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ABSTRAK 
 
Ariyanti, Yenny Eka. 2019. Upaya Guru Dalam 

Mengembangkan Karakter Bersahabat Siswa 
Kelas III Melalui Penerapan Budaya 5S Di SDN 
Ploso 1 Tegalombo Pacitan. Skripsi. Jurusan 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 
Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Edi Irawan, 
M. Pd. 

 
Kata Kunci: Guru, Karakter Bersahabat, dan Budaya 
5S. 

Guru merupakan seseorang yang mendidik, 
membimbing anak di sekolah. Kemunduran karakter telah 
menjadi kebiasaan siswa. Oleh karena itu, perlunya 
lembaga pendidikan memberikan tindakan untuk 
menangani hal tersebut salah satunya melalui penerapan 
budaya sekolah di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan. 

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui 
strategi yang digunakan guru dalam menerapkan budaya 
5S guna mengembangkan karakter bersahabat siswa kelas 
III; 2) untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 
penghambat yang dialami guru dalam penerapan budaya 
5S; 3) untuk mengetahui respons siswa dan respons orang 
tua mengenai penerapan budaya 5S di SDN Ploso 1 
Tegalombo guna mengembangkan karakter bersahabat 
siswa. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
dan jenis penelitian studi kasus. Informan penelitian ini 
adalah Kepala Sekolah, Guru Kelas III, Siswa kelas III, 
dan Orang Tua Siswa kelas III. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data dengan model Miles dan 
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Huberman ada 3 yakni: Reduksi data, penyajian data dan 
penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang 
digunakan guru kelas III adalah melalui keteladanan dan 
pengkondisian. Sejauh ini penerapan budaya 5S sudah 
terlaksana di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan akan tetapi 
belum terlaksana secara maksimal maka dari itu masih 
perlunya lembaga pendidikan untuk terus meningkatkan 
penerapan budaya tersebut. Faktor yang mendukung yakni 
adanya motivasi, dukungan, bimbingan seorang guru 
terhadap siswanya. Faktor yang menghambat yakni orang 
tua, dimana orang tua lebih cenderung menyerahkan anak 
sepenuhnya di sekolah dalam bidang akademiknya maupun 
karakter anak, seharusnya orang tualah yang pertama kali 
memberikan pembentukan karakter pada anak. Respons 
siswa mengenai penerapan budaya 5S bahwa sebagian 
siswa sudah menerapkan budaya 5S akan tetapi masih 
perlunya dukungan, motivasi serta bimbingan serta 
berkelanjutan agar budaya tersebut terlaksana secara 
maksimal. Respons orang tua mengenai penerapan budaya 
5S adalah mendapatkan respons yang baik dari orang tau 
siswa, orang tua siswa setuju akan penerapan itu karena 
mereka tahu akan dampak positif yang didapat jika 
penerapan budaya 5S terlaksana dengan baik. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia pendidikan merupakan media yang paling 

efektif untuk memperkuat character building serta 

sistem pendidikan seharusnya menjadi sarana yang 

efektif dalam penguatan character building. Selain itu, 

character building dapat menjadi salah satu tolok ukur 

akan keberhasilan suatu pendidikan.1 Maka, dunia 

pendidikan diharapkan tidak hanya bertujuan untuk 

mencerdaskan akademik siswa saja, akan tetapi dapat 

membentuk pribadi siswa yang berkarakter, dan 

memiliki akhlak mulia baik di sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat serta dunia pendidikan dapat 

mengembangkan potensi yang telah dimiliki siswa. Hal 

                                                 
1 Ngainun Naim, Character Building: Optimalisasi Peran 

Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu Dan Pembentukan Karakter 
Bangsa (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 18. 
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itu dilakukan untuk memajukan dunia pendidikan 

menjadi lebih baik lagi.  

Belakangan ini persoalan mengenai pentingnya 

pendidikan karakter di suatu lembaga pendidikan 

nasional sering diangkat dalam wacana publik. Wacana 

tersebut umumnya berisi kritik terhadap pendidikan 

yang selama ini lebih mengutamakan pengembangan 

kemampuan intelektual akademis siswa dibandingkan 

aspek yang sangat fundamental yakni pengembangan 

karakter.2 Hal tersebut dapat dilihat dalam keseharian 

siswa di sekolah, yakni siswa berlomba-lomba 

mengedepankan prestasi dibandingkan etika, sopan 

santun pada siswa. 

Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan 

berperilaku yang khas pada diri tiap individu untuk 

hidup, bekerja sama, bersosialisasi baik di lingkungan 

                                                 
2 Novan Ardi Wiyani, Konsep, Praktik & Strategi Membumikan 

Pendidikan Karakter Di SD (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 23. 
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sekolah, keluarga maupun bermasyarakat. Karakter 

sifatnya tidak diwariskan, akan tetapi sesuatu yang 

dibangun secara berkesinambungan, hari demi hari 

melalui pikiran dan perbuatan.3  Pendidikan karakter 

selama ini baru dilaksanakan pada jenjang pendidikan 

pra sekolah (taman bermain dan taman kanak-kanak), 

sementara pada jenjang sekolah dasar dan seterusnya 

kurikulum pendidikan di Indonesia masih belum optimal 

dalam aspek karakter ini, meskipun sudah terdapat pada 

materi pelajaran Pancasila Kewarganegaraan. Akan 

tetapi hal tersebut belum cukup berhasil dalam 

penerapan pendidikan karakter di sekolah.4 

Pendidikan karakter (character education) akhir-

akhir ini menjadi suatu fenomena yang menarik untuk 

dikaji. Pendidikan karakter telah dijadikan sebagai misi 

                                                 
3 Muchlas Samani Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan 

Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 41. 
4 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan 

Aplikasinya Dalam Lembaga Pendidikan (Jakarta: Prenada Media 
Group, 2013), 71. 
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pertama dalam suatu lembaga pendidikan guna 

mewujudkan pribadi siswa yang berkarakter.5 

Pendidikan karakter adalah pendidikan sepanjang hayat 

di setiap manusia. Pendidikan karakter merupakan suatu 

fondasi bangsa yang sangat penting dan perlu 

ditanamkan sejak dini kepada anak-anak.6  Karena di 

usia anak-anak, akan lebih mudah dalam pembentukan 

karakter dan mudah menerima hal-hal yang baru 

sehingga memudahkan siswa dalam menerapkannya. 

Pelaksanaan pendidikan tidak hanya sekedar 

mentransfer ilmu pengetahuan atau melatih keterampilan 

saja akan tetapi membutuhkan suatu proses, contoh 

teladan serta pembiasaan dalam lingkungan sekolah, 

masyarakat maupun pada lingkungan keluarga. Jadi, 

sangat penting bagi pengelola sekolah dan guru untuk 

                                                 
5 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, 

Dan Implementasi (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 3. 
6 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan 

Krisis Multidimensional (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 1. 
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selalu menanamkan nilai-nilai dasar dalam pembentukan 

karakter siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

Akan tetapi, dampak globalisasi yang terjadi saat ini 

membawa masyarakat Indonesia melupakan pendidikan 

karakter bangsa. Hal itu terjadi karena di era sekarang 

ini siswa sekolah dasar banyak yang ketergantungan 

pada elektronik yang semakin canggih misalnya saja 

memiliki gadget atau handphone sendiri, di usia yang 

masih sekolah dasar hendaknya siswa belum diberikan 

handphone, terkadang siswa menyalahgunakan untuk 

hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika siswa sudah 

terlalu sering menggunakan handphone menjadi lupa 

akan kewajibannya untuk belajar maupun memiliki 

sikap sopan santun kepada orang tua, kurangnya rasa 

sosial pada sesama teman atau orang yang berada di 

sekitarnya, maka dari itu perlunya pengembangan 

karakter bersahabat di lingkungan sekolah. 
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Lembaga pendidikan memang memiliki peran 

penting dalam perjalanan umat manusia yakni dalam hal 

politik, sosial, ekonomi dan budaya. Pengembangan 

karakter adalah suatu proses berkelanjutan selama 

manusia masih hidup. Karena pendidikan karakter 

adalah suatu landasan atau cara yang dilakukan agar 

terwujudnya visi kehidupan manusia yang menjadikan 

umat manusia berakhlak mulia, beretika dan bermoral  

di dalam kehidupan bermasyarakat. 

Fenomena mengenai penerapan budaya sekolah 

5S di suatu lembaga pendidikan sangat diperlukan guna 

mengembangkan karakter pada siswa. Berdasarkan hasil 

penelitian terdahulu tahun 2018 oleh Heni Pringgadini 

menunjukkan bahwa penerapan budaya sekolah 5S 

sangat berperan dalam menanamkan karakter sopan 

santun pada siswa. Penerapan budaya tersebut apabila 

terus berkelanjutan dengan baik di suatu lembaga 
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pendidikan maka akan menghasilkan siswa yang tidak 

hanya berprestasi unggul saja akan tetapi memiliki 

akhlak yang baik pula. 

Berdasarkan data yang peneliti peroleh di SDN 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan bahwa budaya 5S sudah ada 

sejak dulu, akan tetapi dalam penerapannya belum 

terlaksana secara maksimal/belum terlaksana dengan 

baik terutama pada kelas bawah. Paparan tersebut adalah 

salah satu fakta mengenai kemerosotan karakter di 

sekitar kita menunjukkan bahwa ada kegagalan pada 

institusi pendidikan kita dalam menumbuhkan manusia 

yang berkarakter dan berakhlak mulia. Salah satu upaya 

yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam 

rangka pembentukan karakter pada anak adalah melalui 

penerapan budaya sekolah yang telah diciptakan oleh 

sekolah. Budaya sekolah diterapkan supaya seiring 

berjalannya waktu diharapkan dapat membudaya pula 
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pada setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga siswa memiliki jiwa yang berkarakter dan 

sifat-sifat baik lainnya secara otomatis mengikuti. 

Budaya adalah kunci dari segala perubahan. Oleh 

karena itu, untuk mengubah kualitas suatu sekolah 

menjadi lebih baik, maka harus melalui penciptaan 

budaya yang unggul. Budaya sekolah adalah kualitas 

kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang 

berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang telah 

diterapkan di suatu sekolah.7 Budaya sekolah 

diisyaratkan harus mencerminkan pola kehidupan 

sekolah yang bebas, tenang, dan dapat direfleksikan 

secara baik.8 Budaya yang terdapat di sekolah 

diharapkan dapat membudaya di setiap kegiatan siswa, 

sehingga siswa akan lebih baik lagi sesuai dengan 

                                                 
7 Choirul Fuad Yusuf, Budaya Sekolah & Mutu Pendidikan 

(Jakarta: PT.Pena Citasatria, 2008), 17. 
8 Mukhtamar Iskandar, Orientasi Baru Super Visi Pendidikan 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), 283. 
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budaya atau kebiasaan yang diterapkan di sekolah setiap 

harinya. 

Dari penjelasan tersebut diharapkan dapat 

mengembangkan karakter bersahabat siswa terutama 

pada kelas III, karena SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

yang memiliki visi yakni: mewujudkan sekolah 

kompetitif, berkarakter, berwawasan lingkungan dan 

bermutu serta menyiapkan generasi mandiri berdasarkan 

iman dan takwa yang peduli lingkungan.  

Maka dari itu Peneliti terdorong untuk 

menjadikan sekolah ini objek penelitian karena sekolah 

ini memiliki ciri khas tertentu, perilaku-perilaku 

(budaya) yang disepakati dan dilaksanakan bersama. 

Salah satu budaya sekolah yang ada di SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan yakni, adanya budaya 5S (senyum, 

sapa, salam, sopan dan santun). Sebenarnya budaya ini 

sudah ada sejak dulu, akan tetapi belum terlaksana 
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secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan 

sehari-hari yakni, siswa terlihat acuh tak acuh pada 

orang yang ada di sekitarnya, sudah mulai tampak 

individual (memikirkan diri sendiri) sehingga kurang 

peduli terhadap orang lain. Etika, sopan santun pun 

mulai merosot dimana siswa kurang bisa menempatkan 

diri kepada siapa mereka bergaul dan bagaimana 

sikapnya kepada orang yang lebih tua termasuk kepada 

gurunya. Dengan adanya budaya 5S tersebut diharapkan 

mampu melahirkan siswa yang tidak hanya memiliki 

kecerdasan secara kognitif saja namun juga memiliki 

kecerdasan secara afektif (sikap) dan psikomotorik 

(keterampilan) pada siswa. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang 

diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “UPAYA GURU DALAM 

MENGEMBANGKAN KARAKTER BERSAHABAT 
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SISWA KELAS III MELALUI PENERAPAN 

BUDAYA 5S DI SDN PLOSO 1 TEGALOMBO 

PACITAN” 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus 

penelitian ini adalah kurangnya sikap bersahabat siswa 

terhadap teman, guru maupun orang lain yang ada 

disekitarnya di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi guru dalam menerapkan budaya 

5S guna mengembangkan karakter bersahabat siswa 

kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan? 

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat 

penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, 
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dan Santun) dalam mengembangkan karakter 

bersahabat siswa kelas III di SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan? 

3. Bagaimana respons siswa dan respons orang tua 

mengenai penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, 

Salam, Sopan, dan Santun) dalam mengembangkan 

karakter bersahabat siswa kelas III di SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan? 

D. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan masalah di atas, penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: 

1. Strategi guru dalam menerapkan budaya 5S guna 

mengembangkan karakter bersahabat siswa kelas III 

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat penerapan 

budaya 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan 

Santun) dalam mengembangkan karakter bersahabat 
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siswa kelas III di SDN Ploso 1 Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan. 

3. Respons siswa dan respons orang tua mengenai 

penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, 

Sopan, dan Santun) dalam mengembangkan 

karakter bersahabat siswa kelas III di SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoretis 

a. Menambah ilmu pengetahuan tentang 

mengembangkan karakter bersahabat melalui 

penerapan budaya 5S. 

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi bagi semua pihak dalam 

lembaga pendidikan. 
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2. Manfaat praktis   

a. Bagi peneliti 

Sebagai bahan latihan untuk menambah 

wawasan dan perpaduan antara ilmu yang 

diterima di perkuliahan dengan kenyataan yang 

ada di lapangan, mengenai budaya sekolah 5S 

dalam mengembangkan karakter bersahabat 

siswa. 

b. Bagi lembaga 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pemikiran bagi sekolah 

(kepala sekolah) bahwa pentingnya menerapkan 

budaya sekolah 5S pada siswa yang guna 

mengembangkan karakter bersahabat siswa. 

c. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan wawasan serta kesempatan untuk 
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mengembangkan budaya sekolah 5S dan 

mengarahkan siswa-siswi agar memiliki karakter 

bersahabat serta berperilaku baik pada semua 

orang. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk 

memudahkan pembaca dalam menelaah isi kandungan 

yang terdapat di dalamnya. Adapun sistematika sebagai 

berikut:  

BAB 1 :  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan awal dari pembahasan 

skripsi yang terdiri dari: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penelitian. 
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BAB II  : TELAAH HASIL PENELITIAN 

TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

Bab ini berisi tentang telaah penelitian 

terdahulu dan landasan teori/kajian teori 

yang membahas mengenai karakter, 

budaya sekolah, membangun budaya 

sekolah yang berkarakter, pengembangan 

budaya sekolah dan karakter yang harus 

dimiliki oleh guru. 

BAB III  :  METODE PENELITIAN 

Membahas tentang pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan data, dan tahapan-

tahapan penelitian. Dengan adanya metode 
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penelitian yang digunakan diharapkan 

dapat memberikan gambaran mengenai 

arah dan pokok permasalahan yang 

kemudian menemukan solusinya. Bab ini 

merupakan pemaparan hasil penelitian 

yang terdiri dari latar belakang objek 

penelitian yang meliputi: letak geografis, 

sejarah berdirinya SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan, tujuan lembaga atau 

struktur organisasi, keadaan guru dan 

siswa. 

BAB IV  :  TEMUAN PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang penyajian data 

yang meliputi data umum dan data khusus. 

Data umum yang berkaitan dengan 

gambaran umum SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan yakni berisi profil SDN Ploso 1 
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Tegalombo Pacitan, sejarah singkat 

berdirinya, letak geografis, visi misi dan 

tujuan, struktur organisasi, serta keadaan 

guru dan siswa. Sedangkan data khusus 

yang berkaitan dengan penerapan budaya 

5S dan pengembangan karakter bersahabat 

siswa kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan. 

BAB V  :  PEMBAHASAN 

Membahas tentang analisis data tentang: 

1. Strategi guru dalam menerapkan 

budaya 5S guna mengembangkan 

karakter bersahabat siswa kelas III 

SDN Ploso 1  Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan. 

2. Faktor pendukung dan faktor 

penghambat penerapan budaya 5S 
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(Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan 

Santun) dalam mengembangkan 

karakter Tegalombo Kabupaten 

Pacitan. 

3. Respons siswa dan respon orang tua 

mengenai penerapan budaya 5S 

(Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan 

Santun) dalam mengembangkan 

karakter bersahabat siswa kelas 3 di 

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan. 

BAB VI  :  PENUTUP 

Bab ini merupakan titik akhir dari 

pembahasan yang berisi kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini, diharapkan dapat 

membantu arahan bagi peneliti agar penelitian ini lebih 

fokus, yang pertama mahasiswa bernama : Mareta Isti 

Zosverry, dengan judul penelitian: Pengembangan 

Karakter Siswa Di SDN Patihan Wetan Ponorogo 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Masalah 

karakter negatif siswa yang terjadi di SDN Patihan 

Wetan Ponorogo diantaranya membangkang atau tidak 

patuh terhadap aturan seperti membolos, membuat 

gaduh saat pembelajaran dan kegiatan tertentu; 2) 



21 
 

 
 

Metode pengembangan karakter untuk mengurangi 

perilaku negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo. 

Penelitian ini memiliki persamaan antara 

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitiannya studi kasus, dengan tujuan yang sama 

yakni untuk pengembangan karakter siswa. Adapun 

perbedaannya yakni pada peneliti terdahulu berfokus 

pada karakter negatif dan mengetahui metode 

pengembangan karakter untuk mengurangi perilaku 

negatif siswa di SDN Patihan Wetan Ponorogo, 

sedangkan pada penelitian ini pengembangan karakter 

melalui budaya sekolah 5S. 

Yang kedua mahasiswa yang bernama Heni 

Pringgadini, dengan judul penelitian: Penanaman 

Karakter Sopan Santun Melalui Program 5S Pada Siswa 

Kelas IV SD Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta Hasil 
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penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) 

Penanaman karakter sopan santun melalui program 5S 

dilakukan melalui berbagai cara, yaitu: a) Keteladanan 

atau memberikan contoh, b) Kegiatan Rutin, c) Kegiatan 

Belajar Mengajar, d) Pengkondisian, dan e) Teguran; 2) 

Faktor pendukung dalam menanamkan karakter sopan 

santun melalui program 5S pada siswa kelas IV di SD 

Muhammadiyah 22 Sruni Surakarta yaitu: a) Kurikulum 

yang digunakan adalah Kurikulum 2013, b) Lingkungan 

sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan 5S. 

Penelitian ini memiliki persamaan antara 

penelitian terdahulu dan penelitian sekarang ialah sama-

sama menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitian studi kasus. Adapun perbedaannya yakni pada 

peneliti terdahulu berfokus pada penanaman karakter 

sopan santun sedangkan penelitian sekarang yakni 

pengembangan karakter bersahabat siswa. 
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B. Kajian Teori  

1. Karakter 

a. Pendidikan Karakter 

Pendidikan yaitu menumbuhkan 

kepribadian serta menanamkan rasa tanggung 

jawab sehingga pendidikan terhadap diri manusia 

adalah laksana makanan yang berfungsi memberi 

kekuatan, kesehatan, dan pertumbuhan untuk 

mempersiapkan generasi yang menjalankan 

kehidupan guna memenuhi tujuan hidup secara 

efektif dan efisien, maka pendidikan harus 

mengarahkan pada individu yang mempunyai 

karakter positif dalam kehidupan sehari-hari.9 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

                                                 
9 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter: Konsepsi & 

Implementasinya Secara Terpadu Di Lingkungan Keluarga, Sekolah, 
Perguruan Tinggi, & Masyarakat (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 
27. 
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(UU Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan 

pendidikan nasional yang harus digunakan dalam 

mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia. 

Pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan, “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan 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 dan 

bertanggung jawab”.10 

Karakter merupakan hal sangat esensial 

dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya 

                                                 
10 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan 

Aplikasinya…, 72. 
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karakter akan menyebabkan hilangnya generasi 

penerus bangsa. Karakter berperan sebagai 

“kemudi” dan kekuatan, sehinga bangsa ini tidak 

terombang-ambing. Karakter tidak datang dengan 

sendirinya, akan tetapi harus dibangun dan 

dibentuk melalui pembiasaan untuk menjadikan 

bangsa yang bermartabat.11 Jika pembiasaan 

tersebut terus diterapkan secara berkala maka 

karakter yang baik akan terbentuk dalam diri 

seseorang. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008) karakter merupakan sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lainnya. Dengan demikian 

karakter adalah nilai-nilai unik yang terdapat 

dalam diri seseorang dalam berperilaku 

                                                 
11 Zubaedi,  Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan 

Aplikasinya…, 13. 
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(Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).12 

Maka dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

sifat bawaan seseorang yang dapat 

membedakannya dengan yang lain, akan tetapi 

karakter dapat dibenahi menjadi yang lebih baik, 

jika kebiasaan yang baik pula diterapkan setiap 

hari. 

Pendidikan karakter memiliki makna 

sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-

nilai karakter pada peserta didik sehingga mereka 

memiliki nilai dan karakter sebagai karakter 

dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam 

kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat 

dan warga negara yang religius, nasionalis, 

produktif dan kreatif.13 Berdasarkan definisi 

                                                 
12 Masnur Muslich, et.al , Konsep Dan Model Pendidikan 

Karakter, 42. 
13 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi Dan 

Aplikasinya…, 16. 
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diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

karakter adalah pendidikan yang tidak hanya 

mendidik peserta didik supaya mendapatkan 

prestasi yang unggul saja, namun hasil pendidikan 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. 

b. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter menurut 

kebijakan nasional pembangunan karakter 

bangsa adalah sebagai berikut: 

1) Fungsi pembentukan dan pengembangan 

potensi 

Pembangunan karakter bangsa berfungsi 

membentuk dan mengembangkan potensi 

manusia agar berpikiran, berhati, dan 
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berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup 

pancasila. 

2) Fungsi perbaikan dan penguatan 

Pembangunan karakter bangsa berfungsi 

memperbaiki dan memperkuat peran 

keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan 

pemerintah untuk ikut berpartisipasi serta 

bertanggung jawab dalam pengembangan 

potensi warga negara dan pembangunan 

bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri 

dan sejahtera. 

3) Fungsi penyaring 

Pembangunan karakter bangsa berfungsi 

memilah budaya bangsa sendiri dan 

menyaring budaya bangsa lain yang tidak 
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sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa yang bermartabat.14 

c. Tujuan Pendidikan Karakter  

Secara operasional tujuan pendidikan 

karakter dalam setting sekolah sebagai berikut: 

1) Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai 

kehidupan yang dianggap penting, sehingga 

menjadi kepribadian siswa yang khas 

sebagaimana nilai-nilai yang telah 

dikembangkan.15 Tujuan pertama pendidikan 

karakter adalah memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu, sehingga 

terwujud dalam perilaku anak baik di 

sekolah maupun setelah lulus. Penguatan dan 

                                                 
14 Tri Sukitman, Panduan Lengkap Dan Aplikatif Bimbingan 

Konseling Berbasis Pendidikan Karakter (Yogyakarta: DIVA Press, 
2015), 69. 

15 Novan Ardi Wiyani, Konsep, Praktik & Strategi Membumikan 
Pendidikan…, 70. 
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pengembangan memiliki makna bahwa 

pendidikan di sekolah tidak hanya perihal 

nilai saja, tetapi sebuah proses yang 

membawa siswa agar memahami dan 

merefleksi pentingnya mewujudkan nilai-

nilai dalam keseharian. 

2) Mengoreksi perilaku siswa yang tidak 

bersesuaian dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan oleh sekolah. Tujuan kedua 

pendidikan karakter di sekolah yakni 

mengoreksi siswa yang tidak bersesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan di 

sekolah. tujuan ini  memiliki makna bahwa 

tujuan pendidikan karakter memiliki sasaran 

untuk meluruskan berbagai perilaku negatif 

anak menjadi positif. 
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3) Membangun koneksi yang harmoni dengan 

keluarga dan masyarakat dalam memerankan 

tanggung jawab karakter bersama.16 Tujuan 

ketiga yakni membangun koneksi yang 

harmoni dengan keluarga dan masyarakat 

dalam memerankan tanggung jawab karakter 

bersama, tujuan ini bermakna karakter di 

sekolah harus dihubungkan dengan proses 

pendidikan di keluarga. Jika pendidikan 

sekolah hanya bertumpu pada interaksi siswa 

dengan guru di kelas dan sekolah, maka 

pencapaian berbagai karakter yang telah di 

rancang akan sulit tercapai.  

d. Karakter Bersahabat  

Karakter bersahabat adalah tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul 

                                                 
16 Novan Ardy Wiyani,  Konsep, Praktik & Strategi …,71. 
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dan bekerja sama dengan orang lain. Orang 

bersahabat selalu menunjukkan keinginan besar 

untuk menyapa dengan bahasa yang santun dan 

terkadang humoris jika sudah saling kenal lebih 

dekat. Dengan demikian, peserta didik 

diharapkan dapat memilki karakter bersahabat, 

yang karakteristiknya sebagai berikut: 

1) Semakin banyak berinteraksi dengan orang 

lain, semakin merasa berbahagia dan 

termotivasi untuk belajar 

2) Melibatkan diri dalam berbagai aktivitas 

yang melibatkan orang lain 

3) Memiliki kepedulian dalam berbagai 

persoalan dan isu-isu sosial 

Karakter bersahabat dapat dikembangkan 

dengan menciptakan suasana pergaulan yang 

nyaman, situasi yang mengundang, dan 
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lingkungan yang menarik.17 Karakter bersahabat 

adalah karakter yang dimana seseorang mudah 

dalam pergaulan, apabila bertemu dengan 

seseorang langsung spontan menyapa, tidak 

individual. Karakter bersahabat dikembangkan 

dengan tujuan agar siswa tidak bersikap acuh tak 

acuh, lebih kepada mudah dalam berinteraksi 

terutama di lingkungan sekolah. 

e. Strategi Pembentukan Karakter  

Strategi adalah rencana dari suatu 

tindakan yang dilakukan seseorang guna 

membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. 

Dalam pembentukan karakter di lembaga 

pendidikan, tentunya memerlukan berbagai cara 

untuk membentuk, menanamkan ataupun 

                                                 
17 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter: Landasan, Pilar, 

Dan Implementasi…, 106. 
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mengembangkan karakter siswa, dengan tujuan 

agar membantu tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan. Berikut strategi yang digunakan 

guru yang berkaitan dengan pengembangan diri: 

1) Kegiatan rutin adalah kegiatan yang 

dilaksanakan siswa secara terus menerus dan 

konsisten setiap saat, misalnya: 

melaksanakan upacara bendera setiap hari 

senin atau pada hari-hari tertentu, piket kelas, 

berdoa sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Kegiatan spontan adalah sesuatu yang 

bersifat spontan, tanpa harus direncanakan 

terlebih dahulu, misalnya: mengunjungi 

teman yang sedang sakit, mengumpulkan 

sumbangan untuk korban yang terkena 

bencana alam. 
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3) Keteladanan adalah timbulnya sikap dan 

perilaku siswa karena meniru perilaku atau 

sikap guru dan tenaga kependidikan di 

sekolah, misalnya: kerapian seragam yang 

dikenakan, saling peduli, mematuhi tata tertib 

sekolah. 

4) Pengkondisian yakni menciptakan kondisi 

yang mendukung keterlaksanaan pendidikan 

karakter, misalnya: halaman sekolah yang 

bersih dari sampah, kondisi kelas yang rapi 

dan nyaman untuk proses pembelajaran.18  

2. Budaya Sekolah  

a. Pengertian Budaya Sekolah 5S 

Budaya dapat diartikan sebagai 

kualitas internal yang ada pada latar, 

                                                 
18 Muchlas Samani Dan Hariyanto. Konsep Dan Model 

Pendidikan Karakter. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 145. 



36 
 

 
 

lingkungan, suasana, rasa, sifat, keadaan dan 

iklim yang terdapat di suatu lembaga dan 

dirasakan oleh seluruh orang yang ada di 

dalamnya, bahkan menjadi sebuah identitas 

yang membedakannya dengan lingkungan 

lain yang menjadi seperangkat nilai atau 

karakter.19 Budaya sekolah adalah 

sekumpulan norma, nilai dan tradisi yang 

dilaksanakan dalam waktu yang lama yang 

terdapat di suatu sekolah guna memajukan 

sekolah atau menjadi ciri khas di suatu 

sekolah.20  

                                                 
19 Novan Ardi Wiyani, Konsep, Praktik & Strategi 

Membumikan…, 100. 
20 “Risky Dwi Lestari. Proses Penanaman Nilai-Nilai 

Ketamansiswaan Melalui Budaya Sekolah SD Taman Muda Ibu 
Pawiyatan Yogyakarta Tahun Pelajaran 2016/2017. Tryhayu : Jurnal 
Pendidikan Ke-SD an (Online), Vol. 4 Nomor 2, Januari 2018.,”. 360, 
http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/trihayu/article/view/2243, diakses 
pada 31 Desember 2018 pukul 13.39 WIB 
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Budaya 5S merupakan anjuran ketika 

seseorang sedang berkomunikasi atau 

bersosialisasi dengan orang lain.21 Budaya 5S 

adalah budaya yang terdapat di sekolah. 

Budaya ini menjadi pembiasaan di suatu 

sekolah guna menjadikan siswa agar 

memiliki karakter bersahabat terhadap 

sesama di lingkungan sekolah maupun di 

lingkungan masyarakat.  

b. Membangun Budaya Sekolah Yang 

Berkarakter 

Budaya sekolah adalah suasana 

kehidupan sekolah dimana anggota 

masyarakat sekolah saling berinteraksi. 

                                                 
21 “Ika Ari Pratiwi. Aktualisasi Kurikulum 2013 Di Sekolah 

Dasar Melalui Gerakan Literasi Sekolah Untuk Menyiapkan Generasi 
Unggul Dan Berbudi Luhur" 15 Maret 2017,” 80. 
http://eprints.umk.ac.id/7379/12/9_Ari_UMK.pdf, diakses pada 1 
januari pukul  20.01 WIB 
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Interaksi tersebut terikat oleh berbagai aturan, 

norma, moral dan etika bersama yang berlaku 

di suatu sekolah.22 Budaya sekolah bertujuan 

agar berbeda atau menjadi ciri khas di suatu 

sekolah, maka dari itu perlunya membangun 

budaya sekolah yang berkarakter dengan 

harapan untuk menjadikan siswa yang 

berkarakter, berbudi pekerti baik.  

Pendidikan karakter dapat dilakukan 

melalui pembiasaan rutin, spontan, dan 

keteladanan. Pembiasaan rutin yaitu kegiatan 

yang dilakukan terjadwal, meliputi upacara 

bendera, senam, doa bersama, ketertiban, 

pemeliharaan kebersihan, dan kesehatan diri. 

Pembiasaan spontan yaitu kegiatan tidak 

terjadwal dalam kegiatan khusus, meliputi 

                                                 
22 Tri Sukitman, Panduan Lengkap…, 127. 
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pembentukan perilaku memberi senyum dan 

salam pada guru, siswa maupun tenaga 

pendidikan lain yang ada di sekolah, 

menyapa, dan membuang sampah pada 

tempatnya.23 

3. Guru 

c. Pengertian Guru  

Makna guru atau pendidik 

sebagaimana dalam UUSPN No. 20 Tahun 

2003 Bab 1, ayat 6 adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan 

kekhususannya serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

                                                 
23 Tri Sukitman, Panduan Lengkap Dan Aplikatif…, 127. 
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Dengan demikian, guru senantiasa 

dihadapkan kepada peningkatan kualitas 

pribadi dan sosialnya. Karakter pribadi dan 

sosial bagi seorang guru dapat diwujudkan 

sebagai berikut: 

1) Guru hendaknya pandai, mempunyai 

wawasan yang luas. 

2) Guru harus selalu meningkat 

keilmuannya. 

3) Guru meyakini bahwa apa yang 

disampaikan itu bermanfaat. 

4) Guru hendaknya berpikir objektif dalam 

menghadapi masalah. 

5) Guru hendaknya mempunyai dedikasi, 

motivasi, dan loyalitas. 
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6) Guru harus bertanggung jawab terhadap 

kualitas kepribadian moral.24 

d. Peran Guru Di Sekolah  

Guru sebagai pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

jalur pendidikan formal. Peran guru dalam 

administrasi sekolah, termasuk madrasah, 

dideskripsikan sebagai berikut: 

1) Guru Sebagai Perancang 

Untuk mendukung terpenuhinya 

kebutuhan utama sekolah, maka tugas 

guru sebagai perancang yaitu menyusun 

kegiatan akademik atau kurikulum dan 

                                                 
24 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang : Rasail Group, 

2007), 2. 
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pembelajaran, menyusun kegiatan 

kesiswaan, menyusun kebutuhan sarana 

prasarana dan mengestimasi sumber-

sumber pembiayaan operasional sekolah, 

serta menjalin hubungan dengan orang 

tua, masyarakat. Dalam melaksanakan 

tugas pokok tersebut, ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan: 

a) Mengerti dan memahami akan visi, 

misi dan tujuan lembaga sekolah atau 

madrasah. Guru dapat 

menjabarkannya ke dalam isi 

kurikulum dan pembelajaran, kegiatan 

kesiswaan, penciptaan kultur sekolah, 

serta membangun penguatan 

kelembagaan yang sehat dan 

berkualitas. 
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b) Mampu menganalisis data-data yang 

terkait dengan masalah perubahan 

kurikulum, perkembangan siswa, 

kebutuhan sumber belajar dan 

pembelajaran, strategi pembelajaran, 

serta perkembangan kemajuan ilmu 

pengetahuan. 

c) Mampu menyusun prioritas program 

sekolah secara terukur dan sistematis, 

seperti proses rekrutmen siswa, masa 

orientasi siswa, proses pembelajaran, 

hingga proses evaluasi. Hasil evaluasi 

diadministrasikan dalam bentuk 

laporan statistik, sehingga kemajuan 

atau kemundurannya dari tahun ke 

tahun dapat diketahui 
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d) Mampu mengembangkan program-

program khusus yang bermanfaat bagi 

penciptaan inovasi sekolah, 

khususnya di bidang pendidikan dan 

pembelajaran. 

2) Guru Sebagai Penggerak 

Untuk mendorong dan 

menggerakkan sistem sekolah yang maju 

memang membutuhkan kemampuan 

brilian tersebut guna mengefektifkan 

kinerja sumber daya manusia secara 

maksimal dan berkelanjutan. Jika pola ini 

dapat terbangun secara kolektif dan 

dilaksanakan dengan sungguh-sungguh 

oleh guru, maka akan muncul perubahan 

besar dalam sistem manajemen sekolah. 

3) Guru Sebagai Evaluator 
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Guru menjalankan fungsi sebagai 

evaluator, yaitu melakukan 

evaluasi/penilaian terhadap aktivitas yang 

telah dikerjakan dalam sistem sekolah. 

seorang guru harus terus menerus 

melakukan evaluasi baik dalam maupun 

ke luar sekolah, guna meningkatkan mutu 

pendidikan yang lebih baik. 

4) Guru Sebagai Motivator  

Seorang guru seyogyangya 

memerankan diri sebagai motivator 

murid-muridnya, teman sejawatnya, serta 

lingkungannya.25 Dengan tujuan tidak 

hanya mentransfer pengetahuan saja 

tetapi memberikan motivasi kepada 

siswa. 

                                                 
25 Sudarwan Danim, Profesi Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 

2013), 45. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan 

pada kondisi yang alamiah.26 Peneliti secara langsung 

mencari data di lokasi penelitian yang akan diteliti. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus. 

Secara sederhana studi kasus merupakan penelitian 

yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu 

organisasi, satu program kegiatan, dan sebagaimana 

dalam waktu tertentu. Data studi kasus diperoleh dari 

                                                 
26 Afifuddin et, al., Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : 

CV Pustaka Setia, 2009), 59. 
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observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang 

diperoleh dari sekolah.27 Alasan peneliti memilih jenis 

penelitian ini bertujuan ingin mendapatkan deskripsi 

data yang intensif dan analisis mengenai upaya guru 

mengembangkan karakter bersahabat siswa melalui 

budaya 5S di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

instrument sekaligus sebagai pengumpul data. Untuk itu 

pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai aktor 

yang merupakan instrument kunci, sedangkan 

instrumen lain sebagai penunjang. Peneliti sebagai 

instrument kunci dimaksudkan sebagai pewawancara, 

observer, pengumpulan data, penganalisis data 

sekaligus pelapor hasil penelitian. 

                                                 
27 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan: Metode Dan Paradigma 

Baru (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 152. 
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a. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi 

penelitian di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan yang 

terletak di Dusun Krajan Desa Ploso Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan.  

b. Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

berupa: 

1) Data terkait struktur organisasi lembaga SDN 

Ploso 1 Kecamatan Tegalombo Kabupaten 

Pacitan 

2) Data guru dan pegawai SDN Ploso 1 Kecamatan 

Tegalombo Kabupaten Pacitan 

3) Data siswa aktif kelas III SDN Ploso 1 

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 
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Menurut Loftland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, data 

statistik dan lain sebagainya. 

1. Kata-kata dan tindakan  

Kata-kata dan tindakan orang yang 

diwawancarai atau diamati merupakan data utama 

dalam sebuah penelitian. Sumber data utama dicatat 

melalui catatan tertulis atau melalui perekaman 

video/audio tape, pengambilan foto atau film. 

2. Sumber tertulis 

Dilihat dari segi sumber data, bahan 

tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat 

dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber 

arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 
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3. Foto/Rekaman 

Foto menghasilkan data deskriptif yang 

digunakan untuk menelaah subjek-subjek dan 

hasilnya dianalisis secara induktif.  

4. Data statistik  

Penelitian kualitatif bisa juga menggunakan 

data statistik yang tersedia sebagai sumber data 

tambahan. Misalnya: untuk mengetahui 

perkembangan kasus yang menimpa peserta didik 

dari tahun ke tahun, jumlah siswa dari tahun ke 

tahun dan lainnya.28 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan 

dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

                                                 
28 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta : 

PT RINEKA CIPTA, 2009), 169. 
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Observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan.29 Jenis observasi 

berdasarkan proses pengumpulan data dapat 

dibedakan menjadi dua, diantaranya observasi 

partisipatif dan observasi nonpartisipatif.30 Observasi 

yang peneliti gunakan adalah observasi 

nonpartisipatif yakni peneliti dapat mengamati objek 

yang diteliti bertujuan untuk memperoleh data 

lapangan penerapan budaya sekolah 5S di SDN 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan serta mengetahui strategi 

yang digunakan guru dalam menerapkan budaya 5S 

guna mengembangkan karakter bersahabat siswa 

kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo. 

 

                                                 
29 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta : 

Prenadamedia Group, 2016), 87. 
30 Basrowi, Suwandi, Memahami Penelitian…, 106. 
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2. Metode Wawancara 

Suatu cara pengumpulan data yang 

digunakan untuk memperoleh informasi langsung 

dari sumbernya.31 Dengan wawancara diharapkan 

peneliti akan memperoleh data yang terkait dengan 

topik peneliti. Percakapan itu dilakukan oleh dua 

pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan, dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.32 Jenis wawancara ada 2, yakni 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur. 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil 

wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti memilih 

teknik ini karena belum mengetahui secara pasti 

                                                 
31 Sudaryono, Metode Penelitian…, 82. 
32 Lexy J Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 186. 
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jawaban atau data yang akan disampaikan oleh 

responden (narasumber). Selain itu, ada pula 

kemungkinan data yang ditanyakan akan 

berkembang sesuai dengan keadaan pada saat 

diwawancarai. Peneliti akan menanyakan hal-hal 

yang penting terkait dengan topik yang akan diteliti 

kepada beberapa informan yaitu kepala sekolah, guru 

kelas, orang tua dan siswa. Wawancara ini berisi 

tentang latar belakang penerapan budaya sekolah 5S, 

strategi guru dalam mengembangkan karakter 

bersahabat siswa, faktor pendukung dan faktor 

penghambat penerapan budaya sekolah dalam 

mengembangkan karakter bersahabat siswa melalui 

budaya 5S serta respons/tanggapan siswa dan orang 

tua mengenai penerapan budaya 5S dalam 

mengembangkan karakter bersahabat siswa. 
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3. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditunjukkan untuk 

memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film 

dokumenter, data yang relevan penelitian.33 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data lapangan tentang sejarah 

berdirinya, struktur organisasi, jumlah guru, siswa, 

dan data lain yang dibutuhkan dalam penelitian. 

D. Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif mengikuti konsep yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman mencakup tiga 

kegiatan yang bersamaan. Aktivitas dalam analisis data 

tersebut yaitu: reduksi data, penyajian data, dan 

                                                 
33 Sudaryono, Metode Penelitian…, 90. 
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penarikan kesimpulan (verifikasi). Siklus interaktif 

proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut:

Gambar 1 

Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman 

Keterangan:  

1. Reduksi Data  

Mereduksi data atau merangkum data, 

konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

penarikan kesimpulan (verifikasi). Siklus interaktif 

proses analisis data penelitian kualitatif sebagai berikut: 

 

Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman  

Mereduksi data atau merangkum data, dalam 

konteks penelitian yang dimaksud adalah 

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

dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya mengenai 

pengembangan karakter bersahabat siswa kelas III 

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan. 

Dalam hal ini, data-data yang diperoleh dari 

wawancara dengan Kepala Sekolah, Guru Kelas III, 

Siswa Kelas III, dan Orang Tua siswa kelas III 

mengenai pengembangan karakter bersahabat siswa 

kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan, serta data 

hasil observasi dan dokumentasi. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah medisplay data atau menyajikan 

data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk 
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uraian singkat, bagan, grafik dan lainnya. Dalam 

penelitian ini, disajikan dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah yang ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang akan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan sudah menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan sejak awal. 
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Penarikan kesimpulan dilakukan pada data yang 

telah diambil dengan teknik pengumpulan data yang 

telah diperiksa keabsahan datanya dengan teknik 

triangulasi.34 

E. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan temuan adalah data yang terkumpul 

dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan 

oleh peneliti.35 Salah satu teknik untuk memperoleh 

data yang valid adalah dengan menggunakan teknik 

triangulasi. 

Derajat keabsahan data dapat diadakan 

pengecekan dengan tekun dan triangulasi. 

 

 

                                                 
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 345. 
35 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya 

Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin 
Ilmu  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167. 
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1. Ketekunan pengamatan 

Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti 

dengan cara:  

a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor 

yang menonjol dalam hubungannya dengan 

pengembangan karakter. 

b. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu 

titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu faktor yang ditelaah sudah 

dipahami. 

2. Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Pengecekan data melalui triangulasi, peneliti 



60 
 

 
 

menggunakan triangulasi sumber. Peneliti 

mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, 

serta dokumentasi yang diperoleh akan memberikan 

keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan 

pertanyaan yang sama kepada kepala sekolah, guru 

kelas dan guru agama serta melihat langsung kondisi 

di lapangan berupa observasi terhadap 

mengembangkan karakter bersahabat melalui 

penerapan budaya 5S. Dengan ini diharapkan akan 

memberikan informasi mengenai penerapan budaya 

5S guna mengembangkan karakter bersahabat siswa 

kelas III. 

F. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Adapun tahap-tahap penelitian, sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan, tahap yang meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 
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mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan dan yang menyangkut 

etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

3. Tahap analisis yang meliputi: menganalisa selama 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

Sekolah Dasar Negeri Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan beralamat di Jalan Tegalombo-Bandar 

Dusun Krajan Desa Ploso. Sekolah Dasar Negeri 

Ploso 1 berdiri pada tahun 1921 diatas tanah 

kepemilikan dari Bapak Katni. Lembaga ini 

memiliki NPSN dengan nomor 20510908.36 

2. Sejarah berdirinya SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan 

Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan pertama kali berdiri 

pada tahun 1921-1995. SDN Ploso 1 Tegalombo 

                                                 
36 Lampiran Dokumentasi Nomor: 02/D/06-II/2019 
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Pacitan didirikan diatas tanah Bapak Katni seluas 

3.455 m2. Kemudian pada tahun 1995 sekolah 

terkena bencana alam tanah longsor yang 

merobohkan gedung dengan jumlah 3 ruang kelas 

yakni ruang kelas 1-3. Pada tahun itu juga pihak 

sekolah melaporkan ke desa mengenai kerusakan 

yang terjadi karena tanah longsor. Beberapa bulan 

kemudian desa mempunyai pendapat bahwa pihak 

desa siap untuk mendirikan sekolah yang baru. 

Setelah beberapa tokoh masyarakat seperti 

RT, RW, Kepala Dusun, Kaur serta masyarakat 

Dusun Krajan bermusyawarah, dan hasil 

musyawarah tersebut mendapatkan titik temu yakni 

tanah perorangan tidak jauh dengan sekolah yang 

lama disepakati untuk didirikan sekolah kembali. 

Setelah itu sekolah mengajukan berita acara ke 

MUSPIKA Kecamatan, DIKBUD Kecamatan, 
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DIKBUD Kabupaten. Kemudian disetujui oleh 

kantor Bupati, DIKBUD Kabupaten, DIKBUD 

Kecamatan, dan MUSPIKA Kecamatan. Kemudian 

mengadakan pendataan tempat pendirian gedung 

sekolah yang baru dan berita acara yang resmi 

sekaligus tempat sekolah yang baru.  

Pada tahun 1997 SK pendirian gedung 

sekolah keluar dengan kondisi: 6 gedung kelas, 1 

Gedung ruang tamu, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang 

kepala sekolah, 1 ruang guru, dan 3 kamar mandi. 

Gedung sekolah didirikan kembali pada tahun 

1998. Kemudian di tempati yang pertama pada 

tahun pelajaran 1998/1999 sampai dengan 

sekarang.37 

                                                 
37 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 01/W/06-III/2019 
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3. Letak Geografis SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan 

Lembaga Pendidikan Negeri SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan terletak di RT 07 RW 03 Dusun 

Krajan Desa Ploso, tepatnya di Jalan Tegalombo-

Bandar, Desa Ploso Kecamatan Tegalombo 

Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur. Lembaga 

pendidikan ini mudah untuk dijangkau masyarakat 

karena letaknya yang strategis yakni berada dekat 

dengan jalan raya, yang terletak pada titik 

koordinat: garis lintang -8.0187186 dan garis bujur 

111.3190247. Lembaga ini berada di sekitar 

pemukiman warga yang mayoritas beragama Islam. 
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4. Visi, Misi dan Tujuan SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan 

a. Visi:  

Mewujudkan Sekolah kompetitif, berkarakter, 

berwawasan lingkungan dan bermutu serta 

menyiapkan generasi mandiri berdasarkan iman 

dan taqwa  yang peduli lingkungan. 

b. Misi: 

1) Menanamkan keyakinan melalui pengalaman 

ajaran agama. 

2) Mengoptimalkan proses pembelajaran dan 

bimbingan. 

3) Mengembangkan pengetahuan di bidang 

IPTEK, olahraga, dan seni budaya sesuai 

bakat, minat dan potensi siswa. 

4) Menjalin kerja sama yang harmonis antar 

warga sekolah dan lingkungan. 
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5) Mengembangkan lingkungan sekolah yang  

nyaman dan kondusif untuk belajar. 

6) Melaksanakan pembelajaran dengan 

SCEIJOLL (Student Creatif, Efektif, Inovatif 

and Joyfullearning). 

7) Membuat sistem pembinaan siswa peduli 

lingkungan hidup. 

c. Tujuan 

1) Terlaksananya pembinaan aqidah dan 

akhlaqul karimah bagi murid. 

2) Tersedianya  sistem pembinaan menuju sikap 

kompetitif era globalisasi. 

3) Tersedianya sistem pengembangan 

pembelajaran berbasis teknologi. 

4) Terlaksananya pembelajaran dengan 

SCEIJOLL (Student Creatif, Efektif, Inovatif 

and Joyfullearning). 
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5) Terlaksananya Pembelajaran yang 

menerapkan ketrampilan dan percobaan serta 

penelitian. 

6) Terlaksananya sistem untuk mengembangkan 

life skill . 

7) Terlaksananya  model multiple intelligence 

dalam pembelajaran. 

8) Tersedianya sistem pembinaan siswa peduli 

lingkungan hidup. 

9) Melengkapi sarana dan prasarana 

pembelajaran. 

10) Menciptakan  lingkungan 7K (keamanan, 

ketertiban, kebersihan, keindahan, 

kerindangan, kedisiplinan, kesehatan, dan 

kekeluargaan). 
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5. Struktur Organisasi SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan 

Suatu pengorganisasian sekolah sudah 

dikatakan baik jika di dalamnya terdapat hubungan 

pola yang harmonis dari berbagai staf untuk 

menjalankan visi dan misi yang telah dibentuk 

sekolah hingga mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

mempunyai struktur organisasi yang meliputi 

komite sekolah, kepala sekolah, wakil ketua yang 

dibawahnya terdapat 4 bagian yakni: sekretaris 

beserta wakil dan bendahara beserta wakil, anggota 

bidang terdapat 6 bagian yakni: penggalian sumber 

sekolah, pengelolaan sumber daya sekolah, 

pengembangan kualitas pelayanan sekolah, 

sarana/prasarana sekolah, sistem informasi 
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pelayanan sekolah serta usaha kreasi seni dan 

kreativitas sekolah.38 

6. Keadaan Guru dan Siswa SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan 

a. Keadaan Guru SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

Guru memang memiliki peran yang 

sangat penting di suatu lembaga pendidikan, 

karena guru merupakan pihak yang terlibat dan 

bertanggung jawab akan suksesnya proses 

pembelajaran. Berikut keadaan guru di SDN 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan: 

 

 

 

                                                 
38 Lampiran Dokumentasi Nomor: 06/D/02-V/2019 
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Tabel 1  Daftar Tenaga Kependidikan SDN 
Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

 

Daftar Tenaga 

Kependidikan 

SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan 

Jenis 

Kelamin 

L P 

Kepala Sekolah  1 0 

Guru Kelas 3 2 

Guru Olah Raga 1 0 

Guru Agama 0 1 

GTT 2 2 

Penjaga 1 0 

Lainnya  0 0 

Jumlah Total:  

Secara keseluruhan Tenaga Kependidikan 

di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan berjumlah 13 

orang, dengan perincian: 1 Kepala Sekolah, 5 
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Guru Kelas (3 laki-laki dan 2 perempuan), 1 

Guru Olah Raga, 1 Guru Agama, 4 GTT (2 laki-

laki dan 2 perempuan) dan 1 Penjaga. 

b. Keadaan Siswa SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

terletak di Dusun Krajan Desa Ploso yang mudah 

dijangkau oleh masyarakat karena dekat dengan 

jalan raya dan pemukiman masyarakat sekitar. 

Berikut keadaan siswa SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan: 
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Tabel 2  Daftar Siswa SDN Ploso 1 
Tegalombo Pacitan 

 

Daftar siswa 

SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan 

Jenis Kelamin 

L P 

Kelas I 8 9 

Kelas II 11 4 

Kelas III 4 11 

Kelas IV 7 9 

Kelas V 10 5 

Kelas VI 10 14 

Jumlah Keseluruhan:    102 

Dengan jumlah keseluruhan 102 siswa, yang 

terdiri dari 50 siswa laki-laki dan 52 siswa 

perempuan, dengan perincian.39 

 

                                                 
39 Lampiran Dokumentasi Nomor: 03/D/06-II/2019 
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B. Deskripsi Data Khusus  

1. Strategi guru dalam menerapkan budaya 5S 

guna mengembangkan karakter bersahabat 

siswa kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

Pendidikan karakter adalah suatu pendidikan 

yang bertujuan untuk mendidik siswa agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak dan memiliki 

karakter yang baik dalam diri siswa. Pendidikan 

karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan dan hasil pendidikan 

yang mengarahkan pada pencapaian pembentukan 

karakter anak secara utuh yang sesuai dengan 

ketentuan kompetensi lulusan. 

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan merupakan 

sekolah dasar yang didirikan atas dasar kesadaran 

masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan 

terutama di tingkat dasar. Maka masyarakat 
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berusaha mengkondisikan sebagaimana rupa agar 

pendidikan tingkat dasar di lingkungan ini dapat 

berkembang. SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan ini 

memiliki visi ”Mewujudkan Sekolah kompetitif, 

berkarakter, berwawasan lingkungan dan bermutu 

serta menyiapkan generasi mandiri berdasarkan 

iman dan taqwa  yang peduli lingkungan.” serta 

salah satu misinya untuk menjalin kerja sama yang 

harmonis antar warga sekolah dan lingkungan. Visi 

dan misi tersebut jika diterapkan dengan baik 

tentulah mempengaruhi perkembangan karakter 

siswa, akan tetapi visi dan misi yang tercantum 

belum cukup untuk menjamin siswa mempunyai 

karakter bersahabat jika tidak diterapkan melalui 

pembiasaan. 

Adapun hasil penelitian mengenai definisi 

karakter bersahabat yang disampaikan oleh Bapak 
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Suhardiyanto selaku sebagai Kepala Sekolah SDN 

Ploso 1 Tegalombo: 

”Menurut saya, karakter bersahabat adalah 
suatu karakter yang harus dimiliki oleh 
seseorang yakni karakter yang mendorong 
seseorang untuk berkomunikasi, dapat 
sosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah 
maupun di masyarakat. Di saat ini Pemerintah 
memang sudah menggembar-gemborkan 
mengenai pendidikan karakter untuk anak 
bangsa, akan tetapi rencana tersebut belum 
terealisasikan dengan baik.”40 

Adapun pemaparan definisi karakter 

bersahabat dari Bapak Arfiadi Agung N. selaku 

Guru kelas III SDN Ploso 1: 

“Karakter bersahabat adalah suatu karakter 
yang mana seseorang dapat bersosialisasi dan 
berinteraksi dengan baik pada sesama. Di 
suatu lembaga pendidikan pun perlu 
mengembangkan karakter bersahabat. Karena 
jika karakter bersahabat telah melekat pada 
diri siswa maka siswa akan mudah dalam 
bersosialisasi, saling menghormati terhadap 
sesama maupun pada guru.”41  

                                                 
40  Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 04/W/07-II/2019 
41  Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019  
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Dari pemaparan di atas yang telah 

disampaikan oleh Bapak Suhardiyanto dan Bapak 

Arfiadi Agung N. dapat diketahui bahwa karakter 

bersahabat sangatlah penting dimiliki oleh 

seseorang dengan tujuan untuk memudahkan 

seseorang dalam bersosialisasi di lingkungan 

sekolah maupun di lingkungan masyarakat, karena 

manusia tergolong sebagai makhluk sosial yakni 

tidak bisa hidup tanpa orang lain.  

Strategi adalah perencanaan yang berisi 

tentang serangkaian kegiatan yang 

didesain/dirancang untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu. Era sekarang didunia 

pendidikan, guru tidak hanya berperan sebagai 

pentransfer ilmu saja, akan tetapi dapat 

membimbing, memotivasi dan mengarahkan siswa 

pada karakter yang baik. 
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Adapun strategi yang digunakan oleh Bapak 

Arfiadi Agung N. yang selaku guru kelas III dalam 

mengembangkan karakter bersahabat pada siswa 

SDN Ploso 1. Beliau memaparkan sebagai berikut: 

“Strategi yang saya gunakan selama ini yakni 
guru bertindak sebagai pengasuh, teladan, dan 
pembimbing, memberikan contoh disiplin 
moral, dan menciptakan lingkungan kelas 
yang demokratis. Jika proses pembelajaran 
ikut melibatkan siswa dalam pengambilan 
keputusan, maka menjadikan kelas sebagai 
tempat yang perlu mereka tuju dan nyaman 
sebagai tempat untuk belajar.”42 

Untuk menunjang tercapainya perkembangan 

karakter bersahabat siswa, guru kelas III memiliki 

beberapa strategi salah satunya menciptakan 

lingkungan kelas yang demokratis dengan tujuan 

agar siswa tidak hanya sebagai pendengar dan guru 

sebagai pemateri saja melainkan ikut serta dalam 

jalannya proses pembelajaran, sehingga proses 

                                                 
42 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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pembelajaran ada timbal balik dari siswa yang dapat 

menghidupkan suasana kelas yang nyaman untuk 

proses pembelajaran.  

 Budaya merupakan suatu kebiasaan yang 

telah dimiliki oleh lembaga pendidikan yang 

menjadikan ciri khas tersendiri dengan sekolah 

lainnya. SD Negeri Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

memiliki budaya yang sedang dibudayakan yakni 

budaya 5S dengan tujuan untuk mengembangkan 

karakter bersahabat bagi siswa. Pernyataan tersebut 

diperkuat oleh Bapak Suhardiyanto selaku Kepala 

Sekolah mengenai Budaya 5S sebagai berikut: 

“Budaya 5S adalah pembentukan karakter 
yang mengarah kepada pembentukan watak 
anak yang di dalamnya terdiri dari 5S itu 
(sapa, salam, senyum, sopan dan santun) yang 
perlu diterapkan di sekolah sebagai dasar 
pembentukan watak anak. Dan budaya 5S ini 
sudah ada sejak dulu sebelum saya kesini, 
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saya di sini mulai tahun 2015 dan budaya 5S 
itu sudah ada.”43 

Adapun pemaparan dari Bapak Arfiadi Agung N 

selaku wali kelas III: 

“Budaya 5S adalah budaya yang menerapkan 
senyum, sapa, salam, sopan dan santun, yang 
mana harus diajarkan pada anak sedari 
kecil.”44 

Adapula budaya 5S yang dipaparkan oleh orang tua 

murid kelas III sebagai berikut: 

“Budaya 5S adalah budaya atau cara 
berinteraksi dengan sesama, apabila budaya 
5S sudah tertanam baik pada diri siswa maka 
secara spontan akan terbiasa melakukan hal-
hal baik dan sopan pada orang lain.”45 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa budaya 5S sangatlah penting di 

ranah pendidikan khususnya pada pendidikan tingkat 

dasar, karena di usia tingkat dasar karakter pada 

anak lebih mudah dibentuk. Dengan adanya program 

                                                 
43 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 03/W/06-II/2019 
44 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
45 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-II/2019 
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budaya tersebut yang dilakukan oleh pihak sekolah 

bertujuan untuk mengembangkan karakter 

bersahabat siswa. Maka dari itu kepala sekolah 

memberikan dukungan dan harapan yang besar 

kepada guru SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan agar 

selalu mencontohkan hal-hal yang membantu dalam 

mengembangkan karakter bersahabat pada anak. Di 

dalam proses pembelajaran guru tidak hanya 

memberikan pengetahuan saja pada siswa akan tetapi 

guru juga memberikan dukungan, bimbingan dan 

motivasi untuk selalu menerapkan budaya 5S atau 

hal lain yang dapat mengembangkan karakter pada 

anak terutama pada karakter bersahabat. 

Dalam menerapkan budaya 5S tentunya tidak 

selalu berjalan mulus, adapun kendala yang dialami 

oleh guru kelas III, seperti yang telah dipaparkan 

Bapak Arfiadi Agung N sebagai berikut: 
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“Kendala yang saya alami selama ini yakni 
ketika mendapati siswa yang pendiam. Maka 
harus ada penanganan khusus, misalnya 
melalui pendekatan secara berkala. Dalam 
pendekatan itu guru memberikan motivasi, 
misal: dalam hal komunikasi, jika kita mudah 
berkomunikasi dengan sesama maka kita 
akan banyak teman. Kemudian upaya yang 
saya lakukan antara lain: dengan melakukan 
pembiasaan jabat tangan setiap pagi, 
memberikan motivasi disela-sela proses 
pembelajaran, mencontohkan sikap dari 
penerapan budaya 5S serta dengan melakukan 
pendekatan orang tua siswa, pendekatan 
tersebut saya lakukan ketika pertemuan wali 
murid misal ketika pengambilan rapor atau 
pertemuan wali murid secara khusus. Di situ 
saya memberikan pemaparan sikap anak 
mereka ketika di sekolah. kemudian saya 
bertanya pada orang tua siswa apakah 
sikapnya sama ketika di sekolah ataupun 
tidak. Dengan begitu dapat memudahkan saya 
dalam menangani hal tersebut.”46 

Ketika mendapati siswa yang cenderung lebih 

pendiam, biasanya beliau menggunakan cara khusus 

yaitu melalui pendekatan dan memberikan motivasi 

serta dukungan agar siswa terdorong untuk 

bersosialisasi dengan baik, tidak merasa takut 

                                                 
46 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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maupun canggung dalam berinteraksi dengan sesama 

maupun dengan Bapak/Ibu guru lainnya. Upaya 

yang dilakukan oleh guru kelas III ada berbagai hal 

yang salah satunya melalui pendektan pada 

lingkungan keluarga yang bertujuan agar lebih 

mudah dalam mengenal karakter asli siswanya. 

Dalam menerapkan budaya tersebut perlu 

adanya waktu yang lama dan dilakukan secara 

berkala. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh 

Bapak Suhardiyanto selaku kepala sekolah SDN 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan: 

”Bapak/Ibu Guru di sini berusaha 
memberikan contoh yang baik budaya 5S 
tersebut, akan tetapi tidak semua siswa 
menerapkannya dengan baik. Sudah ada 
beberapa siswa yang menerapkannya, 
semisal: siswa setiap hari senin setelah 
upacara salim kepada semua Bapak/Ibu Guru, 
terkadang siswa juga menyapa Bapak/Ibu 
Guru di sekolah. akan tetapi, sangat 
disayangkan ketika siswa sudah lulus dari SD 
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dan berlanjut ke jenjang SMP siswa 
cenderung terlihat acuh pada Guru.”47 

Adapun tanggapan dari Bapak Arfiadi Agung N 

selaku wali kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan: 

“Insha’Allah sudah baik, kita memang sudah 
budayakan terutama pada salam dan salim, 
tidak hanya waktu pagi hari saja, akan tetapi 
setiap waktu siswa sudah terbiasa salim dan 
salam pada Bapak/Ibu Guru maupun siswa 
yang lainnya. Namun masih ada juga yang 
belum menerapkannya dengan baik 
sebagaimana telah dicontohkan oleh 
Bapak/Ibu Guru.”48 

Dari pemaparan di atas budaya 5S sudah 

diterapkan oleh siswa SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan, akan tetapi masih terdapat beberapa siswa 

yang belum menerapkannya dengan baik, hal ini 

perlunya upaya guru atau pihak sekolah lainnya 

memiliki cara tersendiri untuk mengatasinya, yakni 

                                                 
47 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 03/W/06-II/2019 
48 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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dengan cara guru memberikan contoh pada siswa 

secara berkala. 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat 

penerapan budaya 5 S (Senyum, Sapa, Salam, 

Sopan, dan Santun) dalam mengembangkan 

karakter bersahabat siswa kelas III di SDN Ploso 

1 Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 

Dalam menerapkan budaya 5S guna 

mengembangkan karakter bersahabat pada siswa, 

adapun dukungan yang dihadapi oleh para guru. 

Adapun faktor pendukung yang membantu 

berjalannya upaya dalam mengembangkan karakter 

bersahabat pada siswa, berikut pemaparan guru kelas 

III Bapak Arfiadi Agung N: 

”Dalam upaya yang saya lakukan adapun 
faktor yang mendukung Faktor yang dapat 
mendukung yakni: motivasi, arahan dan 
bimbingan melalui pembiasaan dan kegiatan 
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pembelajaran di kelas agar siswa lebih giat 
lagi dalam penerapan budaya 5S guna 
mengembangkan karakter bersahabat pada 
diri siswa.”49 

Dengan adanya faktor yang mendukung 

jalannya penerapan budaya 5S diharapkan karakter 

bersahabat pada siswa dapat berkembang. Mengingat 

akan pentingnya karakter dalam membangun sumber 

daya manusia (SDM) yang kuat, maka perlunya 

pendidikan karakter yang dilakukan dengan tepat. 

Dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter 

merupakan suatu yang tidak dipisahkan dari 

kehidupan. Oleh karena itu, diperlukannya 

kepedulian oleh berbagai pihak, baik dari 

pemerintah, masyarakat, sekolah maupun di 

lingkungan keluarga. 

Lembaga pendidikan khususnya di sekolah 

merupakan suatu tempat yang strategis dalam 

                                                 
49 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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membentuk karakter siswa. Hal ini bertujuan agar 

siswa dalam segala ucapan, bersikap, dan 

berperilaku  mencerminkan karakter yang baik. 

Pendidikan karakter di sekolah mengarah pada 

terciptanya suasana yang kondusif agar suatu proses 

pendidikan di sekolah dapat secara langsung maupun 

tidak langsung dapat memberikan secara aktif guna 

memberikan perubahan karakter pada siswa. 

Siswa di tingkat sekolah dasar biasanya lebih 

cenderung meniru, maka dari itu guru dijadikan 

sebagai contoh untuk teladan bagi siswanya. SDN 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan biasanya guru 

memberikan contoh yang mencerminkan penerapan 

budaya 5S dalam kegiatan sehari-hari. Hal itu 

bertujuan agar seiring berjalannya waktu siswa mulai 

meniru contoh dari Bapak/Ibu Guru tersebut, yang 
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kelak akan menjadikan siswa yang memiliki karakter 

baik. 

Dalam melaksanakan penerapan budaya 

sekolah guna mengembangkan karakter di suatu 

lembaga pendidikan tentunya tidak selalu berjalan 

lurus terus menerus, akan tetapi tenaga kependidikan 

di sekolah pun mendapati hal-hal yang dapat 

menghambat jalannya penerapan budaya dalam 

mengembangkan karakter bersahabat siswa. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Arfiadi Agung N, selaku 

guru kelas SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan: 

Adapun faktor penghambat yang saya alami 
yakni: kurangnya dukungan dari orang tua, 
karena kebanyakan orang tua cenderung 
menyerahkan semua pendidikan dan 
keberhasilan putra-putrinya pada pihak 
sekolah, seharusnya lingkungan pertama yang 
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membentuk karakter siswa adalah lingkungan 
keluarga.50 

Terjadinya faktor penghambat karena 

kurangnya dukungan dari orang tua, hal ini terjadi 

karena biasanya orang tua lebih menyerahkan semua 

pendidikan anak kepada pihak sekolah. Sehingga 

tidak menutup kemungkinan, para siswa belum 

terbiasa menerapkan budaya 5S tersebut, dan 

karakter bersahabat pun belum begitu nampak pada 

diri siswa. Jika di awal tahun pelajaran terutama 

kelas bawah biasanya anak lebih cenderung 

pendiam. 

Peristiwa tersebut guru kelas menanganinya 

dengan beliau selalu memberikan motivasi dan 

bimbingan kepada siswa serta memberikan 

contohkan disetiap harinya sehingga siswa lama 

kelamaan mulai terbiasa. Pernyataan tersebut 

                                                 
50 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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diperkuat dengan adanya foto dokumentasi 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas.51 Ketika 

sedang pembelajaran berlangsung siswa terlihat 

anteng dan mendengarkan penjelasan guru. Dari situ 

siswa berlatih untuk menghargai dan menghormati 

orang lain.  

Adapun upaya yang dilakukan oleh Bapak 

Arfiadi Agung N. selaku wali kelas III, berikut 

pemaparannya: 

“Upaya yang saya lakukan antara lain: 
dengan melakukan pembiasaan jabat tangan 
setiap pagi, memberikan motivasi disela-sela 
proses pembelajaran, mencontohkan sikap 
dari penerapan budaya 5S.”52 

Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar 

membiasakan siswa untuk selalu ingat dan 

menerapkannya setiap saat, tidak hanya di sekolah 

                                                 
51 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 07/D/02-V/2019 
52 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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saja akan tetapi di lingkungan keluarga pun terbiasa 

menerapkannya. 

3. Respons siswa dan respon orang tua terhadap 

penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, 

Sopan, dan Santun) dalam mengembangkan 

karakter bersahabat siswa kelas III di SDN Ploso 

1 Tegalombo Pacitan 

Di suatu lembaga pendidikan pastinya 

memiliki budaya yang sedang dikembangkan di 

suatu sekolah, SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

memiliki budaya 5S guna mengembangkan karakter 

bersahabat pada siswa. Penerapan Budaya 5S 

mendapatkan tanggapan dari siswa, berikut 

pemaparannya : 

”Iya Bu, tapi kadang ada yang tidak.”53 

                                                 
53 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 05/W/06-II/2019 
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Siswa tersebut mengungkapkan jika siswa 

kelas III menghormati Bapak/Ibu Guru maupun 

sesamanya, namun ada saja yang tidak menghormati. 

Bahkan ada yang suka marah-marah pada temannya. 

Hal ini dapat diperkuat dengan pemaparan berikut: 

“Iya Bu, tapi ada juga yang tidak, misalnya: 
ada yang suka memarahi temannya, minta 
uang jajan temannya.”54 

Munculnya sikap siswa tersebut karena 

kurang tertanamnya karakter bersahabat pada diri 

siswa, sehingga siswa terkesan mementingkan diri 

sendiri. Untuk itu sekolah memiliki kebijakan dalam 

mengembangkan karakter bersahabat siswa, adapun 

pemaparan dari Bapak Arfiadi Agung N selaku wali 

kelas III: 

“Karena itu merupakan suatu program di 
sekolah, jika belum berhasil pihak sekolah 

                                                 
54 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 05/W/06-II/2019 
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akan terus berusaha menerapkan secara 
berkala.”55 

Ketika siswa bertemu dengan Bapak/Ibu 

Guru pun siswa tidak selalu mengucapkan salam, 

seperti halnya yang telah dipaparkan oleh salah satu 

siswa kelas III berikut: 

“Tidak Bu, tapi di pagi hari saat masuk kelas 
kita mengucapkan salam. Dan sebelum 
memulai pembelajaran biasanya Bapak/Ibu 
Guru mengucapkan salam dan 
mempersilahkan untuk berdo’a terlebih 
dahulu.”56  

Pemaparan siswa tersebut diperkuat pula 

dengan hasil observasi peneliti ketika di ruang kelas. 

Di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan mayoritas siswa 

selalu mengucapkan salam sebelum masuk kelas. 

Kebiasaan tersebut selalu dicontohkan oleh 

Bapak/Ibu guru sehingga siswa mulai terbiasa. 

Ketika sedang berbicara pun bertutur kata dengan 

                                                 
55 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
56 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 05/W/06-II/2019 
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baik, peduli terhadap teman serta saat pembelajaran 

berlangsung siswa mendengarkan penjelasan materi 

dari guru.57 

Siswa dibiasakan seperti itu untuk 

mengembangkan karakter bersahabat siswa, serta 

dapat melatih kedisiplinan dan sikap hormat siswa 

terhadap Bapak/Ibu Guru. Tumbuh dan 

berkembangnya karakter baik pada anak akan 

mendorong siswa untuk tumbuh dengan kapasitas 

dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal 

yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar 

serta memiliki tujuan hidup yang lebih baik. 

seseorang yang memiliki pengetahuan kebaikan 

belum tentu mampu bertindak sesuai dengan 

pengetahuannya, jika tidak terlatih atau menjadi 

kebiasaan untuk melakukan kebaikan tersebut. Hal 

                                                 
57 Lampiran Transkip Observasi Nomor: 03/O/02-V/2019 
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ini diperlukan agar siswa atau warga sekolah lainnya 

yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut 

sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, 

dan mengamalkan nilai-nilai yang mencerminkan 

nilai moral. Kebiasaan berbuat baik tidak selalu 

menjamin bahwa manusia yang telah terbiasa 

tersebut secara sadar menghargai akan pentingnya 

nilai karakter. Karena mungkin saja perbuatannya 

tersebut dilandasi dengan rasa takut atau berbuat 

salah, bukan karena tingginya penghargaan akan 

nilai itu di kehidupannya. 

Kondisi sosial beberapa siswa dapat dilihat 

ketika jam istirahat tiba, mereka memiliki sikap 

kekeluargaan yang erat, mereka berteman maupun 

bermain tidak pandang kelas berapa ia berteman58. 

Akan tetapi ada juga yang terlihat masih malu dan 

                                                 
58 Lihat Lampiran Transkip Observasi Nomor: 01/O/07-II/2019 
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acuh terhadap temannya, hal ini diperkuat dengan 

hasil observasi yang telah dilakukan peneliti. Ketika 

sedang berkomunikasi dengan Bapak/Ibu guru 

maupun teman lainnya sudah ada beberapa siswa 

dalam bertutur kata menggunakan bahasa yang 

santun dan baik. 

Dalam penerapan budaya 5S tentunya 

mendapatkan tanggapan dari orang tua. Berikut 

pemaparan dari orang tua siswa kelas III: 

”Menurut saya, murid dididik dan dibimbing 
guru sejak dini untuk menerapkan 5S itu, 
sehingga anak-anak mengerti cara bersikap 
ramah kepada orang lain. 5S ini merupakan 
kebiasaan kecil yang bermanfaat besar bagi 
anak.”59 

Tidak hanya pihak sekolah saja yang harus 

mendidik dan membimbing siswa akan tetapi orang 

tualah yang pertama kali mengajarkan, 

mengenalkan, membimbing serta mendidik anak 

                                                 
59 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-II/2019 
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agar memiliki karakter baik yang melekat pada diri 

si anak. Orang tua adalah guru moral pertama anak-

anak dan bertahan paling lama. Anak di sekolah 

berganti guru di setiap tahunnya, tetapi mereka 

memiliki satu orang tua sepanjang masa 

pertumbuhannya. Hubungan orang tua dengan anak 

pun mengandung signifikasi emosional khusus yang 

dapat menyebabkan anak-anak merasa dicintai dan 

berharga atau malah sebaliknya anak-anak merasa 

tidak dicintai dan tidak berharga. Untuk itu siswa 

setelah keluar dari lingkungan sekolah, orang tualah 

yang berperan dalam pembentukan karakter si anak. 

Adapun data pendukung lain yang peneliti 

gunakan untuk mengetahui sejauh mana budaya 5S 

berkembang di lingkungan keluarga. Data 

pendukung lain yang peneliti gunakan adalah angket 

untuk orang tua siswa kelas III SDN Ploso 1 
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Tegalombo Pacitan. Berikut hasil angket orang tua 

siswa kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan: 

Tabel 3 Rekapitulasi Penerapan Budaya 5S kelas 
III  SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

 

 

No

. 

 

Nama 

siswa 

Penerapan budaya 5S 

Sapa Salam SenyumSopan Santun

1. Annisa       

2. Asyfa       

3. Chelsea      

4. Enggel      

5. Isa      

6. Lusiana      

7. Marita      

8. Putri      

9. Rafa _     

10. Risxy      
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No

. 

 

Nama 

siswa 

Penerapan budaya 5S 

Sapa Salam SenyumSopan Santun

11. Sayyidatu    _  

12. Septiana    _  

13. Rachel    _  

14. Vivi    _  

15. Yusuf       

Jumlah  14 15 15 11 15 

Dari tabel di atas terdapat 5S yang sedang 

diterapkan di sekolah, adapun penerapan 5S yang 

masih kurang yakni sapa dan sopan. Hal tersebut 

perlu adanya tindakan lebih lanjut dari sekolah. Agar 

penerapan 5S lebih maksimal lagi. Jika digambarkan 

melalui diagram berikut perolehannya:  



 

 
 

Gambar 2 Persentase Penerapan Budaya 5S

Berdasarkan data di atas sapa serta sopan 

harus adanya tindakan lagi, agar 5S dapat diterapkan 

siswa secara sempurna. Hal tersebut harus adanya 

dukungan pula dari keluarga. Tidak dapat di sangkal 

bahwa keluarga sangatlah berpengaruh terhadap 

sosialisasi moral pada anak, sehingga ketika di 

rumah peran orang tualah yang sangat penting dalam 

pembentukan pribadi baik pada anak. Meskipun 

sekolah dapat memperbaiki tingkah laku siswa 

sapa , 93%

salam, 100
%

senyum, 1
00%

sopan, 73
%

santun, 100
%

100 

 

Gambar 2 Persentase Penerapan Budaya 5S 

Berdasarkan data di atas sapa serta sopan 

harus adanya tindakan lagi, agar 5S dapat diterapkan 

siswa secara sempurna. Hal tersebut harus adanya 

dukungan pula dari keluarga. Tidak dapat di sangkal 

bahwa keluarga sangatlah berpengaruh terhadap 

ral pada anak, sehingga ketika di 

rumah peran orang tualah yang sangat penting dalam 

pembentukan pribadi baik pada anak. Meskipun 

sekolah dapat memperbaiki tingkah laku siswa 

salam, 100
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ketika sedang berada di sekolah, namun sangat 

mungkin dampak yang mampu bertahan lama pada 

karakter anak akan lenyap jika tidak didukung dari 

rumah.  

Seorang anak tidak hanya membutuhkan nilai 

tinggi dalam hal pengetahuan saja, akan tetapi 

karakter baik pun sangat perlu tertanam pada diri 

anak. Dengan tujuan jika siswa sudah lulus dari 

dunia pendidikan, anak sudah dibekali dengan 

karakter  baik. Maka dari itu sekolah menerapkan 

budaya 5S guna mengembangkan karakter 

bersahabat anak. Adapun tanggapan dari orang tua 

mengenai penerapan tersebut, berikut 

pemaparannya: 

”Menurut saya, penerapan 5S di sekolah 
sangat bermanfaat untuk sikap dan sifat anak 
dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan 
otak, sehingga di dalam lingkungan keluarga 
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pun anak terbiasa dengan etika dan budaya 
5S tersebut.”60 

Oleh karena itu orang tua juga harus 

mendukung ketika anak berada di lingkungan 

keluarga, sehingga dalam mewujudkan 

pengembangan karakter bersahabat anak melalui 

budaya 5S akan tercapai. Kegiatan pembiasaan 

budaya 5S dapat memberikan perubahan pada anak 

ketika dalam lingkungan keluarga, berikut tanggapan 

dari orang tua siswa kelas III: 

“Budaya 5S sangat membantu 
mengembangkan karakter anak. Dengan 
budaya 5S anak-anak bisa bercanda, bermain, 
bersahabat dengan menyenangkan, namun 
tetap santun dalam bersikap dan berbicara.”61 

Memang penerapan budaya tersebut sangat 

penting diterapkan dan dibiasakan kepada anak, 

karena 5S dapat membentuk pribadi siswa menjadi 

lebih baik lagi. Karena manusia tergolong sebagai 

                                                 
60 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-II/2019 
61 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-II/2019 
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makhluk sosial, maka harus memiliki kemampuan 

dalam berkomunikasi, sehingga dapat menjalin 

hubungan dengan orang lain. Namun, alangkah 

menyedihkan jika tidak semua orang mampu 

berkomunikasi dengan baik. Tidak jarang terjadi 

perselisihan antar individu, bahkan perkelahian 

anatar warga hanya karena terjadi kesalahpahaman 

dalam berkomunikasi. Untuk itu SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan memiliki suatu program yaitu 

pengembangan karakter bersahabat siswa melalui 

budaya 5S dengan tujuan siswa dapat berkomunikasi 

dengan baik dan santun terhadap orang lain serta 

dapat melatih siswa untuk saling menghormati, 

menghargai orang lain 

Penerapan budaya 5S pun mendapatkan 

persetujuan dari orang tua siswa. Adapun pemaparan 

dari orang tua siswa mengenai hal itu: 
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“Iya. saya sangat setuju. Karena apa dengan 
adanya penerapan budaya 5S itu akan 
berdampak positif bagi anak. Jika anak 
dibekali 5S itu serta dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari, maka si anak memiliki 
karakter yang baik yang tentunya akan 
membanggakan bagi orang tua. Karena anak 
tidak hanya pintar dalam hal akademik akan 
tetapi dalam bersikap pun anak memiliki tata 
krama dan sopan santun”.62 

Berdasarkan wawancara tersebut orang tua 

siswa menyetujui penerapan budaya 5S di sekolah, 

agar anak tidak hanya pandai perihal akademiknya 

saja, melainkan juga dibekali oleh karakter yang baik 

pada diri siswa. 

                                                 
62 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-II/2019 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis strategi guru dalam menerapkan budaya 5S 

guna mengembangkan karakter bersahabat siswa 

kelas III SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

Strategi adalah suatu perencanaan yang 

digunakan oleh guru yang berisi tentang rangkaian 

kegiatan yang di desain untuk menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan tertentu.63 Dalam dunia pendidikan, 

guru harus memiliki strategi tersendiri untuk membantu 

penyampaian materi kepada siswa. Agar siswa tidak 

mudah bosen dengan penjelasan guru yang hanya 

monoton, karena siswa SD masih cenderung suka 

bermain terutama pada kelas bawah. Jika dalam proses 

pembelajaran berlangsung dan memerlukan waktu yang 

                                                 
63 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep Dan 

Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2014), 185. 
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cukup lama dengan penyampaian yang monoton siswa 

akan merasa cepat merasa bosen. 

Guru kelas III mengemukakan bahwa strategi 

yang saya gunakan selama ini yakni guru bertindak 

sebagai pengasuh, teladan, dan pembimbing, 

memberikan contoh disiplin moral, dan menciptakan 

lingkungan kelas yang demokratis. Hal ini sesuai teori 

buku dari Muchlas Samani dan Hariyanto yang 

menyatakan bahwa strategi yang digunakan guru yang 

berkaitan dengan pengembangan diri yakni: 

1) Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan 

siswa secara terus menerus dan konsisten setiap saat, 

misalnya: melaksanakan upacara bendera setiap hari 

senin atau pada hari-hari tertentu, piket kelas, berdoa 

sebelum pembelajaran dimulai. 

2) Kegiatan spontan adalah sesuatu yang bersifat 

spontan, tanpa harus direncanakan terlebih dahulu, 
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misalnya: mengunjungi teman yang sedang sakit, 

mengumpulkan sumbangan untuk korban yang 

terkena bencana alam. 

3) Keteladanan adalah timbulnya sikap dan perilaku 

siswa karena meniru perilaku atau sikap guru dan 

tenaga kependidikan di sekolah, misalnya: kerapian 

seragam yang dikenakan, saling peduli, mematuhi 

tata tertib sekolah. 

4) Pengkondisian yakni menciptakan kondisi yang 

mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, 

misalnya: halaman sekolah yang bersih dari sampah, 

kondisi kelas yang rapi dan nyaman untuk proses 

pembelajaran.64  

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan lebih 

menekankan pada keteladanan, karena disini guru 

maupun tenaga kependidikan lainnya dijadikan contoh 

                                                 
64 Muchlas Samani Dan Hariyanto. Konsep Dan Model …, 145 
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atau teladan bagi siswanya. Agar seiring berjalannya 

waktu siswa dapat meniru kegiatan guru yang 

mencerminkan penerapan budaya 5S. 

Adapun strategi lain yang digunakan yakni 

pengkondisian, pengkondisian ini diterapkan jika sedang 

berada di dalam kelas. Dengan tujuan jika proses 

pembelajaran ikut melibatkan siswa dalam pengambilan 

keputusan, maka menjadikan kelas sebagai tempat yang 

perlu mereka tuju dan nyaman sebagai tempat untuk 

belajar.65 Karena pendidikan tidak hanya semata-mata 

untuk meraih prestasi akademiknya saja akan tetapi juga 

kebutuhan moral, karakter yang baik pada anak harus 

ditanamkan pada diri anak.  

Pendidikan karakter merupakan upaya-upaya 

yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk 

menanamkan nilai-nilai perilaku siswa yang 

                                                 
65 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia serta lingkungan masyarakat.66 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan pendidikan dan hasil dari pendidikan 

mengarah pada pencapaian pembentukan karakter siswa 

secara utuh yang sesuai dengan ketentuan kompetensi 

lulusan.67 Pendidikan karakter tidak hanya membuat 

seorang anak mempunyai akhlak mulia saja, akan tetapi 

dapat meningkatkan kualitas akademiknya. Hubungan 

antara keberhasilan pendidikan karakter dengan 

keberhasilan akademik dapat menumbuhkan suasana 

sekolah yang menyenangkan dan proses pembelajaran 

menjadi kondusif  

Karakter bersahabat adalah suatu tindakan yang 

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan 

                                                 
66 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan Karakter 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 115. 
67  Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan…,116. 
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bekerja sama dengan orang lain, dimana seseorang 

dengan mudah dalam berkomunikasi dengan sesama di 

lingkungan sekolah, keluarga maupun di lingkungan 

masyarakat.68 

Kepala sekolah SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

mengemukakan bahwa karakter bersahabat adalah suatu 

karakter yang harus dimiliki oleh seseorang yakni 

karakter yang mendorong seseorang untuk 

berkomunikasi, dapat sosialisasi dengan baik di 

lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Di saat ini 

Pemerintah memang sudah menggembar-gemborkan 

mengenai pendidikan karakter untuk anak bangsa, akan 

tetapi rencana tersebut belum terealisasikan dengan 

baik.69 

Di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan dalam 

mengembangkan karakter bersahabat pada diri siswa, 

                                                 
68  Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan…,111. 
69 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 04/W/07-II/2019 
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guru menggunakan berbagai upaya untuk dalam 

penerapannya. Adapun strategi yang dilakukan oleh 

Bapak Arfiadi Agung N yang selaku guru kelas III, 

beliau memaparkan strategi yang saya gunakan selama 

ini yakni guru bertindak sebagai pengasuh, teladan, dan 

pembimbing, memberikan contoh disiplin moral, dan 

menciptakan lingkungan kelas yang demokratis. Jika 

proses pembelajaran ikut melibatkan siswa dalam 

pengambilan keputusan, maka menjadikan kelas sebagai 

tempat yang perlu mereka tuju dan nyaman sebagai 

tempat untuk belajar.70 

Menganalisis lebih jauh mengenai hasil 

penelitian ada di Bab IV tentang upaya guru kelas III 

dalam mengembangkan karakter bersahabat siswa 

melalui penerapan budaya 5S, tidak bisa di pungkiri 

bahwa guru kelas memiliki peranan sangat penting 

                                                 
70 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019  
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dalam mengembangkan karakter bersahabat siswa dan 

meningkatkan moral baik yang dimiliki siswa. Dari hasil 

wawancara dengan Guru kelas  III SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan dengan Bapak Arfiadi Agung N 

pada tanggal 5 Februari 2019, mulai terlihat peran guru 

kelas dalam membimbing siswa, memotivasi, 

memberikan arahan pada siswa melakukan kegiatan 

pembiasaan salim di pagi hari ketika baru datang ke 

sekolah, serta memberikan kebebasan kepada siswa 

dalam mengemukakan pendapat dan guru melibatkan 

siswa dalam mengambil keputusan, sehingga siswa 

merasa nyaman di kelas karena siswa ikut terlibat tidak 

hanya sebagai pendengar saja. 

Temuan ini memperkuat teori menurut Sudarwan 

Danim bahwa untuk mewujudkan pengembangan 

karakter bersahabat pada siswa, maka guru memiliki 

tugas sebagai berikut: 
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1) Guru Sebagai Penggerak 

Untuk mendorong dan menggerakkan sistem 

sekolah yang maju memang membutuhkan 

kemampuan brilian tersebut guna mengefektifkan 

kinerja sumber daya manusia secara maksimal dan 

berkelanjutan. Jika pola ini dapat terbangun secara 

kolektif dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh 

oleh guru, maka akan muncul perubahan besar 

dalam sistem manajemen sekolah. 

2) Guru Sebagai Evaluator 

Guru menjalankan fungsi sebagai evaluator, 

yaitu melakukan evaluasi/penilaian terhadap 

aktivitas yang telah dikerjakan dalam sistem 

sekolah. seorang guru harus terus menerus 

melakukan evaluasi baik dalam maupun ke luar 

sekolah, guna meningkatkan mutu pendidikan yang 

lebih baik.  
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3) Guru Sebagai Motivator  

Seorang guru seyogyangya memerankan diri 

sebagai motivator murid-muridnya, teman 

sejawatnya, serta lingkungannya.71 Dengan tujuan 

tidak hanya mentransfer pengetahuan saja tetapi 

juga memberikan motivasi kepada siswa. 

Dari hasil analisis data penelitian di atas bahwa 

guru di SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan khususnya 

guru kelas, selalu memberikan arahan dan bimbingan di 

sela-sela proses pembelajaran di kelas dengan tujuan 

untuk mengembangkan karakter bersahabat siswa, 

memberikan pengetahuan pada siswa, memberikan 

contoh yang baik, melakukan kegiatan pembiasaan serta 

selalu memotivasi siswa. Guru SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan telah melakukan peran dan fungsinya dengan 

baik, seperti melakukan upaya untuk mengembangkan 

                                                 
71 Sudarwan Danim, Profesi Kependidikan…, 45. 
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karakter bersahabat siswa kelas III. Upaya yang 

dilakukan guru kelas III dalam mengembangkan 

karakter bersahabat siswa dengan memberikan contoh 

dalam kesehariannya, memberikan berbagai motivasi 

serta bimbingan. Menurut peneliti guru kelas III SDN 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan sudah menjalankan peran 

dan fungsinya dengan baik. 

Sekolah telah menjadi pendidikan sebagai media 

berbenah diri dan membentuk cara berpikir yang kuat 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

membentuk karakter siswa dengan nilai-nilai luhur.72  

Di lingkungan sekolah siswa belajar berbenah 

diri dan membentuk karakter. Karena sekolah adalah 

wahana untuk mencerdaskan dan memberikan 

perubahan pada kehidupan siswa. Sekolah mendidik 

                                                 
72 Ardi Wiyani, Konsep, Praktik & Strategi Membumikan 

Pendidikan Karakter Di SD, 97. 
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siswa untuk menjadi diri sendiri dan menggali minat 

serta bakat siswa, agar bakat siswa dapat berkembang 

sesuai dengan bidang dan bakat yang dimiliki individu, 

yang berguna bagi diri, nusa dan bangsa. 

Di sekolah siswa mengalami perubahan dalam 

tingkah laku. Proses perubahan tingkah laku dalam diri 

siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial dan kebudayaan 

yang tertuang dalam kurikulum. Kurikulum pendidikan 

yang dilaksanakan oleh guru salah satunya berfungsi 

membentuk tingkah laku menuju kepribadian yang 

dewasa secara optimal.73 Oleh karena itu perlu adanya 

budaya yang perlu dikembangkan di suatu lembaga 

pendidikan. Karena budaya sekolah memiliki cakupan 

yang sangat luas. Budaya sekolah adalah suasana 

kehidupan sekolah dimana tempat siswa dan pihak 

sekolah lainnya untuk berinteraksi. 

                                                 
73 Novan Ardy Wiyani,  Konsep, Praktik & Strategi 

Membumikan…,98. 
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SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan memiliki 

budaya yang sudah dikembangkan yakni Budaya 5S. 

Tujuan diterapkannya budaya 5S di sekolah adalah 

untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kedisiplinan 

siswa disekolah. Kepanjangan dari masing-masing S 

sebagai berikut: 

1. Sapa adalah bentuk sikap kita menghargai orang 

lain. Tujuannya untuk membentuk karakter siswa 

menjadi mudah bergaul serta saling mengenal satu 

sama lain. 

2. Salam dapat diartikan dengan memberikan do’a, 

dapat juga dengan berupa jabat tangan, orang yang 

mendapatkan salam dari seseorang harus wajib 

menjawabnya. 

3. Senyum termasuk ibadah, dengan senyum berarti 

kita memberikan keceriaan, kesenangan dan 

keramahan kita terhadap sesama. 
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4. Sopan, perilaku ini wajib kita lakukan dimanapun 

dan kapanpun saat kita bertemu dengan orang lain. 

Perilaku sopan mencerminkan sifat dan perilaku diri 

kita. 

5. Santun dapat diartikan menghargai orang lain. 

Dalam berperilaku siswa harus berperilaku santun, 

dalam bertutur kata menggunakan bahasa yang baik. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak 

Suhardiyanto bahwa budaya 5S adalah Budaya 

pembentukan karakter yang mengarah kepada 

pembentukan watak anak yang di dalamnya terdiri dari 

5S itu (sapa, salam, senyum, sopan dan santun) yang 

perlu diterapkan di sekolah sebagai dasar pembentukan 

watak anak. Dan budaya 5S ini sudah ada sejak dulu 

sebelum saya kesini, saya di sini mulai tahun 2015 dan 

budaya 5S itu sudah ada.74  

                                                 
74 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 03/W/06-II/2019 
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Adapun pendapat lain mengenai budaya 5S yang 

dipaparkan oleh Bapak Arfiadi Agung N yang selaku 

guru kelas III SDN 1 Ploso Tegalombo Pacitan bahwa 

budaya 5S adalah budaya yang menerapkan senyum, 

sapa, salam, sopan dan santun, yang mana harus 

diajarkan pada anak sedari kecil.75 

Dalam penerapan budaya 5S di sekolah, adapun 

kendala yang dialami oleh guru kelas, berikut 

pemaparannya kendala yang saya alami selama ini yakni 

ketika mendapati siswa yang pendiam. Maka harus 

adanya penanganan khusus, misalnya melalui 

pendekatan secara berkala. Dalam pendekatan itu saya 

memberikan motivasi, misal: dalam hal komunikasi, jika 

kita mudah berkomunikasi dengan sesama maka kita 

akan banyak teman. Kemudian tidak hanya itu adapun 

upaya lain yang saya lakukan antara lain: dengan 

                                                 
75 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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melakukan pembiasaan jabat tangan setiap pagi, 

memberikan motivasi disela-sela proses pembelajaran, 

mencontohkan sikap dari penerapan budaya 5S.76 

Dari analisis data di atas peneliti menemukan 

bahwa kepala sekolah dan guru kelas III SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan memberikan contoh dan teladan 

pada siswa, dengan memberikan contoh tindakan yang 

mencerminkan budaya 5S di kesehariannya di sekolah, 

seperti melakukan tegur sapa, membiasakan salim setiap 

pagi dengan guru yang lain, serta kepala sekolah 

menjadi teladan guru yang lain, seperti memberikan 

arahan dan bimbingan ketika ada guru yang mendapati 

kesulitan dalam menghadapi tingkah laku siswa maupun 

kesulitan dalam hal yang lain. 

Dengan adanya program tersebut yang bertujuan 

untuk mengembangkan karakter bersahabat siswa kelas 

                                                 
76 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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III melalui penerapan budaya 5S yang dilaksanakan di 

sekolah setiap hari. Maka dari itu kepala sekolah pun 

memberikan dukungan dan harapan besar kepada guru 

khususnya guru kelas, agar benar-benar memberikan 

contoh dan memberikan motivasi supaya siswa 

menerapkan budaya 5S setiap saat di dalam 

kesehariannya. 

Dari analisis data yang telah diuraikan di atas 

peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya guru 

kelas dalam mengembangkan karakter bersahabat siswa 

melalui penerapan budaya 5S melalui berbagai hal yakni 

dengan melalui pendekatan secara berkala, memberikan 

contoh yang mencerminkan kegiatan budaya 5S di 

kegiatan sehari-hari di sekolah agar tercapainya tujuan 

pendidikan dan pengembangan karakter bersahabat pada 

siswa, karena mengingat akan pentingnya menerapkan 

budaya 5S di sekolah yang memiliki tujuan 
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mengarahkan siswa kepada karakter yang baik serta 

guru kelas III sudah melakukan perannya dengan baik di 

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan dengan memberikan 

motivasi, arahan, dan bimbingan kepada siswa kelas III. 

B. Analisis faktor pendukung dan faktor penghambat 

penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, 

dan Santun) dalam mengembangkan karakter 

bersahabat siswa kelas III di SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan 

Dalam menerapkan budaya 5S di sekolah ada 

beberapa hal yang dapat mendukung guna 

mengembangkan karakter bersahabat siswa kelas III 

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan. Berikut pemaparan 

dari Bapak Guru Kelas III mengenai faktor yang 

mendukung mengenai penerapan budaya 5S. Faktor 

yang dapat mendukung yakni: motivasi, arahan dan 

bimbingan, pembiasaan dan kegiatan pembelajaran di 
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kelas agar siswa lebih giat lagi dalam penerapan budaya 

5S guna mengembangkan karakter bersahabat pada diri 

siswa.  

Faktor pendukung yang didapati guru kelas III 

dalam menerapkan budaya 5S guna mengembangkan 

karakter bersahabat siswa yang berbasis nilai moral 

siswa, kepala sekolah sangat berterima kasih dan 

mendukung upaya yang dilakukan oleh guru kelas, 

karena mengembangkan karakter bersahabat pada siswa 

kelas bawah tidaklah mudah. Dengan berbagai upaya 

yang dilakukan guru kelas, kepala sekolah pun ikut serta 

memberikan contoh kepada siswa misal setiap pagi 

Bapak/Ibu guru yang baru datang selalu berjabat tangan 

terlebih dahulu. Dari pemaparan diatas, faktor yang 

dapat mendukung penerapan budaya 5S, harapan kepala 

sekolah yakni dapat memperbaiki karakter bersahabat 

siswa, sehingga semua siswa sama, tidak ada yang 
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mengejek siswa lain, sikap acuh tak acuh. Di suatu 

lembaga pendidikan memang harus memiliki siswa-

siswi yang berkarakter baik, khususnya karakter 

bersahabat siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan 

yang diharapkan, serta menjadi generasi penerus bangsa 

yang tidak hanya unggul di bidang akademik saja tetapi 

juga berkarakter baik dan bermoral. 

Hasil analisis mengenai upaya guru kelas dalam 

menerapkan budaya 5S guna mengembangkan karakter 

bersahabat siswa kelas III dengan melalui pembiasaan 

yang dilakukan oleh guru dan siswa. Pembiasaan 

tersebut ketika di pagi hari guru datang lebih awal 

kemudian berjejer di depan gerbang yang bermaksud 

membiasakan siswa untuk salim di pagi hari. Tidak 

hanya itu guru kelas III beserta guru lainnya juga 

memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada 

siswa, agar apa yang sudah menjadi program dan tujuan 
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pendidikan yang ada saat ini dapat berjalan dengan 

maksimal dan seiring berjalannya waktu karakter 

bersahabat siswa berangsur membaik. 

Dalam menerapkan budaya sekolah tidak terlepas 

dari hambatan yang dihadapi oleh guru. Bapak Arfiadi 

Agung N memaparkan faktor yang dapat menghambat 

yakni: kurangnya dukungan dari orang tua, karena 

kebanyakan orang tua cenderung menyerahkan semua 

pendidikan dan keberhasilan putra-putrinya pada pihak 

sekolah, seharusnya lingkungan pertama yang 

membentuk karakter siswa adalah lingkungan keluarga.  

Lingkungan keluarga merupakan wahana 

pendidikan karakter yang pertama dan utama. Oleh 

karena itu orang tua perlu ditingkatkan kemampuan 

untuk melakukan pembinaan dan pengembangan 

karakter.77 Serta upaya yang saya lakukan yakni dengan 

                                                 
77 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep…, 206. 
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melakukan pembiasaan yang mencerminkan kegiatan 

budaya 5S, dengan saya memberikan contoh budaya 5S 

di setiap harinya dengan membiasakan Bapak/Ibu guru 

datang lebih awal dan berjejer di depan gerbang dengan 

tujuan membiasakan siswa untuk salim setiap pagi, serta 

memberi arahan dan bimbingan kepada siswa. 78 

Dan berbagai faktor penghambat yang dihadapi 

oleh guru kelas dalam menerapkan budaya 5S guna 

mengembangkan karakter bersahabat pada siswa, tidak 

mempengaruhi guru kelas dalam melaksanakan 

upayanya, guru kelas pantang menyerah dan terus 

dilakukan karena guru berpikir bahwa jika dilakukan 

terus menerus seiring dengan berjalannya waktu pasti 

akan terlaksana dan tercapai sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Berbagai solusi pun beliau lakukan untuk 

                                                 
78 Lihat Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 02/W/05-II/2019 
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mencapai tujuan pendidikan yang telah disepakati dan 

menjadi program dari sekolah.  

Dari pernyataan di atas peneliti menganalisis 

bahwa faktor yang dapat menghambat yakni lingkungan 

keluarga, karena keluargalah pendidikan yang pertama 

dan utama bagi seorang anak. Anak dapat memiliki 

pribadi yang baik atau tidak, itu tergantung bagaimana 

sikap keluarga pada anak. Jika anak diperlakukan 

dengan baik maka anak akan memiliki sifat yang baik, 

sopan, serta ramah pada semua orang. Apabila anak 

diperlakukan tidak baik, maka anak akan memiliki sifat 

keras kepala, pemarah, acuh tak acuh bisa jadi memiliki 

sifat pendiam. 
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C. Analisis respons siswa dan respon orang tua 

terhadap penerapan budaya 5S (Senyum, Sapa, 

Salam, Sopan, dan Santun) dalam mengembangkan 

karakter bersahabat siswa kelas III di SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan 

Di lingkungan sekolah, siswa adalah subjek yang 

sedang belajar. Sekolah sebagai proses interaksi individu 

dengan lingkungan. Dalam hal ini yang perlu dijaga 

adalah lingkungan sekolah. Suasana lingkungan sekolah 

sangat ditentukan oleh suasana lingkungan siswa. Jika 

siswa semua pulang, sekolah akan menjadi sepi dan juga 

sebaliknya jika siswa sedang melakukan aktivitasnya di 

sekolah, sekolah menjadi ramai.79 Di suatu sekolah 

memiliki perilaku siswa yang sangat beragam, ada yang 

pendiam, ada yang aktif berbiacara, usil, ada yang serius 

dan ada pula yang suka bercanda.  

                                                 
79 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan…, 164. 
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Hal ini dapat diketahui pemaparan salah satu 

siswa yang mengatakan bahwa terdapat siswa yang suka 

meminta uang jajan, memarahi temannya.80 Munculnya 

sikap siswa yang keras dan mementingkan diri sendiri 

karena siswa tersebut ketika di rumah terbiasa seperti 

itu. Perkembangan kepribadian seseorang sangat 

dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial dan budaya 

setempat, perilaku kedua orang tua, cara orang tua 

mendidik dan memperlakukannya.81 Ketika kondisi 

lingkungan sosial maupun lingkungan keluarga nyaman, 

siswa tidak akan memilki sifat keras, pemarah maupun 

usil terhadap teman sebayanya. Jika seorang anak 

mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari 

keluarga, maka anak akan berkarakter baik. Namun 

sayangnya orang tua lebih mementingkan aspek 

kecerdasan otak daripada pendidikan karakter. 

                                                 
80 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 05/W/06-II/2019 
81 Pupuh Fathurrohman, Pengembangan Pendidikan…, 76. 
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Ketika pagi hari pun tidak semua siswa 

mengucaokan salam dan salim kepada Bapak/Ibu guru 

di sekolah, hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

salah seorang siswa yang mengatakan bahwa terdapat 

beberapa siswa yang memang sudah terbiasa 

mengucapkan salam dan salim setiap pagi dan siang 

sebelum pulang dengan Bapak/Ibu guru. Bapak/Ibu guru 

pun mencontohkan ketika berada di ruang kelas dengan 

memberikan salam terlebih dahulu disertai doa sebelum 

kegiatan belajar mengajar dimulai. Kepribadian anak 

akan terbentuk sesuai dengan akar budaya dengan 

kamampuan merespons perubahan di masyarakat. Oleh 

karena itu, perlu adanya pengembangan budaya sekolah 

yang berorientasi pada pendidikan karakter. Budaya 

sekolah menjadi salah satu aspek yang berpengaruh 

terhadap perkembangan siswa.82 Suasana sekolah yang 

                                                 
82 Ardi Wiyani, Konsep, Praktik & Strategi Membumikan 
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penuh dengan kedisiplinan, kejujuran, kasih sayang akan 

menghasilkan karakter siswa yang baik. SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan memiliki budaya sekolah yang sudah 

diterapkan yakni Budaya 5S, budaya ini mengajarkan 

siswa untuk saling menghargai, menghormati orang lain, 

kedisiplinan, dan bertutur kata dengan bahasa yang 

santun. Kepala Sekolah SDN Ploso 1 Tegalombo 

memiliki harapan yang besar agar program tersebut 

dapat terlaksana dengan baik, sehingga kelak memiliki 

lulusan yang berkarakter baik di lingkungan masyarakat. 

Hal itu termasuk perwujudan dari visi, misi dan 

tujuan yang ada di sekolah, pernyataan tersebut 

diperkuat dengan hasil dokumentasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti.83 Proses pendidikan karakter 

melibatkan siswa secara aktif dalam semua kegiatan 

keseharian di sekolah. Dalam kaitan ini, kepala sekolah 

                                                                                                   
Pendidikan Karakter Di SD, 98. 

83 Lampiran Dokumentasi Nomor: 04/D/06-II/2019 
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beserta tenaga kependidikan lainnya diharapkan mampu 

menerapkan prinsip Tut Wuri Handayani dalam setiap 

perilaku yang ditunjukkan siswa.84 Dengan 

menggunakannya prinsip ini diharapkan proses 

pendidikan yang dilakukan dapat menciptakan suasana 

sekolah yang nyaman dan menimbulkan rasa senang saat 

berada di lingkungan sekolah.  

Dari pemaparan di atas, dapat dianalisis respons 

siswa mengenai budaya 5S guna mengembangkan 

karakter bersahabat yakni beberapa siswa sudah 

menerapkan 5S dikehidupan sehari-hari mereka. Akan 

tetapi, ada pula siswa yang masih mementingkan dirinya 

sendiri. Hal ini pun tenaga kependidikan SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan selalu berupaya menciptakan 

suasana sekolah yang nyaman bagi siswa-siswinya, 

sehingga menjadikan siswa nyaman untuk belajar di 

                                                 
84 Novan Ardy Wiyani,  Konsep, Praktik & Strategi 

Membumikan…, 101. 
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lingkungan sekolah. Tidak hanya itu saja tenaga 

kependidikan pun memberikan contoh di kesehariannya 

di sekolah, dengan tujuan untuk melatih kedisiplinan 

siswa, saling menghormati terhadap sesama serta 

bersikap santun pada orang lain. 

Orang tua adalah guru moral pertama bagi anak. 

Pembentukan karakter dari orang tualah yang akan 

bertahan lama, karena anak lebih banyak waktu di 

rumah ketimbang di lingkungan sekolah. Walaupun 

begitu pihak sekolah pun memiliki cara tersendiri dalam 

membentuk dan mengembangkan karakter anak. Cara 

yang dimaksud yakni melalui penerapan budaya 5S. 

Dalam menerapkan budaya 5S adapun respon dari orang 

tua siswa yakni: murid dididik dan dibimbing guru sejak 

dini untuk menerapkan 5S itu, sehingga anak-anak 

mengerti cara bersikap ramah kepada orang lain. 5S ini 
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merupakan kebiasaan kecil yang bermanfaat besar bagi 

anak.85  

Tidak hanya pihak sekolah saja yang harus 

mendidik dan membimbing siswa akan tetapi orang 

tualah yang berperan pertama kali mengajarkan, 

mengenalkan, membimbing serta mendidik anak agar 

memiliki karakter baik yang melekat pada diri si anak. 

Anak di sekolah berganti guru di setiap tahunnya, tetapi 

mereka memiliki satu orang tua sepanjang masa 

pertumbuhannya. Hubungan orang tua dengan anak pun 

mengandung signifikasi emosional khusus yang dapat 

menyebabkan anak-anak merasa dicintai dan berharga 

atau malah sebaliknya anak-anak merasa tidak dicintai 

dan tidak berharga. Untuk itu siswa setelah keluar dari 

lingkungan sekolah, orang tualah yang berperan dalam 

pembentukan karakter si anak.  

                                                 
85 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-II/2019 
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Kegiatan pembiasaan budaya 5S dapat 

memberikan perubahan pada anak ketika berada di 

lingkungan keluarga, adapun tanggapan dari orang tua 

siswa kelas III: Budaya 5S sangat membantu 

mengembangkan karakter anak. Dengan budaya 5S 

anak-anak bisa bercanda, bermain, bersahabat dengan 

menyenangkan, namun tetap santun dalam bersikap dan 

berbicara.86 Penerapan budaya tersebut sangat penting 

diterapkan dan dibiasakan kepada anak, karena 5S dapat 

membentuk pribadi siswa menjadi lebih baik lagi. 

Manusia tergolong sebagai makhluk sosial, maka harus 

memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sehingga 

dapat menjalin hubungan dengan orang lain. Namun, 

alangkah menyedihkan jika tidak semua orang mampu 

berkomunikasi dengan baik. Bahkan ada yang 

                                                 
86 Lampiran Transkip Wawancara Nomor: 06/W/08-II/2019 
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bertengkar karena kesalahpahaman ketika 

berkomunikasi.  

SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan sudah 

menerapkan budaya 5S, akan tetapi ada beberapa yang 

belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan tabel di bab 

IV terdapat sapa serta sopan yang belum maksimal 

dalam penerapannya. Hal ini tenaga kependidikan SDN 

Ploso 1 Tegalombo Pacitan memberikan kebijakan yang 

lebih jauh lagi. Keteladanan lebih ditingkatkan lagi agar 

siswa seiring berjalannya waktu dapat mencontoh guru. 

Dari pemaparan di atas peneliti menganalisis 

bahwa respon orang tua mengenai penerapan budaya 5S 

guna mengembangkan karakter bersahabat siswa kelas 

III yakni mendapatkan respon yang cukup baik. Dari 

hasil wawancara pun ada beberapa orang tua pun 

mengatakan bahwa ia mendukung penerapan tersebut. 

Dengan harapan jika penerapan itu terus dilakukan, 



137 
 

 
 

maka lama kelamaan akan merubah karakter siswa 

menjadi lebih baik. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

telah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Strategi yang digunakan guru kelas III SDN Ploso 1 

Tegalombo Pacitan dalam menerapkan budaya 5S guna 

mengembangkan karakter bersahabat siswa kelas III 

yakni dengan menggunakan strategi keteladanan dan 

pengkondisian. Guru SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan 

bertindak sebagai pengasuh, teladan, dan pembimbing, 

memberikan contoh disiplin moral, dan menciptakan 

lingkungan kelas yang demokratis dengan tujuan agar 

siswa ikut terlibat dalam jalannya proses pembelajaran 

dan berlatih untuk mengemukakan pendapat. Guru 

kelas III berupaya menjadikan kelas yang nyaman, agar 
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siswa tidak bosan ketika proses pembelajaran 

berlangsung.  

2. Penerapan budaya 5S, adapun faktor yang mendukung 

yakni: adanya motivasi, arahan dan bimbingan melalui 

pembiasaan dan kegiatan pembelajaran di kelas oleh 

guru dengan tujuan agar siswa lebih giat lagi dalam 

penerapan budaya 5S guna mengembangkan karakter 

bersahabat pada diri siswa sedangkan faktor 

penghambat yang didapati oleh guru  yakni: kurangnya 

dukungan dari orang tua, karena kebanyakan orang tua 

cenderung menyerahkan semua pendidikan dan 

keberhasilan putra-putrinya pada pihak sekolah, 

seharusnya lingkungan pertama yang membentuk 

karakter siswa adalah lingkungan keluarga; serta 

kendala yang dialami guru yakni  ketika mendapati 

siswa yang memiliki sifat pendiam. Maka upaya yang 

dilakukan dengan melalui pendekatan, memotivasi serta 
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membimbing siswa agar mau berkomunikasi dengan 

orang lain. Selain itu pihak sekolah memberikan contoh 

secara nyata melalui kegiatan yang mencerminkan 

budaya 5S, sehingga memudahkan siswa dalam 

penerapannya. 

3. Respons siswa mengenai penerapan budaya 5S guna 

mengembangkan karakter bersahabat, terdapat beberapa 

siswa yang sudah menerapkan 5S dikehidupan sehari-

hari mereka. Akan tetapi, ada pula siswa yang masih 

mementingkan dirinya sendiri. Hal ini pun tenaga 

kependidikan SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan selalu 

berupaya menciptakan suasana sekolah yang nyaman 

bagi siswa-siswinya, sehingga menjadikan siswa 

nyaman untuk belajar di lingkungan sekolah. Tidak 

hanya itu saja tenaga kependidikan pun memberikan 

contoh di kesehariannya di sekolah, dengan tujuan 

untuk melatih kedisiplinan siswa, saling menghormati 
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terhadap sesama serta bersikap santun pada orang lain. 

Kemudian adapun respon dari orang tua mengenai 

penerapan budaya 5S guna mengembangkan karakter 

bersahabat siswa kelas III yakni mendapatkan respon 

yang cukup baik. Mereka mendukung penerapan 

budaya tersebut, dengan harapan jika penerapan itu 

terus dilakukan, maka lama kelamaan akan merubah 

karakter siswa menjadi lebih baik. 

B. Saran 

 Segala yang telah dilaksanakan pasti tidak terlepas 

dari ketidaksempurnaan. Setelah mengadakan penelitian, 

peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah SDN Ploso 1 Tegalombo 

Pacitan disarankan agar kegiatan-kegiatan yang 

berdampak pada pengembangan karakter bersahabat 

pada siswa lebih ditingkatkan lagi. Serta seiring 
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berjalannya waktu budaya 5S bisa ditambah dengan 

budaya 7S yakni: Sapa, Salam, Senyum, Sopan, Santun, 

Sabar dan Syukur serta dapat menjadikan teladan bagi 

lembaga pendidikan lainnya. 

2. Kepada para guru SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan, 

disarankan supaya lebih meningkatkan program-

program sekolah serta memahami karakter siswa 

sehingga memudahkan dalam menangani karakter 

siswa yang beragam. Dengan harapan dapat terwujud 

pengembangan karakter bersahabat pada diri siswa. 

3. Kepada siswa SDN Ploso 1 Tegalombo Pacitan, 

disarankan agar senantiasa mengikuti dan menerapkan 

kegiatan pengembangan karakter bersahabat siswa yang 

telah ada, dengan tujuan dapat memberikan perubahan 

karakter bersahabat siswa lebih baik lagi. 
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4. Kepada para peneliti berikutnya, disarankan agar 

meneliti mengenai dampak dari strategi yang digunakan 

dalam pengembangan karakter bersahabat siswa. 
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