan daftar pustaka. 

Bab III membahas tentang Keterlibatan Masyarakat 

dalam Penentuan Program Sekolah bermuatan Karakter di 

Sekolah Dasar yang meliputi hakikat Keterlibatan 

Masyarakat dalam Penentuan Program Sekolah bermuatan 

Karakter di Sekolah Dasar, penerapan Keterlibatan 

Masyarakat dalam Penentuan Program Sekolah bermuatan 

Karakter di Sekolah Dasar, rangkuman, tugas, latihan soal, 

glosarium, dan daftar pustaka.   

Bab IV membahas tentang Keterlibatan Masyarakat 

dalam Pemecahan Masalah Karakter di Sekolah Dasar yang 

meliputi hakikat Keterlibatan Masyarakat dalam Pemecahan 

Masalah Karakter di Sekolah Dasar, penerapan Keterlibatan 

Masyarakat dalam Pemecahan Masalah Karakter di Sekolah 

Dasar, rangkuman, tugas, latihan soal, glosarium, dan daftar 

pustaka. 

 

C. Manfat 
Manfaat buku Peran Serta Masyarakat dalam 

Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar bagi para pembaca 
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diharapkan setelah membaca buku ini dan menguasainya 

secara dalam, maka mereka dapat 

mengimplementasikannya dengan langkah-langkah yang 

sesuai dan efektif. 

 
D. Petunjuk Penggunaan Buku 

Petunjuk penggunaan buku ini adalah pertama kali 

membaca Bab I sehingga pembaca dapat memahami 

mengenai esensi materi yang terdapat di dalam buku ini 

secara keseluruhan.  Setelah selesai membaca Bab I, 

pembaca dapat melanjutkan untuk membaca Bab II yang 

membahas mengenai Peran Serta Masyarakat dalam 

Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar.  Kemudian pembaca 

dapat melanjutkan untuk membaca Bab III yang 

menguraikan mengenai Keterlibatan Masyarakat dalam 

Penentuan Program Sekolah bermuatan Karakter di Sekolah 

Dasar agar dapat memahami mengenai permasalahan dan 

cara menerapkan Keterlibatan Masyarakat dalam Penentuan 

Program Sekolah bermuatan Karakter di Sekolah Dasar.  

Pada Bab IV, pembaca dapat menguasai Keterlibatan 

Masyarakat dalam Pemecahan Masalah Karakter di Sekolah 

Dasar sehingga dapat mengenal permasalahan dan 

langkah-langkah untuk menerapkan Keterlibatan Masyarakat 

dalam Pemecahan Masalah Karakter di Sekolah Dasar.  

 

 

 

 



 4 

BAB II 
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN 

KARAKTER DI SEKOLAH DASAR 
 
 
A. Hakikat Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan 

Karakter di Sekolah Dasar 
Pendidikan karakter melalui peran serta masyarakat 

adalah pengintegrasian nilai-nilai karakter di sekolah dasar 

melalui peran serta masyarakat sekitar sekolah.  Peran serta 

masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-

nilai karakter kepada siswa.  Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengikutsertakan masyarakat di sekolah untuk membangun 

karakter siswa sehingga diharapkan dapat membentuk 

karakter siswa yang baik. 

Pendidikan harus membantu peserta didik untuk 

mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam visi 

yang koheren, membantu peserta didik berkontribusi 

menjadi anggota masyarakat, dan membantu peserta didik 

untuk memperoleh nilai dan keterampilan yang memberikan 

kepemimpinan dan layanan. 

Visi utama dari masyarakat yang peduli dengan 

pendidikan karakter sesuai dengan filosofi untuk 

meningkatkan keterlibatan peserta didik dan budaya atau 

iklim agar meningkatkan prestasi akademik.  Peran serta 

masyarakat di dalam pendidikan karakter adalah 

memberikan perhatian pada iklim sekolah yang positif 
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termasuk keselamatan, saling peduli, keteraturan, kebajikan, 

hubungan kerjasama, dan kontrol lokal.   

Perlunya keterlibatan masyarakat di dalam usaha 

pendidikan karakter yaitu dengan berbagai kesempatan 

membuat kontribusi yang berarti untuk program sekolah dan 

pengembangan siswa dalam pengembangan karakternya.  

Masyarakat ikut serta mengembangkan cara hidup yang 

demokratis di sekolah dimana peserta didik diajak untuk 

peduli satu sama lain, perlu mengenali perbedaan individu 

(keberagaman), mengenali hubungan yang ada diantara 

peserta didik, dan mendemonstrasikan keterampilan yang 

berhubungan dengan keberagaman, inklusif, dan keadilan. 

Hubungan termasuk perhatian terhadap kualitas 

interaksi jangka panjang diantara warga sekolah, terutama 

hubungan antara peserta didik dan guru-guru atau kepala 

sekolah.  Hubungan kolegial diantara guru-guru dan 

hubungan positif antara guru-guru dan peserta didik 

berkontribusi terhadap lingkungan pendidikan, keselamatan, 

dan produktif.  Hubungan ini bersifat kritikal untuk membantu 

peserta didik mengatasi kesulitan, mengenali bakat-bakat 

mereka, dan merasa secara individual dan secara kolektif 

dihargai.  Guru-guru di sekolah memahami bahwa mereka 

memegang peranan yang kritikal untuk membantu peserta 

didik tumbuh dan berkembang sebagai individu untuk 

berhasil secara akademis. 

Melalui pengembangan hubungan positif diantara 

stakeholder di sekolah, peserta didik akan menginternalisasi 

etika dan mengalami peningkatan prestasi akademik.  
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Keterlibatan dari warga sekolah dan stakeholder masyarakat 

adalah proses yang bersifat jangka panjang untuk 

membangun hubungan ini.  Hubungan ini meliputi afiliasi 

yang sehat dan positif, dikembangkan, dan dipertahankan 

diantara semua stakeholder dalam sistem sekolah. 

Peserta didik dan anggota masyarakat dianggap 

sebagai sumber daya yang saling mendukung satu sama 

lain.  Pendekatan hubungan untuk pendidikan karakter yang 

didasarkan pada saling memahami dan hubungan mentor 

personal sehingga peserta didik diajarkan untuk peduli 

terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat dalam aktivitas 

gabungan dan kegiatan gotong royong. 

Peran serta masyarakat dapat memberikan kepada 

peserta didik kesempatan, keterampilan, dan kesempatan 

untuk mengenali dan berkontribusi kepada keluarga, 

sekolah, dan masyarakat.  Keterampilan yang dimaksud 

memungkinkan peserta didik untuk berpartisipasi, dan 

mengenali kapabilitas dan partisipasi mereka. 

Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan 

untuk memiliki ketahanan jika terdapat hal-hal sebagai 

berikut (lihat Gambar 2.1): 

1) kesempatan bermakna untuk berpartisipasi dalam 

kegiatan yang mengandung nilai-nilai 

2) kepedulian secara konsisten melalui pertumbuhan 

peserta didik 
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Gambar 2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan 

peserta didik 
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3) keterampilan dalam hubungan interpersonal dan 

berpikir kritis 

4) pengharapan yang tinggi untuk perilaku dan 

performans mereka 

Terdapat beberapa cara untuk melibatkan layanan 

masyarakat untuk mengembangkan ketahanan. 

Terdapat empat kekuatan yang mempengaruhi 

keterlibatan sekolah dan keluarga, yaitu sebagai berikut 

(lihat Gambar 2.2): 

1) nilai-nilai budaya 

2) kondisi ekonomi 

3) tekanan-tekanan politik 

4) struktur sosial 

Struktur sosial diantaranya adalah tingkat 

pertumbuhan penduduk.  Kekuatan ekonomi terdiri dari 

tingkat industrialisasi atau pengaruh modern, peluang 

pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan bagian pendapatan 

nasional kotor yang dialokasikan untuk pendidikan.  

Kekuatan politik adalah stabilitas pemerintahaan, perspektif 

pemerintah tentang pendidikan, mandat pemerintah, dan 

perubahan dari kekuatan negara. 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

 

 

 

Gambar 2.2.  kekuatan yang mempengaruhi keterlibatan sekolah 

dan keluarga 
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Keempat kekuatan tersebut mempengaruhi 

kekuatan hubungan antara orang tua dan sekolah.  

Kemajuan ekonomi tergantung pada peningkatan pendidikan 

untuk penduduk secara umum.  Pemerintah mendukung 

perkembangan modal manusia dalam negara melalui 

dukungan finansial dari sekolah lokal.  Dengan memegang 

kekuatan finansial, pemerintah dapat menempatkan 

pendidikan di tangan orang yang ahli yang menentukan 

pengetahuan dan keterampilan pendidikan yang bernilai 

untuk kurikulum sekolah.  Kekuatan ini mengarahkan siapa 

yang akan menerima pendidikan ini, seberapa banyak 

pendidikan diterima oleh berbagai individu, dan kealamiahan 

pendidikan.  Kekuatan orang tua diwujudkan oleh nilai-nilai 

budaya yang dipegang orang tua untuk pendidikan dan 

anak-anak mereka, keyakinannya bahwa mobilitas sosial 

berhubungan dengan tingkat pendidikan, dan batasan 

ekonomi orang tua yang menghalangi kehadiran peserta 

didik di sekolah. 

Pendidikan karakter adalah tanggung jawab 

bersama antara rumah dan sekolah.  Perkembangan 

karakter peserta didik adalah tanggung jawab yang dibagi 

antara orang tua dan masyarakat.  Peserta didik perlu untuk 

melihat model peran dari karakter yang baik dalam berbagai 

situasi dalam keluarga dan masyarakat.  Pendidikan karakter 

merupakan tanggung jawab setiap orang, yaitu orang tua, 

guru-guru, masyarakat, dan media.  Orang tua dan guru-

guru memanfaatkan waktu lebih banyak dengan peserta 

didik sehingga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi 
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pengembangan karakternya.  Orang tua dan guru-guru 

harus membantu peserta didik dan memberdayakannya 

untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang 

dilakukan.  Selain itu, peserta didik harus dibantu menyeleksi 

terjadinya suatu proses yang mereka lihat dan dengar yang 

berlawanan dengan pembentukan karakter yang baik. 

Kepala sekolah dan orang tua dapat terlibat di dalam 

banyak usaha-usaha untuk mempengaruhi karakter peserta 

didik secara positif dan iklim/ kebudayaan dari komunitas 

sekolah, yaitu sebagai berikut: 

1. melibatkan masyarakat dengan mengorganisasikan 

malam pendidikan bagi orang tua 

2. menyediakan materi untuk memberikan pendidikan 

bagi orang tua 

3. menilai pendidikan karakter sama pentingnya dengan 

akademik dan skor tes 

4. menambahkan komponen yang diajarkan tentang 

pendidikan karakter untuk pekerjaan rumah, termasuk 

diskusi atau aktivitas keluarga 

5. membagi komponen pendidikan karakter dengan orang 

tua melalui koran atau website 

6. membagi dengan orang tua tentang aturan-aturan 

kelas, konsekuensi, dan cara-cara memberikan 

bantuan kepada peserta didik 

7. mengundang orang tua untuk memberikan pendidikan 

karakter sebagai sukarelawan  

8. merencanakan peristiwa-peristiwa yang berhubungan 

dengan pendidikan karakter yang dapat dihadiri orang 
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tua dan peserta didik secara bersama dan 

mendiskusikan yang dipelajari. 

Iklim sekolah dapat didefinisikan sebagai kondisi 

formatif yang berlangsung beberapa waktu dan dapat 

digunakan untuk membedakan satu lingkungan dari 

lingkungan yang lain.  Banyak sekolah yang efektif 

berhubungan dengan iklim sekolah.  Karena iklim sekolah 

ditentukan sangat ditentukan oleh masyarakat yang 

merupakan bagian integral, yang menjadi penting untuk 

melibatkan pendidikan karakter.  Peran sekolah sebagai 

pendidik moral menjadi lebih vital pada saat banyak peserta 

didik mendapatkan pengajaran moral yang sedikit dari orang 

tua mereka dan pada saat pengaruh yang berpusat pada 

nilai juga tidak ada dari kehidupan peserta didik.  Pendidikan 

karakter sangat diperlukan karena memiliki dampak positif 

terhadap iklim sekolah.  Penekanan dimensi signifikan dari 

iklim/ budaya sekolah merupakan hal penting untuk 

mengembangkan karakter. 

 

B. Penerapan Pendidikan Karakter melalui Peran Serta 
Masyarakat 

Nilai-nilai karakter yang dapat dibangun melalui 

peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan 

sebagai berikut (lihat Gambar 2.3): 
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Gambar 2.3. Penerapan pendidikan karakter melalui peran serta 

masyarakat 
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1. Peningkatan sikap religius 

Tokoh masyarakat yang diundang ke sekolah 

untuk memberikan siraman rohani kepada siswa dapat 

meningkat pemahamannya tentang perbuatan apa 

yang dilarang dan yang harus dikerjakan.  Masyarakat 

yang ikut terlibat di sekolah di dalam mengajarkan 

siswa untuk membaca Al-Qur’an dan melaksanakan 

shalat berjama’ah. 

 

2. Peningkatan sikap hidup bersih dan sehat 

Masyarakat juga dapat dilibatkan untuk 

menjaga kebersihan sekolah melalui pemeriksaan 

genangan air di sekolah yang dapat menyebabkan 

penyakit Demam Berdarah.  Masyarakat juga turut 

membantu saluran air yang rusak dan memberikan 

obat nyamuk jentik pada tempat-tempat di sekolah 

yang sulit untuk dibersihkan. Sekolah dan masyarakat 

secara bersama-sama melakukan kerja bakti dalam 

rangka menjaga kebersihan sekolah dan lingkungan 

sekitar sekolah. 

 

3. Peningkatan sikap nasionalisme 

Masyarakat dilibatkan di dalam mengelola studi 

lapangan bagi siswa seperti mengunjungi museum-

museum bersejarah sehingga dapat meningkatkan 

sikap nasionalisme siswa.  Masyarakat juga dapat 

dilibatkan untuk mengajarkan siswa mengenal 
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kebudayaan Indonesia seperti tarian daerah, pakaian 

adat, dsb. 

Area kebijaksanaan praktis memiliki masing-masing 

pedagogi pendidikan yaitu sebagai berikut (lihat Gambar 

2.4): 

1. Persepsi dikembangkan melalui pelatihan sensitivitas 

Kegiatan ini meliputi pengajaran kepada siswa 

tentang cara memilih fitur situasi yang penting secara 

moral. 

2. Berpikir musyawarah dikembangkan melalui pedagogi 

manajerial 

Kegiatan ini membentuk kemampuan untuk 

menetapkan tujuan dan menentukan cara untuk 

mencapainya. 

3. Pemikiran kolaboratif 

Kegiatan ini dikembangkan melalui pelatihan 

penentuan perspektif atau dalam skala besar melalui 

pendidikan kewarganegaraan. 

Guru-guru yang bermoral sebaiknya menggunakan 

kedisiplinan, permodelan, dan pengulangan yang konsisten 

yang memungkinkan siswa memperoleh kebiasaan yang 

benar.  Kegiatan ini merupakan pedagogi pembentukan 

kebiasaan.  Kebajikan merupakan suatu kebiasaan.  Setiap 

komponen pedagogi memberikan kontribusi kepada tujuan 

kehidupan. 
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Gambar 2.4. Pedagogi pendidikan area kebijaksanaan praktis 
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Kurikulum formal bukan merupakan akhir dari suatu 

tujuan tetapi cara untuk mencapai akhir yang lebih besar dan 

lebih penting.  Pendidikan harus membantu siswa untuk 

mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh ke dalam visi 

yang koheren, membantu siswa membayangkan kehidupan 

dewasa yang berkontribusi kepada masyarakat, serta 

membantu siswa memperoleh nilai dan keterampilan yang 

memberikan kepemimpinan dan pelayanan. 

Keutamaan visi mempedulikan masyarakat sesuai 

dengan filosofi meningkatkan keterlibatan siswa dan isu iklim 

atau kebudayaan untuk meningkatkan pencapaian 

akademik.  Peran serta masyarakat di dalam pendidikan 

karakter akan mempengaruhi iklim sekolah yang positif 

meliputi keamanan, gotong royong, ketertiban, kebajikan, 

kemitraan, dan kontrol lokal.  Masyarakat memiliki berbagai 

kesempatan untuk memberikan kontribusi yang bermakna 

untuk program-program sekolah dan pembangunan karakter 

siswa. 

Penerapan peran serta masyarakat dalam 

pendidikan karakter di sekolah dasar adalah sebagai 

berikut: 

1. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan program 

sekolah bermuatan karakter di sekolah dasar. 

a. masyarakat terlibat menentukan jenis-jenis program 

sekolah yang bermuatan karakter 

b. masyarakat terlibat menentukan anggaran untuk 

setiap program sekolah yang bermuatan karakter 
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c. masyarakat terlibat menentukan indikator 

ketercapaian setiap program sekolah yang 

bermuatan karakter 

2. Keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah 

karakter di sekolah dasar 

a. masyarakat terlibat di dalam mencari alternative 

solusi pemecahan masalah karakter di sekolah 

dasar 

b. masyarakat terlibat di dalam menentukan alternative 

solusi yang terbaik dalam pemecahan masalah 

karakter di sekolah dasar 

3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pendidikan 

karakter di sekolah dasar 

a. masyarakat terlibat di dalam menentukan jenis-jenis 

pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan 

pendidikan karakter di sekolah dasar 

b. masyarakat terlibat di dalam menentukan langkah-

langkah pengawasan yang dilakukan untuk setiap 

jenis program pengawasan 

c. masyarakat terlibat di dalam menentukan jenis 

monitoring dan evaluasi terhadap program 

pengawasan yang telah dilakukan 

4. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung fasilitas 

pendidikan karakter di sekolah dasar 

a. masyarakat terlibat dalam memfasilitasi kegiatan 

keagamaan di sekolah 

b. masyarakat terlibat dalam menjaga keamanan di 

sekolah 



 19 

c. masyarakat terlibat dalam memfasilitasi pelayanan 

kesehatan di sekolah 

d. masyarakat terlibat dalam memfasilitasi 

pelaksanaan kebersihan  

 
C. Rangkuman 

Pendidikan karakter melalui peran serta masyarakat 

adalah pengintegrasian nilai-nilai karakter di sekolah dasar 

melalui peran serta masyarakat sekitar sekolah.  Perlunya 

keterlibatan masyarakat di dalam usaha pendidikan karakter 

yaitu dengan berbagai kesempatan membuat kontribusi yang 

berarti untuk program sekolah dan pengembangan siswa 

dalam pengembangan karakternya.  Melalui pengembangan 

hubungan positif diantara stakeholder di sekolah, peserta 

didik akan menginternalisasi etika dan mengalami 

peningkatan prestasi akademik.  Peran serta masyarakat 

dapat memberikan kepada peserta didik kesempatan, 

keterampilan, dan kesempatan untuk mengenali dan 

berkontribusi kepada keluarga, sekolah, dan masyarakat.  

Pendidikan karakter adalah tanggung jawab bersama antara 

rumah dan sekolah.  Perkembangan karakter peserta didik 

adalah tanggung jawab yang dibagi antara orang tua dan 

masyarakat.  Keutamaan visi mempedulikan masyarakat 

sesuai dengan filosofi meningkatkan keterlibatan siswa dan 

isu iklim atau kebudayaan untuk meningkatkan pencapaian 

akademik.  Peran serta masyarakat di dalam pendidikan 

karakter akan mempengaruhi iklim sekolah yang positif 
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meliputi keamanan, gotong royong, ketertiban, kebajikan, 

kemitraan, dan kontrol lokal.   

 

D. Tugas 
1. Buatlah rangkuman tentang hakikat Peran Serta 

Masyarakat dalam Pendidikan Karakter di Sekolah 

Dasar. 

2. Buatlah rangkuman tentang penerapan Peran Serta 

Masyarakat dalam Pendidikan Karakter di Sekolah 

Dasar 

 

E. Latihan Soal 
 Pilihlah jawaban yang paling benar. 

1. Masyarakat ikut serta mengembangkan cara hidup 

yang demokratis di sekolah yaitu diwujudkan dalam… 

a. siswa peduli satu sama lain 

b. siswa mengutamakan kepentingan individu 

c. siswa mengisolasi diri 

d. siswa mengeksklusifkan diri 

e. siswa kurang berlaku adil dengan sesama 

 

2. Terdapat empat kekuatan yang mempengaruhi 

keterlibatan masyarakat yaitu… 

a. nilai-nilai politik 

b. struktur masyarakat 

c. kondisi kesehatan 

d. nilai-nilai budaya 

e. harga pasar 
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3. Pendidikan karakter peserta didik merupakan tanggung 

jawab… 

a. guru-guru dan kepala sekolah 

b. keluarga dan masyarakat 

c. pemerintah dan masyarakat 

d. guru-guru, kepala sekolah, keluarga, masyarakat 

e. masyarakat, pemerintah, media 

 

4. Penerapan peningkatan sikap religius siswa melalui 

peran serta masyarakat adalah… 

a. tokoh masyarakat diundang ke sekolah untuk 

memberikan siraman rohani 

b. masyarakat turut menjaga keamanan dan 

ketertiban di sekolah 

c. masyarakat turut membantu saluran air di sekolah 

yang rusak 

d. masyarakat mengelola studi lapangan di sekolah 

e. masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan 

pentas seni di sekolah 

 

5. Penerapan peningkatan sikap nasionalisme siswa 

melalui peran serta masyarakat adalah… 

a. tokoh masyarakat diundang ke sekolah untuk 

memberikan siraman rohani 

b. masyarakat turut menjaga keamanan dan 

ketertiban di sekolah 
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c. masyarakat turut membantu saluran air di sekolah 

yang rusak 

d. masyarakat mengelola studi lapangan di sekolah 

untuk mengunjungi museum bersejarah 

e. masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan 

pentas seni di sekolah 

 

F. Glosarium 
Peran serta masyarakat adalah keterlibatan dan partisipasi 

aktif masyarakat. 

Pendidikan karakter adalah usaha untuk merubah perilaku 

siswa agar memiliki karakter yang berbudi luhur dan 

berakhlak mulia. 

Program sekolah adalah kegiatan yang disusun sekolah di 

awal tahun dengan pengalokasian anggaran dengan jumlah 

tertentu. 

Pemecahan masalah karakter adalah solusi yang dilakukan 

untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan 

pendidikan karakter. 
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BAB III 
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PENENTUAN 

PROGRAM SEKOLAH BERMUATAN KARAKTER DI 
SEKOLAH DASAR 

 
 
A. Hakikat Keterlibatan Masyarakat dalam Penentuan 

Program Sekolah Bermuatan Karakter di Sekolah Dasar 
Keterlibatan masyarakat dalam penentuan program 

sekolah bermuatan karakter di sekolah dasar adalah 

partisipasi aktif masyarakat untuk bekerjasama dengan 

sekolah dasar di dalam menentukan program sekolah yang 

rutin dan insidental yang mengandung nilai-nilai karakter 

dalam rangka membangun karakter positif dari siswa 

sekolah dasar. 

 

B. Penerapan Keterlibatan Masyarakat dalam Penentuan 
Program Sekolah Bermuatan Karakter di Sekolah Dasar 

Penerapan keterlibatan masyarakat dalam 

penentuan program sekolah bermuatan karakter di sekolah 

dasar adalah sebagai berikut (lihat Gambar 3.1): 

1. Perencanaan Program Sekolah Bermuatan Karakter di 

Sekolah Dasar 

Masyarakat terlibat di dalam membuat perencanaan 

tentang jenis-jenis program sekolah yang mengandung 

nilai-nilai karakter di sekolah dasar.  Kerjasama antara 
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masyarakat dan sekolah dasar yang melibatkan kepala 

sekolah, guru-guru, dan tenaga kependidikan sangat 

diperlukan untuk menentukan program-gram sekolah 

yang dibuat pada awal tahun anggaran serta 

mengalokasikan jumlah anggaran yang dibutuhkan 

untuk setiap program sekolah yang dibuat.  

Perencanaan ini juga dianggarkan untuk program 

sekolah lainnya yang bermuatan nilai-nilai karakter yang 

sifatnya insidental sesuai dengan kebutuhan.  Program 

sekolah yang dapat diterapkan adalah program 

kebersihan lingkungan, program penanaman nilai gemar 

membaca, program pengenalan bahasa daerah 

setempat, program pengenalan budaya daerah 

setempat, program pengenalan lagu-lagu bernuansa 

daerah setempat, program penanaman nilai-nilai religius 

dengan mendatangkan penceramah agama di lapangan 

sekolah, program vokasional dalam bentuk kunjungan ke 

rumah orang tua siswa berkaitan dengan pembentukan 

karakter positif siswa.  
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Gambar 3.1. Penerapan keterlibatan masyarakat dalam 

penentuan program sekolah bermuatan karakter di 

sekolah dasar 
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2. Pelaksanaan Program Sekolah Bermuatan Karakter di 

Sekolah Dasar 

Masyarakat bekerja sama dengan pihak sekolah 

dasar yang melibatkan kepala sekolah dan guru-guru 

untuk melaksanakan program sekolah bermuatan 

karakter yang sudah dibuat.  Di dalam setiap 

pelaksanaan program sekolah bermuatan karakter harus 

melibatkan masyarakat dan pihak sekolah dasar sebagai 

penanggung jawab.  Selain itu, pelaksanaan program 

sekolah bermuatan karakter ini meliputi mekanisme dan 

desain program, penanggung jawab dan pelaksana 

program, jadwal kegiatan meliputi kapan program akan 

dilaksanakan dan periode pelaksanaan program, sumber 

daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program 

meliputi sumber daya keuangan dan sumber daya 

manusia. 

 

3. Monitoring dan Evaluasi Program Sekolah Bermuatan 

Karakter di Sekolah Dasar 

Masyarakat juga terlibat di dalam monitoring dan 

evaluasi program sekolah bermuatan karakter di sekolah 

dasar.  Di dalam kegiatan monitoring, masyarakat 

mengumpulkan informasi secara teratur tentang 

kegiatan program sekolah bermuatan karakter.  

Monitoring program ini meliputi kegiatan program 

sekolah bermuatan karakter, pelaporan dan 

dokumentasi kegiatan program sekolah, keuangan dan 

anggaran, serta perlengkapan dan peralatan 
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pelaksanaan program bermuatan karakter.  Monitoring 

secara rutin dilaksanakan oleh masyarakat bersama 

sekolah dasar agar pelaksanaan kegiatan program 

sekolah bermuatan karakter berjalan sesuai dengan 

tujuan. 

Di dalam kegiatan evaluasi, masyarakat juga terlibat 

aktif untuk menilai pencapaian kegiatan program 

bermuatan karakter dan dampak yang ditimbulkan 

terhadap pembentukan karakter positif siswa di sekolah 

dasar.  Dalam kegiatan ini akan dinilai keberhasilan dan 

kegagalan kegiatan program sekolah bermuatan 

karakter.  Jika kegiatan program sekolah bermuatan 

karakter tidak berhasil, dalam kegiatan ini akan dicari 

cara untuk memperbaikinya.  Evaluasi lebih lanjut 

dilakukan setiap dua atau tiga tahun berikutnya. 

	

C. Rangkuman 
Keterlibatan masyarakat dalam penentuan program 

sekolah bermuatan karakter di sekolah dasar adalah 

partisipasi aktif masyarakat untuk bekerjasama dengan 

sekolah dasar di dalam menentukan program sekolah yang 

rutin dan insidental yang mengandung nilai-nilai karakter 

dalam rangka membangun karakter positif dari siswa sekolah 

dasar.  Penerapan keterlibatan masyarakat dalam penentuan 

program sekolah bermuatan karakter di sekolah dasar 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan 

evaluasi program sekolah bermuatan karakter di sekolah 

dasar.   
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D. Tugas 
1. Buatlah rangkuman tentang keterlibatan masyarakat 

dalam penentuan program sekolah bermuatan karakter 

di sekolah dasar. 

2. Buatlah rangkuman tentang penerapan Keterlibatan 

masyarakat dalam penentuan program sekolah 

bermuatan karakter di sekolah dasar 

 

E. Latihan Soal 
 Pilihlah jawaban yang paling benar. 

1. Keterlibatan masyarakat dalam penentuan program 

sekolah bermuatan karakter di sekolah dasar adalah … 

a. partisipasi aktif pemerintah untuk menentukan 

program sekolah yang rutin dan insidental yang 

mengandung nilai-nilai karakter 

b. partisipasi aktif dinas pendidikan untuk 

menentukan program sekolah yang rutin dan 

insidental yang mengandung nilai-nilai karakter 

c. partisipasi aktif masyarakat untuk menentukan 

program sekolah yang rutin dan insidental yang 

mengandung nilai-nilai karakter 

d. partisipasi aktif tenaga kependidikan untuk 

menentukan program sekolah yang rutin dan 

insidental yang mengandung nilai-nilai karakter 

e. partisipasi aktif pengawas sekolah untuk 

menentukan program sekolah yang rutin dan 

insidental yang mengandung nilai-nilai karakter 
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2. Penerapan keterlibatan masyarakat dalam penentuan 

program sekolah bermuatan karakter di sekolah dasar 

adalah … 

a. audit dan pengawasan program sekolah 

bermuatan karakter 

b. penyusunan program sekolah bermuatan karakter 

c. pengarahan program sekolah bermuatan karakter 

d. perencanaan program sekolah bermuatan 

karakter 

e. perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi program sekolah bermuatan karakter 

 

3. Program sekolah yang bermuatan karakter yang 

diterapkan masyarakat untuk mempertahankan 

kearifan lokal adalah … 

a. program kebersihan lingkungan 

b. program penanaman nilai gemar membaca 

c. program pengenalan budaya daerah setempat 

d. program penanaman nilai-nilai religius 

e. program vokasional 

 

4. Keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan pelaksanaan 

program sekolah bermuatan karakter mencakup 

penentuan… 

a. jumlah anggaran dan biaya yang dikeluarkan 

b. keuntungan yang diperoleh sekolah dan 

masyarakat 
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c. kegiatan audit yang diperlukan 

d. mekanisme dan desain program, penanggung 

jawab dan pelaksana program, jadwal kegiatan, 

sumber daya yang dibutuhkan 

e. pihak pengawas sekolah yang terlibat 

 

5. Di dalam kegiatan evaluasi, masyarakat juga terlibat 

aktif untuk  melakukan kegiatan… 

a. menilai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak 

sekolah 

b. menilai pencapaian kegiatan program bermuatan 

karakter dan dampak yang ditimbulkan terhadap 

pembentukan karakter positif siswa di sekolah 

dasar 

c. menilai jumlah kerugian yang diderita pihak 

sekolah 

d. menilai jumlah keuntungan yang diperoleh 

masyarakat 

e. menilai jumlah kerugian yang diderita masyarakat 

 

F. Glosarium 
Keterlibatan masyarakat dalam penentuan program sekolah 

bermuatan karakter di sekolah dasar adalah partisipasi aktif 

masyarakat untuk bekerjasama dengan sekolah dasar di 

dalam menentukan program sekolah yang rutin dan 

insidental yang mengandung nilai-nilai karakter dalam 

rangka membangun karakter positif dari siswa sekolah 

dasar. 
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Kegiatan monitoring program sekolah bermuatan karakter di 

sekolah dasar adalah kegiatan dimana masyarakat 

mengumpulkan informasi secara teratur tentang kegiatan 

program sekolah bermuatan karakter. 

Kegiatan evaluasi program sekolah bermuatan karakter di 

sekolah dasar adalah kegiatan dimana masyarakat jterlibat 

aktif untuk menilai pencapaian kegiatan program bermuatan 

karakter dan dampak yang ditimbulkan terhadap 

pembentukan karakter positif siswa di sekolah dasar.	
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BAB IV 
KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMECAHAN 

MASALAH KARAKTER DI SEKOLAH DASAR 
 
 
A. Hakikat Keterlibatan Masyarakat dalam Pemecahan 

Masalah Karakter di Sekolah Dasar 
Keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah 

karakter di sekolah dasar adalah peran aktif masyarakat di 

dalam usaha memecahkan masalah berkaitan dengan 

pendidikan karakter di sekolah dasar.  Berbagai 

permasalahan yang berkaitan dengan pendiidkan karakter 

diantaranya adalah adanya tawuran pelajar, 

penyalahgunaan narkotika, dan melakukan intimidasi 

terhadap siswa yang lain. 

 

B. Penerapan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemecahan 
Masalah Karakter di Sekolah Dasar 

Penerapan keterlibatan masyarakat dalam 

pemecahan masalah karakter di sekolah dasar adalah 

sebagai berikut (lihat Gambar 4.1): 

1. Keterlibatan masyarakat mengidentifikasi masalah 

karakter di sekolah dasar 

Masyarakat bekerja sama dengan sekolah dasar 

untuk mengumpulkan data dan informasi dalam rangka 

mengidentifikasi permasalahan karakter yang ada di 

sekolah dasar.  
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Gambar 4.1.  Penerapan keterlibatan masyarakat dalam 

pemecahan masalah karakter di sekolah dasar 
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2. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan 

alternatif solusi yang dapat diambil 

Masyarakat bekerja sama dengan sekolah dasar di 

dalam merancang untuk mengembangkan dan mencari 

alternative tindakan atau solusi yang dapat diambil 

dalam rangka memecahkan permasalahan karakter di 

sekolah dasar. 

3. Keterlibatan masyarakat di dalam memilih solusi yang 

terbaik dari alternatif-alternatif solusi yang ada. 

Masyarakat bekerja sama dengan sekolah dasar 

untuk menentukan solusi yang terbaik untuk 

memecahkan permasalahan karakter di sekolah dasar  

dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian 

baik finansial maupun non-finansial dari seluruh 

alternatif yang ada.  Solusi yang terbaik yang dipilih 

adalah solusi yang memiliki perbandingan keuntungan 

yang diperoleh dan kerugian yang diderita baik finansial 

maupun non finansial yang memiliki nilai yang terendah 

untuk memecahkan permasalahan karakter di sekolah 

dasar. 

 

C. Rangkuman 
Keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah 

karakter di sekolah dasar adalah peran aktif masyarakat di 

dalam usaha memecahkan masalah berkaitan dengan 

pendidikan karakter di sekolah dasar.   Penerapan 

keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah karakter 

di sekolah dasar berkaitan dengan keterlibatan masyarakat 
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bekerja sama dengan sekolah dasar untuk mengumpulkan 

data dan informasi dalam rangka mengidentifikasi 

permasalahan karakter yang ada di sekolah dasar, 

keterlibatan masyarakat  dalam bekerja sama dengan 

sekolah dasar di dalam merancang untuk mengembangkan 

dan mencari alternative tindakan atau solusi yang dapat 

diambil dalam rangka memecahkan permasalahan karakter 

di sekolah dasar, dan keterlibatan masyarakat di dalam 

bekerja sama dengan sekolah dasar untuk  menentukan 

solusi yang terbaik untuk memecahkan permasalahan 

karakter di sekolah dasar  dengan mempertimbangkan 

keuntungan dan kerugian baik finansial maupun non-

finansial dari seluruh alternatif yang ada.  

 

D. Tugas 
1. Buatlah rangkuman tentang keterlibatan masyarakat 

dalam pemecahan masalah karakter di sekolah dasar. 

2. Buatlah rangkuman tentang penerapan keterlibatan 

masyarakat dalam pemecahan masalah karakter di 

sekolah dasar. 

 

E. Latihan Soal 
 Pilihlah jawaban yang paling benar. 

1. Berbagai permasalahan yang berkaitan dengan 

pendiidkan karakter yang memerlukan peran aktif 

masyarakat diantaranya adalah… 

a. tidak menjenguk teman yang sakit 
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b. enggan meminjamkan barang kepada teman yang 

lain 

c. penyalahgunaan narkotika 

d. menyontek pada saat ujian 

e. bermain curang dalam olahraga 

 

2. Penerapan keterlibatan masyarakat dalam pemecahan 

masalah karakter di sekolah dasar adalah sebagai 

berikut, kecuali … 

a. keterlibatan masyarakat mengidentifikasi masalah 

karakter di sekolah dasar 

b. Keterlibatan masyarakat  dalam mengembangkan 

alternatif solusi yang dapat diambil 

c. Keterlibatan masyarakat di dalam memilih solusi 

yang terbaik dari alternatif-alternatif solusi yang 

ada 

d. masyarakat bekerja sama dengan sekolah dasar 

untuk mengumpulkan data dan informasi dalam 

rangka mengidentifikasi permasalahan karakter 

yang ada di sekolah dasar 

e. keterlibatan masyarakat dalam menentukan gaji 

guru-guru dan tenaga kependidikan 

 

3. Masyarakat bekerja sama dengan sekolah dasar untuk  

menentukan solusi yang terbaik untuk memecahkan 

permasalahan karakter di sekolah dasar  dengan 

mempertimbangkan … 

a. keuntungan finansial 
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b. kerugian finansial 

c. keuntungan non-finansial 

d. kerugian non-finansial 

e. keuntungan dan kerugian finansial dan non-

finansial 

 

4. Solusi yang terbaik yang dipilih dalam rangka 

pemecahan masalah karakter di sekolah dasar 

adalah… 

a. solusi yang memiliki keuntungan finansial yang 

diperoleh terbesar 

b. solusi yang memiliki perbandingan keuntungan 

yang diperoleh dan kerugian yang diderita baik 

finansial maupun non finansial yang memiliki nilai 

yang terendah 

c. solusi yang memiliki kerugian finansial yang 

diderita terkecil 

d. solusi yang memiliki keuntungan non-finansial 

yang diperoleh terbesar 

e. solusi yang memiliki kerugian non-finansial yang 

diderita terkecil 

 

5. Di dalam mengembangkan alternatif solusi pemecahan 

masalah karakter, sekolah dasar harus bekerja sama 

dengan… 

a. pemerintah 

b. tenaga kependidikan 

c. masyarakat 
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d. dinas pendidikan 

e. kementerian agama 

 

F. Glosarium 
Keterlibatan masyarakat dalam pemecahan masalah 

karakter di sekolah dasar adalah peran aktif masyarakat di 

dalam usaha memecahkan masalah berkaitan dengan 

pendidikan karakter di sekolah dasar.   

Pengidentifikasian masalah karakter adalah mengumpulkan 

data dan informasi dalam rangka menemukan jenis-jenis 

permasalahan karakter. 

Pengembangan alternatif solusi adalah menentukan 

sejumlah solusi penyelesaian yang akan digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. 
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