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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar belakang 

Anak adalah aset yang penting bagi bangsa, untuk 

itu pemberdayaan dan pembinaan harus dilakkan sejak 

usia dini, dengan penanaman nilai-nilai luhur bangsanya. 

Melalui pendidikan berbasis nilai Pancasila, diharapkan 

akan lahir siswa pancasilais yakni (1) dapat bernalar kritis 

dan memecahkan masalah, (2) bersikap mandiri (3) 

bersikap kreatif (4) bersikap gotong royong (5) bersikap 

kebhinnekaan global, (6) dapat berakhlak mulia. 

Pembudayaan Nilai Pancasila (PNP) merupakan 

praktik interaksi sosial yang di dalamnya terdapat unsur 

“kontrak” dan adanya “komunikasi” oleh karena PNP 

pada dasarnya suatu dunia belajar mengajar. Interaksi 

sosial merupakan tindakan yang berlangsung seperti 

halnya pembuluh nadi yang dialiri oleh darah 

didalamnya. Wajar bilamana dalam melakukanya 

seseorang hampir tidak pernah berpikir atau bahkan 

menyadarinya. Terkecuali apabila apabila dalam proses 
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itu terdapat kesulitan atau kejanggalan,baru orang akan 

ingin tau dan bertanya tanya  lebih banyak sebenarnya 

apa yang terjadi (Lapasila.2012, Al Hakim.2014). 

Pembudayaan nilai pancasila di sekolahan, tidak 

lepas dari masalah moral, etika, budi pekerti yang 

merupakan masalah yang perlu perhatian berbagai pihak 

terutama sekolah, orang tua dan masyarakat yang dikenal 

dengan tripusat pendidikan. Namun dalam kenyataanya 

belum ada kolaborasi antara ketiga pihak pendidikan 

tersebut. Selama ini seakan ketiga pusat pendidikan 

berjalan sendiri-sendiri. 

Sekolah dengan segala kurikulum dan 

pelaksanaan pembelajran dan kegiatan ekstrakuler. 

Orang tua dengan pendidikan keluarga masing-masing, 

norma, pembiasaan dan aturan diatur secara otonomi 

dalam keluarga. Dan masyarakat dengan pendidikannya 

seperti pelatihan, kursus, pendidikan agama yang bisa 

jadi belum seiring sejalan dengan sekolah, maupun orang 

tua. Hal ini mengindikasikan bahwa tripusat pendidikan 

belum secara optimal memainkan peran serta optimal 

dalam pembangunan karakter dan pembudayaan nilai 

Pancasila.  

Berdasarkan rasional demikian, maka sudah 

saatnya diperlukan kolaborasi tripusat pendidikan dalam 

pengembangan sekolah dalam Pembudayaan Nilai 

Pancasila (PNP), sebagai basis dalam Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) bagi peserta didik, sehingga 

mereka siap menghadapi abad 21 untuk menyongsong 

Indonesia Raya, sebagai generasi emas 2045. 
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B. Tujuan Penulisan 

Secara umum penyusunan buku monograf ini ini 

bertujuan agar pelaksana satuan pendidikan di di 

sekolah dasar memiliki cara pandang, dan pemahaman 

yang sama tentang pengembangan sekolah berbasis 

Pembudayaan Nilai Pancasila. Implementasi  kurikulum 

2013 selain bermuatan penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) tetap membasiskan pada nilai-nilai Pancasila 

pendekatan kolaboratif tripusat pendidikan yakni 

sekolah, orang tua dan masyarakat. 

Secara khusus buku monograf ini bertujuan agar : 

(1) pendidik dan tenaga kependidikan, pimpinan 

sekolah, memahami implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter dengan melalkukan penataan budaya sekolah 

yang kondusif dalam Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila 

(PNP) di persekolahan. (2) Memahami tujuan, sasaran 

ruang lingkup Penataan Budaya Sekolah melalui 

kolaborasi tripusat pendidikan sehingga dapat 

melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter dan 

Pembudayaan Nilai Pancasila, Mampu 

mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) (3) Mampu 

melakukan penilaian pembelajaran berkait dengan 

aspek-aspek nilai karakter. 

C. Sasaran pengguna  

Pengguna buku monograf yang menjadi sasaran 

penulis adalah sebagai berikut  berikut : 

a. Pendidik di pendidikan dasar  dan pendidikan 

menengah  untuk menyusun perencanaan kegiatan 

belajar mengajar di kelas yang bermuatan Pengutan 

Pendidikan Karakter (PPK)  
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b. kepala sekolah dan Pengawas pendidikan sebagai 

bahan  dalam merancang  program monitoring dan 

evaluasi dalam implementasi Pembudayaan Nilai-

nilai Pancasila di sekolah. 

c. Para pengampu kepentingan, buku monograf ini 

bermanfaat untuk kepentingan pengembangan 

sekolah berbasis Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila, 

sekaligus pelaksanaan kegiatan pembentukan dan 

penguatan karakter peserta didik melalui penataan 

budaya sekolah 

d. Orang tua dan masyarakat, buku monograf ini 

memberikan wawasan pentingnya kolaborasi 

tripusat pendidikan dalam membangun generasi 

yang tetap berlandaskan Nilai-nilai Pancasila. 

D. Problem Penataan Budaya Sekolah di Sekolah dasar 

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan 

komunkasi di era digital, jika dikaitkan dengan sikap dan 

perilaku anak- anak bak pedang bermata dua. Satu sisi 

menjadikan kehidupan menjadi mdah namun disisi lain 

menjadikan semakin melunturnya pemahaman akan nilai 

luhur bangsa, demikian juga pelaksanaan dan 

pelestariannya. Permasalah yang juga muncul terkait 

dengan pendidikan karakter bangsa baik pada tataran 

pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai 

pendidikan tinggi dapat dipotret melalui  sikap dan 

perilaku peserta didik yang dapat diamati dalam tata 

pergaulan di sekolah tidak disiplin, tidak peduli 

lingkungan, jauh dari sikap sopan dan santun dalam 

ucapan dan perilaku, kurangnya kesadaran pada 
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kebersihan, lingkungan, hukum dan perilaku lainnya yang 

cukup memprihatinkan. (Al Hakim, 2019) 

Hasil Survei TimSAM PK, 2016 tentang Indeks 

Perspektif Penyelenggara Pendidikan Di Tingkat Daerah 

Tentang Implementasi Penumbuhan Budi Pekerti Di 

Sekolah tergambar dalam tabel berikut:  

 

Gambar 1.1 Ideks Perspektif Penyelenggara PPBD Di Tingkat 

Daerah (Sumber: Arief Budiman 2016) 

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 

perlibatan orang tua dan masyarakat hanya 49%, artinya 

dalam menumbuhkan budi pekerti pada peserta didik, 

sekolah masih belum maksimalkan keterlibatan orang 

tua dan masyarakat.  
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Pendidikan sebagaimana amanah Pembukaan 

UUD tahun 1945 adalah untuk mencerdaskan bangsa. 

Makna yang dapat diambil dari kata “cerdas” bukan 

“pintar” adalah bahwa cerdas hakekatnya terkait dengan 

kemanfaatan atas diri seseorang. Orang yang cerdas 

yakni seorang individu yang berguna bagi dirinya dan 

bagi orang lain, bagi masyarakat dan bangsanya. Undang 

Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3 

dijelaskan bahwa, Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Sekolah Dasar menjadi tingkat awal seorang anak 

bangsa mengenyam pendidikan formal. Mereka adalah 

sosok yang berada diusia emas “golden age” saat terbaik 

membangun kepribadian, membangun jiwa, membangun 

karakter dirinya. Inilah sebenarnya tujuan inti dari 

pendidikan (Lapasila. 20012). i Pendidikan memiliki 

tujuan inti yaitu dapat membentuk pribadi anggota 

masyarakat menjadi pribadi-pribadi yang 

berkepribadian unggul, berperikemanusiaan, sekaligus 

menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik 

dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, 

dapat mengurangi dan meminimalisir beberapa 

kesulitan atau hambatan perkembangan dihidupnya 

(Kurniawan.M.I., 2015).  



Bab I. Pendahuluan  7 
 

Namun faktanya pada usia emaspun tidak 

gampang menanamkan karakter. Fenomena abai dapat 

dilihat dari perilaku sikap sehari-hari disekolah dimana 

sekalipun telah ada tata tertib dan berbagai slogan, 

banner untuk berperilaku menunjukkan karakter luhur, 

tidak mampu mengubah perilaku mereka. Permasalahan 

demikian harus segera dicarikan solusi secepatnya, 

sebab jika dilakukan pembiaran sikap dan perilaku 

negatif akan menjadi kebiasaan akhirnya menjadi 

karakter terburuk. Salah satu solusi yang peneliti 

tawarkan adalah melalui Internalisasi nilai-nilai luhur 

bangsa dengan Pembudayaan Nilai Pancasila.  

Pembudayaan Nilai Pancasila tidak asing 

ditelinga bangsa Indonesia, karena pada era orde Baru 

menjadi jargon membangun karakter bangsa, yang 

sejak reformasi tidak lagi dilaksanakan. Oleh karena 

memposisikan kembali “repositioning” nilai-nilai 

Pancasila sebagai acuan berperilaku bersikap dan 

bertindak yang harus dikembang sedemikian rupa 

sehingga dapat menjadi wahana penguatan karakter. 

Reposisi ini perlu penyiapan pelaksanakan 

dimaksudkan tidak hanya menyangkut strategi 

pelaksanaannya, juga daya dukung sekolah atau 

kampus terhadap mengembangkan model pendidikan 

karakter dengan Pembudayaan Nilai Pancasila yang 

selanjutnya disingkat PNP. 

E. Solusi pemecahan masalah 

Penguatan pendidikan karakter berbasis PNP di 

Sekolah Dasar Laboratorium Universitas Negeri Malang 

telah dikembangkan oleh tim peneliti sekaligus tim 

pengabdian kepada masyarakat. Penguatan Pendidikan 
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Karakter (PPK) dapat dilakukan melalui penataan 

budaya sekolah (PBS) dengan pembiasaan atau 

habituasi, untuk itu perlu dilakukan  pendeskripsian pola 

penataan budaya sekolah yang kondusif bagi 

Pembudayaan Nilai Pancasila. Selain itu juga Praktik 

belajar kewarganegaraan (PBK) yakni pengintegrasian 

PPK dan PNP dalam pembelajaran dalam mata pelajaran. 

Solusi yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan 

kolaborasi Tripusat pendidikan. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti 

bersama-sama dosen lintas fakultas dan mahasiswa 

selanjutnya  mendeskripsikan untuk melihat 

peningkatan kualitas PBS yang dapat dilihat dari kondisi 

fisik dan non fisik di lingkungan sekolah. Sedangkan 

pengintegrasian PNP dalam sintak yang dilakukan pada 

saat pembelajaran telah dibelajarkan secara bertahap 

sesuai jenis dan bentuk tindakan yang telah dilakukan 

beserta efek yang ditimbulkannya. Efek yang 

ditimbulkan dari tindakan tersebut dapat diketahui dari 

tingkatan kesadaran moral terutama adalah kepatuhan 

terhadap peraturan yang berlaku, menguatnya nilai 

utama PPK, pemberian tes dapat dilakukan yang sifatnya 

mampu untuk mengukur kemampuan peserta didik. 

Untuk kolaborasi tripusat pendidikan dalam membangun 

sekolah model berbasis PNP dilakukan observasi secara 

periodik untuk mengetahui bahwa perencanaan program 

bersama dilaksanakan secara kolaboratif dengan hasil 

nota kesepahaman. 
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PEMBUDAYAAN NILAI  

PANCASILA 

 

A. Pembudayaan Nilai  

1. Budaya, Kebudayaan dan Pembudayaan 

Istilah kebudayaan secara etimologis, berasal 

dari kata sansekerta buddhayah sebagai bentuk jamak 

dari kata budhi yang berarti budi atau akal, dengan 

demikian budaya berhubungan dengan budi atau akal. 

Budaya dengan akar kata colera yang memiliki arti 

mengelola. Dalam bahasa Inggris budaya beristilah 

culture. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 

1995) secara singkat menjelaskan konsep budaya, 

dikatakan bahwa budaya adalah (1) pikiran; akal 

budi; (2) adat-istiadat; (3) sesuatu mengenai 

kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, 

maju); (4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan 

yang sukar diubah. Pandangan  E.B. Tylor (1971) 

tentang  kebudayaan, sudah  cukup lama dikenal 

beliau mendefinisikan kebudayaan merupakan 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, 
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adat istiadat kesenian, moral, hukum,dan lain-lain 

kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan 

manusia sebagai anggota masyarakat.  

Pandangan yang hampir sama sebagaimana 

dikemukakan Koentjaraningrat (1974) yang 

menyatakan keseluruhan dari gagasan atau karya 

yang dibiasakan sehingga menghasilkan budi dan 

daya itu sendiri. Dengan demikian, kebudayaan 

adalah hasil cita, cipta, rasa, karsa dan karya manusia 

yang berwujud dalam kegiatan dan penciptaan batin 

(akal budi) manusia; keseluruhan pengetahuan 

manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan 

untuk memahami lingkungan serta pengalaman yang 

dijadikan pedoman tingkah laku. 

Konsep berbudaya artinya memiliki budaya; 

mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. 

Sedangkan membudaya adalah menjadi kebudayaan 

atau menjadi kebiasaan yang dianggap wajar; 

mendarah daging. Sementara membudayakan adalah 

mengajar supaya mempunyai  budaya; mendidik 

supaya beradab (berbudaya); membiasakan suatu 

perbuatan yang baik sehingga dianggap berbudaya. 

Pembudayaan merupakan proses, perbuatan, cara 

memajukan budaya; yaitu proses sosial budaya agar 

menjadikan suatu adat atau pranata agar menjadi 

mantap. 

Kebudayaan dapat terwujud dalam tiga hal 

pokok, pertama wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan 

sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, 

peraturan dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak 



Bab II. Pembudayaan NIlai Pancasila  11 
 

bisa diraba, letaknya berada dalam benak manusia. 

Meskipun bersifat abstrak, wujud kebudayaan ini 

besar pengaruhnya pada kehidupan manusia. Kedua 

wujud kelakukan, yaitu wujud kebudayaan sebagai 

kompleks aktivitas berpola bagi manusia dalam 

masyarakat. Wujudnya bersifat konkrit dan mudah 

diobservasi. Ketiga wujud fisik, yaitu wujud 

kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya 

manusia. Sifatnya paling konkrit, karena berupa 

benda-benda nyata. Dengan sendirinya bisa dilihat, 

diraba, difoto, dan sebagainya. (Riyanto, 1998). Di 

antara ketiga wujud kebudayaan tersebut yang paling 

berpengaruh pada kehidupan manusia adalah wujud 

yang pertama. 

Meskipun kebudayaan suatu masyarakat 

mungkin berbeda dengan kebudayaan masyarakat 

lain, namun ada hakikat kebudayaan yang universal, 

antara lain 1) hasil dari perilaku manusia, 2) budaya 

sedari dulu sudah ada semenjak generasi tertentu dan 

tak akan surut walaupun generasi tersebut sudah 

tidak ada, 3) budaya diwujudkan dalam bentuk 

tingkah laku, 4) Segala bentuk aturan yang bersifat 

wajib, diterima, ditolak, dilarang, dan dijinkan semua 

itu terdapat dalam budaya (Riyanto, 1998, Kama dkk, 

2006). 

Hubungan antara kebudayaan dan masyarakat 

demikian erat, dalam bahasa Soekanto. Soerjono 

(1982, 165) disebut “dwi tunggal”, karena 

kebudayaan tidak akan pernah lahir tanpa adanya 

suatu masyarakat, demikian juga sebaliknya. Oleh 
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karena itu, kebudayaan merupakan komponen yang 

penting dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, 

kebudayaan merupakan bagian yang paling utama 

untuk diwariskan kepada individu di dalam proses 

sosialisasi, baik yang berupa gagasan/nilai, norma-

norma, tindakan-tindakan, maupun yang berwujud 

benda-benda. 

Seperti dikatakan sebelumnya, kebudayaan 

terdiri atas aspek-aspek simbolik, ideasional, dan 

intangible masyarakat manusia. Artinya, esensi 

kebudayaan bukan hanya terletak pada artefak, alat-

alat, atau elemen-elemen kultural lainnya yang 

tangible, melainkan bagaimana anggota masyarakat 

menafsirkan, menggunakan, dan menerima hal-hal 

tersebut. Dinyatakan demikian karena hal-hal 

tersebut merupakan nilai, simbol, penafsiran, dan 

perspektif yang pada akhirnya membedakan suatu 

masyarakat dari masyarakat lainnya. Dengan kata 

lain, kebudayaan tidak bisa hanya dibatasi pada 

objek-objek material dan aspek-aspek tangible dari 

masyarakat. Oleh karena itu menurut Riyanto (1998), 

kebudayaan dapat dikelompokkan menjadi dua hal, 

pertama meliputi hasil-hasil usaha yang dapat 

diindera, kedua meliputi cara berpikir dan segala 

perbuatan yang dianggap benar oleh suatu 

masyarakat, yang dapat pula diartikan, sebagai kerja 

perencanaan berikut upaya mewujudkannya agar 

manusia tetap survival, termasuk prosesnya dalam 

beradaptasi dengan lingkungan. 
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Perspektif di atas juga berlaku bagi 

kebudayaan bangsa Indonesia. Sebagai suatu bangsa, 

bangsa ini memiliki nilai-nilai hakiki yang merupakan 

kristalisasi budaya-budaya daerah, yaitu puncak-

puncak budaya intangible (di samping yang terindra) 

yang diakui bersama sebagai wujud luhur budaya 

nasional. Nilai-nilai budaya luhur ini dapat 

menjembatani keberagaman, tanpa harus melalui 

proses penyeragaman. Hal ini penting difahami, 

karena budaya-budaya asal pendukungnya kadang 

terasa asing dan berbeda jika dilihat dari perspektif 

nilai luhur budaya nasional tersebut. Sebaliknya, 

suatu nilai atau perilaku tertentu yang bersifat 

nasional, menjadi sesuatu yang asing juga dalam 

budaya lokal tertentu, atau mungkin diterima dan 

dimaknai secara berbeda.  

Pandangan Sastrapratedja (1991, 147) yang 

menyatakan adanya kecenderungan perubahan 

kebudayaan dari Pasca-figuratif, ke ko-figuratif 

bahkan menjadi pra-figuratif. Pasca figuratif 

(kebudayaan tradisional) yaitu generasi tua dan muda 

mewariskan kebudayaannya kepada generasi 

berikutnya. Ko-figuratif merupakan pelimpahan tugas 

yang sebelumnya diemban oleh keluargan dan 

selanjutnya diwakilkan oleh instansi (pendidikan, 

berbagai organisasi). Pra-figuratif yaitu pesatnya 

perkembangan iptek, terjadi alkulturasi antara 

kebudayaan sebelumnya dengan kebudayaan yang 

baru sehungga terjadi perbaikan dan pengoptimalan 

dalam pelaksanaan. 
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Kecenderungan terjadinya fase Ko-figuratif 

bahkan pra-figuratif nampak terjadi terhadap nilai-

nilai Pancasila sekarang ini. Namun apabila dicermati, 

dihayati, dan diaplikasikan kembali secara bijak 

dalam lingkungan lokal, maka kebudayaan nasional 

(terutama nilai yang disepakati) akan tumbuh subur 

kembali di lingkungan tersebut, karena hakikatnya 

milik mereka sendiri. Demikian juga dengan Pancasila 

sebagai kumpulan nilai-nilai luhur bangsa, perlu 

ditumbuhsuburkan kembali nilai-nilai tersebut pada 

setiap warga bangsa terutama pada generasi penerus 

secara arif dan bijak melalui jalur pendidikan. 

2. Pembudayaan Melalui Institusi Persekolahan. 

Selama perjalanan sejarah bangsa, Indonesia 

telah mengalami berbagai proses asimilasi dan 

adaptasi budya luar. Proses yang terjadi pada masa 

lampau tersebut membuktikan bahwa bangsa 

Indonesia mampu menyaring dan menyesuaikan unsur 

lain itu ke dalam tata kehidupan dengan cara 

sedemikian rupa sehingga terasa layak dan cocok serta 

tak ada terpaksaan. Hal itu bisa dilakukan karena 

bangsa ini memiliki local genius sebagai identitas 

budaya yang kuat, dengan cara memposisikan diri 

dalam situasi sadar budaya. Akan tetapi, akhir-akhir ini 

dapat disaksikan histeria sosial terjadi di mana-mana. 

Situasi kesurupan budaya, ketika sebagian masyarakat 

menjadi manusia-manusia yang berwajah bengis, 

ucapannya kasar, saling menghujat, berwatak keras, 

berperilaku kasar, brutal, dan agresif. Satu dengan yang 

lain saling bermusuhan, yang satu ingin menguasai dan 



Bab II. Pembudayaan NIlai Pancasila  15 
 

menindas yang lain. Situasi ketika harkat kemanusiaan 

dinafikan karena hak-hak azasi dinistakan dan 

manusia-manusia telah menjadi pendusta bagi hati 

nurani diri mereka sendiri. Situasi ketika nilai-nilai 

budaya tidak lagi dihayati esensinya karena mengalami 

distorsi berbarengan dengan situasi ketika pandangan 

hidup hanya menjadi sebuah slogan. 

Bangsa Indonesia harus segera berupaya 

untuk mengembalikan seluruh komponen bangsa 

pada situasi sadar budaya, situasi hidup dengan 

pandangan dan penghayatan nilai yang bermakna, 

dengan identitas budaya yang kuat. Pendidikan 

adalah jalan pertama dan utama. Pendidikan harus 

diposisikan sebagai usaha komprehensif untuk 

mencegah dan menanggulangi konflik dan konfrontasi 

yang menjerumuskan. Melaluinya, program strategis 

dan konkret penguatan identitas budaya bangsa 

dalam bentuk penginternalisasian nilai-nilai budaya 

yang fundamental diharapkan segera diwujudkan. 

Untuk itu, sekali lagi, pendidikan hendaknya menjadi 

proses pembudayaan. Dalam bahasa Sastrapratedja,M  

(199: 146) pendidikan harus merupakan alat 

rekayasa budaya dan pembudayaan. Dalam kaitan ini, 

terdapat dua hal yang secara strategis dapat 

dilakukan: pemberdayaan nilai-nilai Pancasila melalui 

mata pelajaran serta pemberdayaan nilai-nilai 

Pancasila melalui budaya sekolah.  

Jika upaya itu dilakukan dengan baik, dapat 

berharap bahwa sebagai bangsa  akan lebih bisa 

menghargai budaya sendiri, mengimplementasikan 
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nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan nyata 

sehari-hari. Pemberdayaan itu sendiri harus lebih 

didasarkan pada kebutuhan peserta didik sesuai 

dengan kultur lingkungannya. Tatkala kebudayaan 

diartikan sebagai kerja perencanaan berikut upaya 

mewujudkannya agar manusia tetap survival, maka 

melalui sejumlah pelajaran, secara proses peserta 

didik diajak memasuki tahapan penyiapan diri untuk 

hidup, termasuk tahap proses pencerahan nilai. Di 

samping itu, juga berlangsungnya proses beradaptasi 

dengan lingkungan. Dengan demikian, sebagai bentuk 

pembudayaan, substansi-substansi kependidikan 

yang manifest dalam bentuk pelajaran tidak hanya 

mencakup aspek konsep, pengetahuan, dan nilai-nilai 

yang diberikan anggota kelompok melalui sistem 

komunikasi, tetapi juga keyakinan, simbol, dan 

penafsiran-penafsiran yang berlaku dalam komunitas 

tertentu. Implikasinya, prinsip dekatkan peserta didik 

dengan lingkungan, dan jangan mengasingkannya 

menjadi penting. Oleh karena itu, pemilihan serta 

penentuan porsi bahan pelajaran yang dapat 

dijadikan solusi terhadap problema lingkungan 

menjadi keharusan. Yang jelas, orientasi utama 

pendidikan sebagai pembudayaan, harus bermuara 

pada nilai-nilai luhur bangsa yakni Pancasila, karena 

bagian dari hakikat kebudayaan adalah nilai dan 

konsep dasar yang memberikan arah bagi berbagai 

tindakan, termasuk pengembangan dan penguatan 

identitas bangsa.  
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Permasalahan pembudayaan nilai dalam 

kontek pendidikan erat kaitannya dengan situasi yang 

dihadapai peserta didik. Menurut Fuad Hasan 

(2003,4) peserta didik sering terjebak  dalam situasi 

disinherited-masses, suatu kondisi dimana individu 

merasa terasing dari realitas dirinya, yakni situasi 

dimana seorang individu menjadi bukan dirinya 

karena berada dalam situasi dan kondisi seperti orang 

lain dan bukannya pribadinya , bukan dirinya sendiri, 

maka makna pendidikan sebagai proses 

pembudayaan akan dipertanyakan. Oleh karena itu, 

dalam konteks pendidikan sebagai sarana dalam 

upaya pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus 

senantiasa dimaknai pemerdekaan dalam rangka 

lebih mengenal diri dan lingkungan, dan bukannya 

sebagai doktrin yang membelenggu dirinya. Oleh 

karena itu prosesnya tidak sekedar meaning getting, 

tetapi lebih berupa proses meaning making (Hasan, 

2003, 5). Dengan demikian, diharapkan terjadi 

internalisasi nilai, termasuk penghayatan terhadap 

nilai Pancasila.  

Ikhtiar pendidikan dengan usaha pelestarian 

dan pengembangan kebudayaan dalam suatu 

masyarakat telah disepakai memiliki hubungan erat, 

saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Relasi 

tersebut dapat didiskripsikan bahwa tiap ikhtiar 

pendidikan memiliki makna sebagai proses 

pembudayaan dan keduanya yakni pendidikan dan 

pembudayaan seiring bersama tumbuh dalam 

masyarakat, sehingga berkembanglah sejarah 
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peradaban manusia. Demikian halnya relasi keduanya 

dapat diartikan jika ikhtiar pendidikan sebagai proses 

pengalihan pengetahuan dan keterampilan (transfer 

of knowledge and skills) , maka disaat bersamaan 

terjadi suatu proses pengalihan nilai-nilai budaya 

(transmission of cultural values). Relasi yang terwujud 

dalam proses tersebut menjamin terpeliharanya 

jalinan antar generasi dalam sesuatu masyarakat. 

Orientasi pada nilai-nilai budaya pada perkembangan 

selanjutnya menjelmakan dalam tingkah laku manusia 

sebagai anggota masyarakat dengan peradabannya 

yang khas, yang membedakan dengan masyarakat 

lainnya. Selanjutnya Hasan (2003,6) menyatakan 

bahwa tinggi rendahnya kualitas orientasi nilai-nilai 

budaya menentukan tangguh-rapuhnya ketahanan 

budaya (cultural resilience) masyarakat tersebut, yang 

terutama terukur  dalam berbagai pertemuan antar-

budaya (cultural encounters).  

Globalisme yang digambarkan sebagai dunia 

tanpa batas menurut Hasan (2003) tentu saja 

menimbulkan dampak terhadap manifestasi 

kebudayaan bangsa-bangsa karena meningkatnya 

pertemuan antar budaya sejagad. Namun demikian 

saling-pengaruh yang terjadi dalam pertemuan 

antarbudaya tidak berlangsung secara timbal-balik, 

melainkan tetap cenderung bersifat satu-arah. 

Keunggulan dalam penguasaan teknologi berarti juga 

meningkatnya kemampuan untuk memperkenalkan 

berbagai gagasan serta meragakan beraneka gaya 

hidup secara massal dan global yang disajikan oleh 
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media massa, media elektronik sehingga menjangkau 

kalangan luas dalam masyarakat yang dilibasnya. Ini 

berarti bahwa dalam pertemuan antarbudaya terjadi 

perkenalan dengan nilai budaya lain, yang selanjutnya  

memperkenalkan norma-norma perilaku dan gaya 

hidup baru (atau asing) pada masyarakat yang 

diterpanya.  

Dalam pertemuan antarbudaya global jelaslah 

bahwa fihak yang didukung teknologi canggih lebih 

berfungsi sebagai pengalih (transmitter) nilai-nilai 

kebudayaan dan norma-norma kemasyarakatan, 

sedangkan fihak yang terbelakang dalam penguasaan 

teknologi cenderung menjadi penerima (receiver). 

Dalam pengalihan nilai dan norma itu fihak penerima 

seringkali kurang disertai sikap kritis, bahkan 

cenderung menerimanya sebagai model gaya hidup 

masyarakat yang dianggap lebih maju dan modern. 

Penghargaan tinggi atas  nilai dan norma asing yang 

cenderung xenosentrisme sedemikian rupa sebagai 

indikator bahwa ketahanan budaya masyarakat yang 

bersangkutan semakin melemah. Manakala tatanilai 

asing yang masuk dalam masyarakat terdapat 

kecenderunagn disikapi secara  permisif, maka 

memudahkan terjadinya suatu kondisi dimana 

masyarakat akan terasing dari budaya sendiri 

(cultural alienation) pada sebagian warganya 

utamanya anak-anak muda yang lebih mudah 

bergerak maju bersama dalam suasana dan 

kecenderungan zamannya. 
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Beerdasarkna fakta yang demikian, maka 

pelestarian budaya pada hakekatnya terpulang 

utamanya pada masyarakat pendukung kebudayaan 

tersebut, yakni bagaimana semangat warganya untuk 

secara terus menerus, berkesinambungan 

memperkenalkan nilai-nilai budaya luhurnya dalam ke 

tiga pusat pendidikan yakni lingkungan pendidikan, 

yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat umumnya. 

Strategi atau upaya yang oleh Fuad Hasan diistilahkan 

dengan ikhtiar pendidikan pada hakikatnya sebagai 

suatu proses bermatra ganda, ibarat pedang bermata 

dua yaitu adanya personalisasi dan sosialisasi 

sekaligus; matra personal tidak memperkenankan  

menghasilkan alienasi sosial pada individu yang 

bersangkutan, pada matra sosial tidak diperkenankan 

berakhir dengan depersonalisasi individual.(Fuad 

Hasan. 2000). Dengan begitu maka ikhtiar pendidikan 

senantiasa terikat dengan matriks kemasyarakatannya, 

dan karena setiap masyarakat merupakan pendukung 

kebudayaannya, maka pendidikan merupakan proses 

pembudayaan juga. Seperti telah ditegaskan di atas, 

secara komprehensif pendidikan memiliki arti tidak 

hanya mencakup upaya pengalihan pengetahuan dan 

keterampilan, namun juga pengalihan nilai-nilai 

budaya yang berkelanjutan antargenerasi. Dalam 

konteks ini adalah Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila. 

Pembudayaan atau karakterisasi merupakan suatu 

proses panjang yang mencakupi aktivitas pengenalan, 

pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai, norma, dan 

aturan-aturan yang dianut dan dipertahankan oleh 

suatu masyarakat (Masruki.2019). 
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B. Nilai-nilai Pancasila 

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila sebagaimana 

dijelaskan Asmaroini (2017) merupakan sumber dari 

karakter bangsa Indonesia, berarti perwujudan nilai-nilai 

Pancasila itu dalam: (1) gagasan, nilai, norma, dan 

peraturan, (2) aktivitas serta tindakan terpola dar 

manusia, dan (3) wujud hasil cipta manusia.  Sangat 

penting untuk memahami nilai-nilai Pancasila menjadi 

suatu keharusan agar bisa menjalankan kehidupan 

berkebangsaan dan bernegara yang baik. Pemahaman 

tersebut harus ditanamkan sejak dini agar nilai-nilai 

Pancasila masuk menjadi roh didalam setiap perilaku 

sehari-hari. Lebih lanjut menurut Sudijono (2011:50), 

menjelaskan bahwa pemahaman adalah kemampuan 

seseorang untuk memahami sesuatu setelah sesuatu 

tersebut diketahui dan diingat. Upaya memberikan 

pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila harus 

dilakukan dengan strategi yang tepat. Sekolah dapat 

melakukan strategi dalam memahamkan nilai-nilai sila 

Pancasila yaitu dengan membiasakan dan atau 

membudayakan ke peserta didik. Upaya untuk 

mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam 

berperilaku dapat diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari. Implementasi nilai-nilai Pancasila tercermin 

dari hubungan keseharian antara anggota sekolah, baik 

antara guru dengan guru, guru dengan peserta didik, 

maupun peserta didik dengan peserta didik lainnya 

(Lapasila,2013)  
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Nilai-nilai dalam Pancasila bertujuan menumbuh 

kembangkan sikap positif manusia yakni sikap yang  

sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap 

sila Pancasila.  Pancasila merupakan dasar Negara 

Indonesia, pedoman Negara Indonesia terdiri atas 5 sila 

yang hakikatnya merupakan sistem filsafat. Pancasila 

merupakan pedoman Negara Indonesia yang mempunyai 

nilai-nilai yang sangat penting. Berbicara mengenai nilai. 

Nilai dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berguna, 

berharga, indah yang memperkaya batin, yang 

menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. 

1. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sila pertama yaitu, Ketuhanan yang Maha Esa 

terkandung nilai bahwa Negara yang ada itu 

merupakan sebagai perwujudan tujuan manusia 

sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.   

(Asmaroini.2017:443). Bahwa rakyat Indonesia 

mempunyai keberagaan kepercayaan dan agama yang 

berbeda-beda. di Indonesia terdiri dari 5 agama yaitu 

Islam, Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha, Khonghucu. 

Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu Sang Pencipta, Maha 

Pengasih, Maha Penyayang yang dianut oleh 

masyarakat pada agama masing-masing. Dalam 

lingkup aspek keagamaan harus saling mempunyai 

sikap toleransi antara penganut agama satu dengan 

agama yang lain sehingga tidak menimbulkan adanya 

perpecahan atau perbelahan antara kaum mayoritas 

dan minoritas. 
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Indonesia mempunyai beragam agama yang 

berbeda-beda setiap masyarakat mempunyai 

kebebasan beragama dan beribadah sesuai 

kepercayaan masing-masing, akan tetapi semua 

agama adalah suci dan menuntun serta mengajarkan 

kepada arah kebaikan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa 

dapat diterapkan dengan beribadah kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, selalu bertaqwa menjalankan 

ibadahnya menjauhi setiap laranganya. Berteman 

dengan baik terhadap teman yang berbeda agama, 

tidak mendiskriminasi, saling menghormati 

kebebasan terhadap tempat ibadah agama lainnya, 

tidak membanding-bandingkan agama satu dengan 

yang lainnya, tidak memandang agama lain dengan 

sebelah mata.  

2. Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. 

Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam 

Pancasila lebih bermakna kekeluargaan antar bangsa 

(Sudaryanto 2007). Kemanusiaan Yang Adil dan 

Beradab berarti b ahwa manusia harus mempunyai 

sifat yang adil terhadap orang lain dan manusia juga 

harus mempunyai adab yang baik. Adil berarti sama, 

seimbang, setara atau tidak membeda-bedakan. 

Kemanusiaan yang adil dan beradap merupakan 

implementasi kesadaran sikap dan perbuatan 

manusia yang berdasar kepada nurani manusia dalam 

hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada 

umumnya. Setiap manusia harus mempuyai perilaku 

adil terhadap orang lain tanpa membeda-bedakan 

derajat, gender, ras, suku dan lainya.  
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Dalam sila Kemanusiaa Yang Adil Dan Beradap 

terkadung nilai-ilai yang mencakup hak dan 

kewajiban. Dengan berperilaku yang adil terhadap 

orang lain maka, orang lain akan merasa dihargai 

karena pada hakikatnya manusia harus diperlakukan 

sama. Sedangkan Beradab berarti bahwa manusia 

harus mempunyai norma sopan santun, etika yang 

baik, mempunyai moral atau akhlak yang baik. Adab 

merupakan hal penting karena pada dasarnya adab 

sudah ditanamkan dari kecil. Bagaimana cara kita 

beradab yang baik terhadap orang lain. Dengan 

beradab orang lain akan terasa dihargai, karena tanpa 

beradab orang lain akan merasa bahwa mereka 

seperti disepelekan, sangatlah penting untuk kita 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari.  

3. Nilai persatuan Indonesia 

Sila ketiga Pancasila menurut Kansil (2011), 

yaitu nilai persatuan bangsa yang mencakup seluruh 

wilayah Indonesia. Persatuan Indonesia adalah 

Persatuan masyarakat Indonesia. Persatuan bangsa 

Indonesia merupakan lambang Negara Indonesia 

yaitu ‘’Bhinneka Tunggal Ika’’ yang berarti berbeda-

beda tetapi tetap satu jua. Persatuan empunyai makna 

ekonomi, politik, budaya, serta keamanan. Persatuan 

memajukan kesejahteraan, keadilan serta 

kemakmuran. Perwujudan pemahaman persatuan 

merupakan bentuk dari solidaritas, serta rasa bangga 

terhadap bangsa yang beragam budaya. Maka dari itu 

Indonesia harus tetap bersatu meski berbeda-beda 

Agama, ras, suku, budaya dan lain lain. Indonesia 
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tidak dapat berdiri sendiri, sebab untuk mewujudkan 

pencapaian tujuan warga negara yang merdeka dan 

berdaulat, tidak akan tercapai tanpa adaya persatuan.  

4. Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat 

Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan 

Sila ke 4 ini menurut (Asmaroini, 2017:445) 

terkandung di dalamnya prinsip asasi, yaitu :1) 

Kerakyatan, 2) Musyawarah mufakat, 3) Demokrasi, 

4) Hikmat kebijaksanaan dan (Perwakilan). Sila ke 

empat Pancasila yang menyampaikan mengenai 

kerakyatan, kebijaksanaan, perwakilan menunjukkan 

asas demokrasi menjadi pegangan dalam sila ini. Nilai 

yang terkandung Sila keempat pancasila adalah 

pedoman berdemokrasi Indonesia. Demokrasi 

merupakan tatanan kehidupan secara bersama 

bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa. Sila ke 

empat Pancasila mencerminakan nilai yang 

mengutamakan kepentingan negara dan mayarakat 

Indonesia. Sila keempat mencakup keyakinan, 

kebenaran, kesadaran serta kesukarelaan dari pada 

memaksakan suatu kehendak kepada orang lain.  

Demokrasi bercirikan kebebasan, bahwa 

rakyat bebas dalam menentukan pemimpin Negara 

Indonesia. Dipimpin oleh hikmat artinya bahwa 

Negara Indonesia harus dipimpin oleh orang yang 

bertanggung jawab, bijak, cerdas, dan tahu bagaimana 

cara memimpin rakyat Indonesia yang baik dan benar. 

Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 

artinya kita harus bijaksana atau berfikir dewasa 

dalam bermusyawarah untuk memutuskan tujuan 
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bersama. Dengan bermusyawarah bersama sama 

lebih membantu kita untuk memutuskan tentang apa 

yang kita tidak ketahui. Bermusyawarah juga 

memudahkan kita untuk berbagi argumentasi, 

bertukar argumentasi satu sama lain. Maka dari itu 

bermusyawarah sangat penting untuk memutuskan 

tujuan bersama. 

5. Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 

Sila keadilan sosial yang bermakna keadilan 

yang berlaku dalam segala bidang kehidupan, setiap 

warganegara diperlakukan sama tanpa adanya 

perbedaan suku, ras, agama. Nilai-nilai Keadilan Sosial 

bagi Seluruh Rakyat Indonesia di dalamnya 

mengandung beberapa prinsip, antara lain: 1) 

Keadilan, 2) Keadilan social, 3) Kesejahteraan lahir 

dan batin, 4) Kekeluargaan (Sudaryanto, 2007:445). 

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti 

antara keadilan sosial, ekonomi, budaya, dan hukum 

harus berdampingan tidak membedakan kepentingan 

pribadi ataupun golongan. Keadilan diselaraskan dan 

keserasian. Nilai keadilan dijadikan sebagai konsep 

keadilan sosial yang menjamin untuk mendapatkan 

hidup yang layak sesuai dengan kodrat. Menyatukan 

kekuatan untuk mewujudkan kemakmuran yang 

bermatabat, maka keadilan harus ditegakkan. Rasa 

kemanusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan 

Tuhan akan semakin tebal jika keadilan terwujud. 
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C. Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila di Sekolah Dasar 

Nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian yang 

terintegral dalam pendidikan nasional di Indonesia 

(Margono.2012). Namun di dalam kehidupan sehari-

hari masih memungkinkan terjadinya ketimpangan 

sosial dan moral, baik di tataran pemerintahan, 

masyarakat umum, bahkan dalam kehidupan pelajar 

yang mengindikasikan belum berhasilnya 

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara maksimal. 

Sangat penting untuk melakukan kajian terhadap pola 

pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan, baik kajian mengenai interaksi 

pembelajaran di dalam kelas, penataan budaya sekolah 

yang kondusif bagi pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, 

bahkan keterlibatan masyarakat dalam pembudayaan 

nilai-nilai Pancasila.  

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila untuk peserta 

didik bisa pula dilakukan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti pembinaan rohani siswa, 

kegiatan Pramuka, olah raga, organisasi, pelayanan 

sosial, karya wisata, lomba, kelompok studi. Jalur ini, 

memberi wahana interaksi komunikasi sekaligus 

mengasah diri peserta didik menjadi generasi bangsa 

yang cerdas, dan berintegritas (Lapasila.2012) 

Penanaman nilai Pancasila, dikembangkan secara 

holistik, dan komprehensif meliputi kegiatan 

intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan 

penilaian autentik terhadap praktik moral Pancasila di 

lingkungan sekolah, maupun luar sekolah yang 
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berkolaborasi dengan keluarga, dan pemangku 

kepentingan pendidikan. 

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang 

merupakan sumber dari karakter bangsa, berarti 

tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila, adapun 

perwujudanya sebagai berikut: 1) dalam gagasan nilai, 

norma dan peraturan, 2) dalam aktivitas serta tindakan 

terpola dari manusia Indonesia dan, 3) wujud hasil 

cipta manusia. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila, 

merupakan peningkatan kualitatif dari masyarakat, 

karena tidak sekedar memahami saja, tetapi juga, 

menghayati dan mewujudkanya dalam pengamalan 

setiap diri pribadi dan seluruh lapisan masyarakat 

maupun warga sekolah. Dengan begitu dapat 

menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan, 

meningkatkan daya tahan, daya tangkal dan daya saing 

bangsa yang kesemuanya tercermin pada sikap tanggap 

dan sikap perilaku.  

Pembudayaan dapat diartikan suatu usaha agar 

sesuatu itu menjadi budaya di masyarakat secara luas. 

Berkaitan dengan hal tersebut, yang dapat dicapai 

adalah pembudayaan karakter bangsa yang bersumber 

pada nilai-nilai luhur Pancasila yaitu: 

1. Warga sekolah dan masyarakat memiliki kesadaran 

yang tinggi akan hak dan kewajiban masing-masing 

sebagai pribadi, anggota keluarga/masyarakat dan 

sebagai warga negara.  
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2. Mempergunakan cipta, rasa dan karsanya secara 

tepat, sebagai pribadi dapat bersikap dan 

bertingkahlaku sebagai insan hamba Tuhan yang 

maha esa, sehingga dapat bersikap adil.  

3. Sebagai anggota di dalam keluarga dan masyarakat 

mampu mendudukkan dirinya secara tepat sesuai 

dengan fungsi dan tugasnya.  

4. Memahami hak dan kewajiban sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan 

peraturan perundangan yang didasarkan atas 

kesadaran. ( Al Atok. 2012, Al Hakim.2014) 

   Banyak cara yang dapat dilakukan untuk 

membudayakan nilai-nilai Pancasila dalam praktik 

keseharian kehidupan masyarakat terkait dengan nilai-

nilai Pancasila. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila tidak 

terlepas dari partisipasi peserta didik sebagai bagian 

dari warga negara.  Dalam hal ini pada peserta didik 

sekolah dasar, umumnya peserta didik berusia antara 7 

sampai 12 tahun merupakan masa sangat penting untuk 

mengembangkan individu sebagaimana yang dibutuhkan 

masyarakat. Mengembangkan karakter peserta didik 

pada sekolah dasar dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

proses pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang akan 

dilakukan. Memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila 

kepada peserta didik tidak berarti dimulai saat di bangku 

sekolah menengah ke atas saja.  

 

 



30 Kolaborasi Tripusat Pendidikan dalam Penataan Budaya Sekolah Berbasis 
Pembudayaan Nilai Pancasila untuk Membangun Siswa Berkarakter 

Pembudayaan dapat lakukan sejak anak berusia 

dini maupun saat di bangku sekolah dasar. Bahkan 

menjadi sangat tepat bilamana implementasikan pada 

anak usia dini akan lebih tertanam dalam hati dan benak 

anak dengan baik. Peserta didik pada usia dini yang 

masih berada dalam usia emas akan sangat mudah 

menangkap dan mempraktikan suatu hal. 
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A. Pengertian Budaya Sekolah 

Budaya sekolah merupakan kumpulan nilai yang 

melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan 

symbol-simbol yang di praktekkan oleh warga sekolah 

(Deal dan Peterson dalam Supardi Supardi, 2015:221). 

budaya sekolah menurut Short dan Greer  yang dirujuk  

oleh Supardi (2011:133) hakekatnya adalah suatu  

kepercayaan atau  keyakinan, nilai, kebijakan, norma, 

dan kebiasaan yang tumbuh berkembang dalam suatu 

sekolah yang dapat dibentuk, diperkuat, dan dipelihara 

dengan melalui peran penting pimpinan dan guru-guru 

di sekolah.  

Budaya dapat dilihat sebagai perilaku, nilai-nilai, 

sikap hidup dan cara hidup untuk melakukan 

penyesuaian dengan lingkungan, dan sekaligus untuk 

memandang persoalan dan memecahkannya. Oleh 

karena itu suatu budaya secara alami akan diwariskan 

oleh satu generasi ke generasi berikutnya. Budaya 

sekolah merupakan kualitas sekolah di kehidupan 

sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan 
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spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh sekolah 

(Umum et al., 2002:14). Jadi dapat dikemukakan bahwa 

yang dimaksud budaya sekolah adalah nilai-nilai yang 

penting, diyakini dan dipercaya sebagai suatau system 

yang terbangun melalui waktu yang panjang, nilai-nilai 

dalam budaya sekolah tersebut dapat menjadi suatu 

pendorong kesadaran bagi warga sekolah sehingga akan 

menciptakan sikap positif dan perilaku harmonis di 

lingkungan sekolah. 

Lingkungan sekolah menjadikan budaya yang 

telah tumbuh, hidup dan terbentuk menjadi suatu  

budaya yang dipegang tegus warga sekolah sehingga 

menajdi dominan atau budaya yang kuat, dianut, diatur, 

dengan baik dan dapat dirasakan bersama secara 

menyeluruh. Warga sekolah yang menerima nilai-nilai 

inti, berarti menyetujui gagasan berdasarkan 

kepentingan yang ada dan merasa sangat terikat pada 

nilai yang ada maka semakin kuat pula budaya tersebut. 

Karena warga sekolah dapat memiliki suatu pengalaman 

yang diterima bersama, sehingga dapat meminimalisir 

pengertian yang tidak sepaham. Hal ini bukan berarti 

bahwa warga sekolah yang stabil memiliki budaya yang 

kuat, karena nilai inti dari budaya sekolah itu harus 

dipertahankan dan dijunjung tinggi, namun juga harus 

dinamis. 

Budaya sekolah sebenarnya dapat dikembangkan 

terus-menerus kearah yang lebih positif. Menurut 

(Depdiknas 2003) aspek-aspek mengenai budaya utama 

yang direkomendasikan untuk dikembangkan sekolah 

yaitu sebagai berikut: 
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a. Budaya jujur, merupakan budaya yang menekankan 

pada aspek-aspek kejujuran pada masyarakat dan 

teman-teman. 

b. Budaya saling percaya, merupakan budaya yang 

mengkondisikan para siswa dan warga sekolah untuk 

saling mempercayai orang lain. 

c. Budaya kerja sama, merupakan budaya yang 

membuat orang-orang saling membantu dalam 

berbagai hal untuk mencapai tujuan. 

d. Budaya membaca, merupakan budaya yang membuat 

seseorang menjadi gemar membaca. 

e. Budaya disiplin dan efisien, merupakan budaya taat 

dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai 

termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjad 

tanggung jawabnya. 

f. Budaya bersih, merupakan budaya yang mengajarkan 

tentang bagaimana menjaga kebersihan baik badan 

maupun lingkungan. 

g. Budaya berprestasi, merupakan budaya yang 

menciptakan kondisi yang kompetitif untuk memacu 

prestasi siswa. 

h. Budaya memberi penghargaan dan menegur, 

merupakan budaya yang memberikan respon dengan 

menyapa pada setiap orang yang ditemui. 

B. Penataan fisik sekolah  

Penataan budaya sekolah yang kondusif sangat 

penting untuk pembudayaan nilai-nilai Pancasila. 

Pembudayaan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai 

bidang kehidupan, baik itu di dunia pendidikan yang 

bersifat formal, non formal maupun yang bersifat 

informal. Sekolah menjadi salah satu unsur pendidikan 
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formal yang strategis sebagai upaya untuk pembudayaan 

nilai Pancasila yang telah menjadi karakter bangsa 

indonesia. Penataan budaya sekolah yang kondusif di 

lingkungan satuan pendidikan perlu dikondisikan agar 

lingkungan fisik dan sosial-kultural sekolah dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan Pendidikan.  

Keberadaan fasilitas, sarana dan prasarana, yang 

tersedia di SD Lab UM Blitar, meliputi: 1) ruang kelas, 2) 

ruang kepala sekolah, 3) ruang guru, 4) ruang 

laboratorium, 5) ruang perpustakaan, 6) kamar kecil dan 

kamar mandi 7) halaman sekolah, taman dan gapura 

pintu masuk sekolah 8) ruang usaha kesehatan sekolah, 

(UKS) 9) ruang ibadah, 10) slogan-slogan, pajangan/ 

dokumentasi kegiatan apresisasi seni, kunjungan wisata, 

kunjungan social, dan kegiatan pramuka. 

1) Ruang Kelas 

Ruang kelas merupakan tempat yang dapat 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan 

pembelajaran di dalam ruangan. Ruang kelas yang 

didesain secara menarik dapat menimbulkan pesan 

dan kesan pada saat proses pembelajaran. Ruang 

kelas yang diatur sedemikian rupa akan menjadi 

sarana untuk menerapkan strategi pembelajaran yang 

telah di desain oleh guru. Di dalam ruang kelas perlu 

pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru, untuk 

menciptakan kondisi kelas yang kondusif sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung secara 

maksimal.  

Penataan fisik dalam wujud pengelolaan kelas 

ditekankan pada aspek manajemen lingkungan 

pembelajaran., agar dapat menciptakan situasi dan 
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kondisi belajar yang menarik bagi peserta didik, perlu 

diperhatikan penataan ruang kelas belajar. Tata ruang 

kelas merupakan kegiatan yang terencana dan 

sengaja dilakukan oleh pendidik dengan tujuan 

menciptakan dan mempertahankan kondisi yang 

optimal, sehingga diharapkan proses belajar mengajar 

dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga 

tercapai tujuan pembelajaran. 

Ruang kelas yang dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran pada  Sekolah 

Dasar Laboratorium UM di Blitar Jawa Timur, yang 

dapat mendukung praktik belajar kewarganegaraan, 

antara lain:  1) Lambang Negara garuda Pancasila, 

photo presiden dan wakil Presiden ditempatkan di 

dinding bagian atas ;2) Teks tata tertib, teks sumpah 

pemuda, teks pembukaan UUD 1945, teks Pancasila; 

3) Foto dan gambar-gambar tokoh pendidikan, 

pahlawan nasional, disusun secara historis dan rapi. 

2) Ruang Kepala Sekolah 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan 

sangat tergantung pada kepemimpinan kepala 

sekolah. Karena kepala sekolah sebagai pemimpin 

dilembaganya, maka dia harus mampu membawa 

lembaganya kearah tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya 

perubahan serta mampu melihat masa depan dalam 

kehidupan globalisasi yang lebih baik.  

Kepala sekolah harus bertanggung jawab atas 

kelancaran dan keberhasilan semua urusan 

pengaturan dan pengelolahan secara formal kepada 

atasannya atau informal kepada masyarakat yang 
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telah menitipkan anak didiknya. Kepala sekolah 

adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk 

memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan 

proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan 

murid yang menerima pelajaran.  

Secara lebih operasional tugas pokok kepala 

sekolah mencakup kegiatan menggali dan mendaya 

gunakan seluruh sumber daya sekolah secara terpadu 

dalam kerangka pencapaian tujuan sekolah secara 

efektif dan efisien. Kepala sekolah memiliki tempat 

untuk mengerjakan pekerjaannya, tempat tersebut 

adalah ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah 

merupakan tempat untuk kepala sekolah 

melangsungkan pekerjaan sehari hari selama berada di 

lingkungan sekolah. Gambar penataan ruang kepala 

sekolah dapat dilihat dalam gambar berikut 

 
Gambar 3. 1 Ruang Kepala sekolah (Sri Untari, 2020) 
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Ruang kepala sekolah yang dipergunakan 

untuk mendukung Penataan budaya sekolah (PBS) 

dan praktik belajar kewarganegaraan (PBK), antara 

lain: 1) terdapat kalender pendidikan, program kerja 

kepala sekolah, 2) grafik pencapaian prestasi belajar 

peserta didik, 3) grafik kelulusan peserta didik, 4) 

keberhasilan peserta didik untuk masuk sekolah 

lanjutan pertama, 5) adanya profil sekolah, 6) gambar 

presiden dan wakil presiden terbaru, 7) lambang 

negara, 9) bedera merah putih, 10) logo Tut Wuri 

Handayani dan, 10) logo Dinas Pendidiakan. Sudut 

ruang kepala sekolah juga dapat ditata rapi sebagai 

pendukung PNP, sebagai berikut: 

 

Gambar 3. 2 Penataan Sudut Ruang kepala sekolah     
(Sri Untari, 2020) 

3) Ruang Guru 

Guru disebut juga pendidik dan pengajar, 

tetapi tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru 

adalah suatu jabatan professional yang pada 

hakekatnya memerlukan persyaratan keterampilan 
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tekhnis dan sikap kepribadian tertentu yang 

semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar 

mengajar dan latihan. Guru adalah orang yang 

bertanggung jawab terhadap Pendidikan peserta 

didik, baik secara klasikal maupun individual. 

Mengingat pendidikan selalu berkenaan dengan 

upaya pembinaan manusia, maka keberhasilan 

pendidikan sangat tergantung kepada unsur 

manusianya.  

Unsur manusia yang sangat menetukan 

berhasilnya Pendidikan adalah pelaksanaan 

pendidikan, yaitu guru tidak hanya memiliki tugas 

untuk membimbing anak sebagai anak didik 

melainkan juga harus mencurahkan kasih 

sayangnya kepada anak didik selayaknya anak 

mereka sendiri dengan penuh perhatian, kasih 

sayang dan memberikan penghargaan yang dapat 

membesarkan jiwa anak. Guru memiliki tempat 

untuk mengerjakan pekerjaan di luar ruang kelas, 

tempat tersebut adalah ruang guru. Ruang guru 

merupakan tempat untuk para guru bekerja, 

beristirahat selama berlangsungnya kegiatan sehari 

hari saat berada di lingkungan sekolah. 

Di dalam ruang guru yang ideal, peralatan 

yang ada meliputi: 1) meja, 2) kursi guru, 3) kalender 

sekolah dan kalender umum, 4) papan pengumuman, 

5) bagan struktur sekolah dan, 6) jam dinding. 

Sedangkan Ruang Guru yang dipergunakan untuk 

mendukung praktik belajar kewarganegaraan, antara 

lain: 1) gambar Presiden dan wakil Presiden, 2) 
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Lambang Negara Pancasila, 3) lambang Depdiknas, 4) 

Teks Pancasila, 5) poster pahlawan.  

4) Ruang Laboratorium 

Laboratorium merupakan salah  satu sarana 

prasarana yang perlu disediakan oleh 

penyelenggara sekolah untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar . Laboratorium pembelajaran bisa 

disebut juga dengan laboratorium sekolah yang 

didesain untuk proses belajar mengajar, praktikum 

dan kegiatan lain yang mendukung proses 

pembelajaran. Ruang Laboratorium sekolah 

merupakan tempat peserta didik belajar serta 

mengadakan percobaan (penyelidikan) dan 

sebagainya yang berhubungan dengan sains dan 

menjadi bagian integral dari kegiatan belajar 

mengajar. Ruang laboratorium berfungsi sebagai 

tempat peserta didik untuk belajar memahami 

karakteristik dan lingkungan melalui optimalisasi 

keterampilan proses serta mengembangkan sikap 

ilmiah. 

Ruang yang dibutuhkan sebagai tempat 

siswa mengembangkan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap serta meneliti dengan menggunakan 

media yang ada adalah laboratorium. Ruang ini 

dapat digunakan untuk mendukung PBK, antara 

lain: 1) perlu kelengkapan tata tertib penggunaan 

ruangan dan peralatan, 2) jadwal pengguna ruang 

dan alat laboratorium, 3) daftar inventaris, 4) kran 

air, 5) tempat air, 6) lap tangan dan, 7) tempat 

sampah. 
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5) Ruang Perpustakaan 

Ruang Perpustakaan adalah tempat yang 

menyediakan berbagai koleksi yang sengaja 

disediakan untuk setiap pemustaka. Namun tidak 

sebatas itu saja, perpustakaan merupakan suatu unit 

kerja yang memiliki SDM, ruang yang khusus, yang 

subtansinya merupakan sumber informasi yang 

setiap saat akan digunakan oleh pemustaka. 

perpustakaan adalah berupa gedung atau ruangan 

yang didalamnya berisi berbagai sumber informasi 

untuk dibaca dan dapat juga digunakan untuk 

sebagai sumber belajar oleh permustaka itu sendiri. 

Penataan ruang perpustakaan untuk mendukung 

PNP sebagai berikut: 

 
Gambar 3. 3 Penataan Perpustakaan pendukung PNP (Sri 

Untari, dkk, 2020) 
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Perpustakaan juga dapat disebut dengan 

suatu tempat untuk penumpul, penyimpan dan 

mengkoleksi berbagai macam karya bahan pustaka. 

Penataan ruangan perpustakaan perlu dilakukan 

dengan hatihati dan mempertimbangkan dari aspek 

keindahan, kemanfaatan dan keefektivan. 

Ruang perpustakaan yang dipergunakan 

untuk mendukung praktik belajar kewarganegaraan, 

antara lain: 1) koleksi buku-buku pancasila, dan 

cerita lokal, 2) penempatan buku-buku 

dikelompokkan sesuai dengan jenis dan fungsinya, 

3) tata tertib perpustakaan dipasang di dinding, 4) 

ada petugas yang bertanggung jawab 5) jurnal 

penggunaan dan peminjaman buku dan 6) slogan-

slogan yang memotivasi gemar membaca. 

6) Kamar Kecil dan Kamar Mandi 

Kamar kecil dan kamar mandi merupakan 

tempat bersuci yang menjadi bagian penting dari 

sebuah gedung. Kebersihan dan kenyamanan kamar 

kecil dan kamar mandi digedung tentu akan 

memberikan kesan khusus pada orang yang 

menggunakannya. Di SD Lab UM Blitar terdapat 

kamar kecil dan kamar mandi yang berada di setiap 

lantai sudut dari Gedung sekolah.  

Ruang kamar kecil dan kamar mandi yang 

dipergunakan untuk Pembudayaan Nilai Pancasila, 

antara lain: 1) peletakkan kamar mandi dan kamar 

kecil harus tepat, dalam arti memperhatikan faktor 

keindahan dan kesehatan, 2) ada air dan bak air, 

kebersihan terpelihara, 3) ada petugas yang 

bertanggung jawab, 4) ada kamar kecil dan kamar 
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mandi khusus untuk anak perempuan dan khusus 

anak laki-laki, 5) ada kamar kecil dan kamar mandi 

khusus guru dan atau tenaga kependidikan lainya. 

7) Halaman Sekolah, Taman dan Gapura Pintu Masuk 

Sekolah 

Kelengkapan dalam halaman sekolah, taman 

dan gapura pintu masuk sekolah yang mendukung 

pembelajaran PKn SD berbasis PNP melakui PBK 

antara lain: 1) Keindahan dan kebersihan, 2) 

Pemeliharaan 3) Pagar sekolah 4) Letak tiang 

bendera 5) Keserasian antara tinggi dan ukuran 

bendera dan, 6) Ada gapura sekolah. Lapangan juga 

dapat mendukung PNP, sebagai berikut 

 
Gambar 3. 4 Lapangan upacaya pendukung PNP  

(Sri Untari, dkk, 2020) 

8) Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) adalah 

upaya pendidikan dan kesehatan yang dilaksanakan 

secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan 

bertanggungjawab menanamkan, menumbuhkan, 
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mengembangkan, dan membimbing untuk 

menghayati, menyenangi, dan melaksanakan prinsip 

hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari-

hari.  

Tujuan UKS adalah menciptakan lingkungan 

kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan 

pengetahuan, mengubah sikap dan membentuk 

perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan 

mandiri. Di samping itu juga meningkatkan peran 

serta peserta didik dalam usaha meningkatkan 

keterampilan hidup sehat agar mampu melindungi 

diri dari pengaruh buruk lingkungan.  

Kelengkapan dalam UKS yang mendukung 

pembelajaran PKn SD berbasis PNP melakui PBK 

antara lain: 1) Kotak obat/P3K, 2) timbangan badan, 

3) termometer, 4) tempat tidur yang bersih dan 

tertata rapi, 5) almari, 6) meja kursi, 7) program 

kegiatan UKS, 8) daftar piket, 9) poster dan 10) 

pamflet ajakan untuk hidup sehat. 

9) Ruang Ibadah 

Ruang ibadah merupakan sarana keagamaan 

yang penting bagi pemeluk agama di suatu tempat. 

Rumah ibadah sebagai tempat penyiaran agama dan 

tempat melakukan ibadah. Fungsi rumah ibadah di 

samping sebagai tempat peribadahan diharapkan 

dapat memberikan dorongan yang kuat dan terarah 

bagi jamaahnya, agar kehidupan spiritual 

keberagamaan bagi pemeluk agama tersebut 

menjadi lebih baik dan salah satu tempat ibadah 

yang dimaksud adalah masjid. Untuk umat Islam, 



44 Kolaborasi Tripusat Pendidikan dalam Penataan Budaya Sekolah Berbasis 
Pembudayaan Nilai Pancasila untuk Membangun Siswa Berkarakter 

masjid sebenarnya merupakan segala pusat 

kegiatan, bukan hanya sebagai pusat ibadah khusus 

seperti shalat dan i’tikaf tetapi merupakan pusat 

kebudayaan dan interaksi antar umat Islam dan 

masyarakat.  

Kelengkapan dalam rumah ibadah yang 

mendukung pembelajaran PKn SD berbasis PNP 

melakui PBK antara lain: 1) Penempatan strategis, 

2) Tertata rapi, bersih tidak berdebu, 3) Terdapat 

perlengkapan ibadah (contoh mukena, sajadah, 

sarung, kitab suci), 4) Tempat wudhu terpisah 

antara siswa putra dan putri. 

10) Slogan-Slogan, Pajangan/ Dokumentasi Kegiatan 

Apresisasi Seni, Kunjungan Wisata, Kunjungan 

Sosial, Dan Kegiatan Pramuka 

Penataan slogan yang memberi semangat, 

dan mengajak kebajikan dan pembiasaan baik. 

sebagaimana gambar berikut: 

 
Gambar 3. 5 Slogan semangat literasi baca 

(Sri Untari, dkk, 2020) 
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Kelengkapan dalam slogan-slogan, 

pajangan/ dokumentasi kegiatan apresisasi seni, 

kunjungan wisata, kunjungan social, dan kegiatan 

pramuka yang mendukung pembelajaran PKn SD 

berbasis PNP melakui PBK antara lain: 1) Slogan 

bernuansa pembudayaan nilai Pancasila, 2) Slogan 

bernuansa Pendidikan karakter bangsa, 3) Slogan 

bernuansa mengajak cinta lingkungan 4) Dokumen 

kegiatan kesenian yang pernah digelar disekolah, 

5) Dokumen kunjungan wisata di lokasi berbasis 

nilai Pancasila. Slogan ajakan untuk menjaga 

kebersihan sebagai berikut: 

Gambar 3. 6 Slogan mengajar hidup bersih 

(Sri Untari, dkk, 2020) 

C. Penataan Non Fisik Sekolah 

Pola hubungan sumber daya manusia (SDM), baik 

itu tenaga pendidik maupun peserta didik dan 

masyarakat relasi guru dengan murid, murid dengan 

guru, murid dengan murid dan lain sebagainya) merupak 

aktivitas penataan lingkungan non fisik. Guru atau 

pendidik merupakan  salah satu faktor yang berpengaruh 

dalam keberhasilan belajar peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Peran orang tua peserta didik yang 

memiliki semangat tinggi dalam memberikan motivasi 
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kepada anaknya merupakan faktor pendukung 

keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran.  

Penataan budaya sekolah non fisik terlihat pada 

partisipasi dalam bentuk perhatian dan dukungan orang 

tua terhadap anaknya dalam mengikuti segala aktivitas 

yang diselenggarakan sekolah. Relasi yang harmonis 

yang tercipta antara peserta didik  dengan peserta didik, 

peserta didik dengan pendidik, peserta didik  dengan 

karyawan, dan peserta didik dengan masyarakat 

sehingga tercipta lingkungan yang sangat kondusif dalam 

Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM). daya dukung KBM 

dapat berupa aktivitas yang mendukung PBK. Aktivitas 

yang mendukung mencakup, sebagai berikut:  

1. Aktivitas pembelajaran 

Kegiatan yang dapat dilaksanakan baik 

secara jasmani atau rohani itulah hakekat aktivitas . 

Aktivitas peserta didik selama proses pembelajaran 

merupakan salah satu indikator adanya keinginan 

siswa untuk ikut serta belajar. Aktivitas yang 

dilakukan oleh peserta didik adalah bentuk kegiatan 

atau perilaku yang terjadi selama proses 

pembelajaran dilangsungkan. Kegiatan tersebut 

dalam konteks pembelajaran dilakukan dengan 

berbagai aktivitas seperti mengajukan pertanyaan, 

pendapat, mengerjakan tugas-tugas, menjawab 

pertanyaan, melakukan kerjasama, dan memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap tugas.  
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2. Aktivitas ekskulikuler  

Aktivitas ekstrakurikuler menurut 

Depdikbud (2002:291) merupakan suatu kegiatan 

yang berada di luar program yang tertulis di dalam 

kurikulum seperti latihan kepemimpinan dan 

pembinaan siswa. Aktivitas ekstrakurikuler dapat 

dilaksanakan diluar jam pelajaran wajib. Aktivitas ini 

memberi keleluasaan waktu dan memberikan 

kebebasan pada peserta didik, untuk menyalurkan 

dan mengasah bakat serta minat peserta didik. 

Sekolah memberikan program ekstrakurikuler agar 

peserta didik menjadi terampil dan memiliki skills 

baik dibidang akademik maupun bidang non 

akademik. Program ekstrakurikuler di bidang 

akademik peserta didik seperti bimbingan 

matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA) dan 

baca tulis al-quran. Program ekstrakurikuler di 

bidang non akademik peserta didik seperti basket, 

tapak suci, pramuka, dan seni tari. Pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler tersebut dilangsungkan 

dengan menyesuaikan kebutuhan setiap 

ekstrakurikuler. 

3. Aktivitas sekolah 

             Aktivitas adalah suatu kegiatan atau segala 

sesuatu yang dilakukan yang terjadi baik fisik 

maupun non fisik ( Anton,2001:28), Jadi aktivitas 

diartikan sebagai segala kegiatan yang dapat 

dilakukan peserta didik, baik diluar maupun di dalam 

sekolah. Sekolah merupakan arena atau tempat 

untuk mengembangkan aktivitas, tidak hanya 
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mendengarkan dan mencatat ulangan sebagaimana 

kelaziman yang ada di sekolah-sekolahlama. Disini 

eserta didik dapat melakukan segala aktifitasnya,.  

             Sekolah dapat memberikan aktivitas kepada 

peserta didik berupa program-program sekolah 

maupun dalam bentuk acara yang di selenggarakan 

di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan 

kegiatannya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan 

dengan indoor activity dan outdoor activity. 

Pembelajaran indoor dilakukan guru dan peserta 

didik di dalam kelas, sedangkan pembelajaran 

outdoor dilakukan di luar kelas dengan 

memanfaatkan tempat-tempat yang dapat menjadi 

referensi edukasi, menambah wawasan dan 

pengetahuan siswa. Outdoor activity yang dilakukan 

sekolah tidak hanya di lingkungan sekolah saja tetapi 

juga dengan program study tour dan melakukan 

kunjungan di berbagai tempat yang relevan dengan 

tema pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat 

mengeksplor lebih banyak lagi tentang hal-hal baru 

dan bisa mengembangkan diri dengan cara 

mengikuti berbagai macam kegiatan. 

4. Aktivitas sosial. 

Aktivitas sosial merupakan aktivitas yang 

dilakukan dalam suatu kelompok atau dapat 

dilakukan di masyarakat. Peseta didik perlu 

diajarkan  hidup bermasyarakat sejak dini  dengan 

aktivitas dan interaksi social sehingga peserta didik 

nantinya dapat belajar hidup bersama (learning to 

life together) . peran sosial diajarkan kepada peserta 
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didik sehingga dapat membangun diri dan mampu 

mengidentifikasi dirinya, selain itu peserta didik 

yang melakukan interasi sosial akan memperoleh 

berbagai informasi yang ada disekitarnya.  

Aktivitas sosial yang dapat dilakukan antara 

lain: 1) sekolah membuat program kerja bakti 

membersihkan selokan dan lingkungan sekolah, 2) 

sekolah mengadakan program galang dana untuk 

membantu korban musibah bencana alam atau yang 

sangat membutuhkan, 3) Sekolah melakukan 

serangkaian kegiatan, diantaranya buka puasa 

bersama anak yatim, pembagian paket buka puasa 

dan sembako untuk fakir miskin (Dhuafa) dan 

masyarakat. Berbuka puasa bersama peserta didik 

dan orang tua dapat menjadi agenda sekolah pada 

bulan Ramadhan. 

D. Penataan Budaya Sekolah Berbasis Pembudayaan 

Nilai Pancasila 

Berdasarkan filsafat konteks sosial Emile 

Durkheim bahwa di masyarakat dan struktur sosialnya 

mempengaruhi dan benar-benar mengarahkan perilaku 

kemanusiaan individu (Kama, 2000:62). Pandangan ini 

didasarkan pada premis bahwa semua individu memiliki 

kewajiban pada  individu lain, dan bahwa setiap manusia 

memiliki konsep dasar yang sama tentang baik yang 

mengarahkan perilaku ke arah kesatuan sosial serta 

kelangsungan hidup suatu bangsa, manusia memiliki 

pengetahuan dan keterampilan rasional tertentu 

sehingga mempunyai kemampuan dan keharusan untuk 

menerapkan pengetahuan serta keterampilan ilmiahnya 
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tersebut untuk menciptakan suatu konsensus moral yang 

esensial bagi masyarakat modern yang baik. 

Durkheim memberikan batasan moralitas dengan 

komponen sebagai berikut: 

1.  Konsistensi (apa yang menjadi moral sekarang tetap 

harus menjadi moral berikutnya) 

2.  Reguralitas tingkah laku (tindakan kita hari ini harus 

konsisten dengan tindakan kita besok hari) 

3.  Autoritas (tindakan kita harus dikendalikan dan 

dipaksa untuk kebaikan sosial, sehingga mencegah 

tindakan sewenang-wenang) (h. 62) 

Sementara perilaku moral merupakan perilaku 

yang dinilai, oleh karena itu perilaku moral tersebut 

tidak bersandar pada diri sendiri atau orang lain, 

melainkan berdasarkan keseluruhan unit sosial. 

Sedangkan tindakan moral merupakan tindakan yang 

menggambarkan pengembangan minat kolektif unit 

sosial. Bagi individu yang berusaha memenuhi 

kebutuhan sendiri dianggap sebagai individu yang 

anomy yaitu orang yang kurang memenuhi standar 

moral dan sosial. Sementara individu yang berperilaku 

secara bebas tetapi dengan penuh perhitungan terhadap 

berbagai konsekuensi, disiplin dan komitmen terhadap 

kelompok serta menghargai prinsip-prinsip serta nilai 

masyarakat disebut individu yang autonomy. (h.63) 

Menurut Durkheim, bahwa para pendidik 

bertanggung jawab untuk: 

1.  meggambarkan secara detail tentang sifat-sifat 

masyarakat, dan 

2.  Mengembangkan suatu sistem pendidikan sesuai 
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dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip lingkungan 

tersebut. 

Melalui pendidikan ini, masyarakat akan 

melangsungkan transmisi kebudayaannya, dan gurulah 

yang berperan penting dalam keberhasilan 

kesinambungan kebudayaan tersebut. Oleh karena itu 

Durkheim menyerang gagasan kaum naturalis seperti 

Rousseau dengan menyatakan bahwa idak cukup 

membiarkan anak untuk berkembang secara alamiah, 

oleh karena itu merupakan kewajiban guru untuk 

menciptakan manusia baru yang mampu melanjutkan 

masyarakatnya serta mampu merespon kebutuhan 

masyarakat tersebut. Terlalu memberikan kebebasan 

pada anak hanya akan mengakibatkan dirinya prustasi 

akibat terus menerus mempertanyakan hal-hal yang 

tidak diketahuinya. Anak yang diberikan pengarahan 

yang tepat dan secara sistematis dihadapkan pada 

warisan-warisan kebudayaan negaranya akan menjadi 

anak yang berkembang rasa pemenuhan diri dan 

identitasnya. Kemudian dia bisa dianggap sebagai 

makhluk yang bermoral yang memilih disiplin yang 

tepat, keteraturan tingkah laku dan menghargai autoritas 

(h. 63) 

Karya-karya Durkheim memberikan gagasan yang 

luas bagaimana cara mendidik anak untuk menjadi 

manusia yang bertanggung jawab secara moral, karyanya 

tersebut mencerminkan teori belajar behavioristik. Oleh 

karena itu dalam batas-batas tertentu pandangan tentang 

pendidikan moralnya berbeda dengan Hobbes, Kant dan 
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Rousseau. Namun gagasan mereka dapat ditemukan 

dalam model-model Pendidikan Nilai yang berlaku.    

Engking, (2004) dengan merujuk pada gagasan 

UNESCO menyebutkan pemberdayaan siswa melalui 

penciptaan: 

1. Need Oriented; artinya sasaran didik akan benar-

benar sebagai subjek aktif bila didasari pada azas 

kebutuhan, baik berupa kebutuhan hidup manusia 

seperti yang dipilah-pilah Maslow (1970). 

2. Endogenous; artinya ada kesepakatan terhadap apa-

apa yang ada di lingkungan† atau masyarakat itu 

sendiri. 

3. Self-Reliant; artinya pendekatan yang 

menitikberatkan terciptanya rasa percaya diri dan 

sikap mandiri. Roger (1983) cenderung menekankan 

pada prinsip-prinsip penentuan arah sendiri. 

4. Ecological sound; yaitu pendekatan yang 

memperhatikan dan tidak meninggalkan aspek 

lingkungan. 

5. Based on structural transformation; yaitu pendekatan 

yang berorientasi pada perubahan struktur atau 

sistem yang terjadi di lingkungannya. 

Ada beberapa ciri yang harus diperhatikan dalam 

memantapkan langkah-langkah pendekatan 

pemberdayaan ini, yaitu: 

1. Community organization; yang dilakukan dengan cara 

mengorganisir kelompok di masyarakat. 

2. Worker self-management and collaboration; yang 

bertujuan untuk menyamaratakan atau membagi 

atau kewewenangan dalam gabungan kerja. 
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3. Participatory approach; yang dimaksudkan agar bisa 

dan mampu mengendalikan sifat dan arah perubahan 

hidupnya. 

4. Education for justice; yang bertujuan membantu 

masyarakat untuk menjadi sadar akan ketidakadilan 

dan mampu menghadapi sesuatu ketidakadilan. 

Karena Nilai-Nilai Pancasila tumbuh dan 

berkembang dari bangsa dan milik bangsa, maka 

pembudayaannya lebih pada pembiasaan hal-hal positif 

yang telah bangsa ini miliki, bukan sesuatu yang baru, 

bahkan bukan sesuatu yang monumental, tapi 

mengingatkan dan membiasakan kembali hal-hal yang 

mungkin mulai terlupakan, terkikis oleh kebiasaan lain 

yang tidak baik, tidak semestinya, tidak sesuai dengan 

moralitas bangsa. 

Berbagai contoh, di bawah ini merupakan 

sebagian upaya yang dapat dikembangkan di Sekolah 

Dasar yang dipandang mendukung Pembudayaan Nilai-

nilai Pancasila pada siswa (tentu sekolah dapat 

mengembngkannya lebih lanjut), situasi dan kondisi 

sekolah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Suasana sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila 

a. Suasana yang religius:  

Suasa religius ini dapat didukung dengan 

menampilkan 1) simbol agama, seperti, tulisan dari 

ayat suci (kaligrafi misalnya), bacaan doa 

keagamaan, gambar ibadah keagamaan, seragam 

nuansa keagamaan pada hari tertentu, serta 

gambar-gambar tempat ibadah beragama, 2) salam 
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keagamaan, dengan cara mengucapkan salam 

ketika bertemu dan memulai pelajaran serta 

kegiatan, 3) ibadah keagamaan, misalnya sholat 

berjamaah bagi umat Islam, atau kebaktian 

bersama bagi Kristen dll, Kegiatan ini bisa 

dikoordinasi oleh Kepala sekolah atau guru agama 

yang didukung oleh guru dan staf lain, 4) 

memperingati hari besar keagamaan, yang diisi 

dengan ceramah, pidato siswa, cerdas cermat, 

bakti sosial serta kegiatan-kegiatan yang bernilai 

dianjurkan oleh agama, 5) berdoa, membiasakan 

kegiatan sekolah ( membuka dan menutup 

pelajaran, upacara, rapat dsb) diawali dengan 

berdoa dan diakhiri dengan berdoa, berdoa untuk 

diri sendiri, keluarga, teman dan seluruh warga 

sekolah (wujud toleran), 6) tempat ibadah 

keagamaan, tempat siswa dan seluruh warga 

sekolah untuk melakukan ibadah rutin keagamaan, 

7) Toleransi, tidak mengganggu jalannya ibadah 

dan kegiatan keagamaan siswa lain yang berbeda 

agama. 8) Membuat jadwal dan rencana sekolah 

yang mendukung (atau tidak mengganggu) 

kegiatan dan amalan keagamaan. 

b. Suasana yang manusiawi  

Cara menciptakan suasana manusia yakni 

dengan: 1) Keakraban, dengan cara mengenal 

nama lengkap dan nama sebutan yang 

menyenangkan bagi setiap warga sekolah (Kepala, 

Guru, Staf, teman sekelas, seluruh siswa dalam 

semua kelas). Melakukan kegiatan yang 
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melibatkan sejumlah siswa yang beda kelompok, 

berbeda kelas, berbeda etnis, berbeda agama 

(kalau perlu bergantian). Berkunjung ke tempat 

tinggal teman, guru, Kepala Sekolah dan staf lain 

dll. 2) Hormat menghormati, dengan cara menyapa 

dengan sapaan yang sopan sesuai kultur kepada 

orang yang lebih tinggi (aa, teteh, abang, mas, 

mbak, uda, uni, Bapak, Ibu dsb.) Tidak memberikan 

gelaran yang dianggap menyakitkan atau 

menghina orang lain. Membiasakan senyum (raut 

muka yang menyenangkan) ketika bertemu dan 

berkomunikasi secara tepat melalui ekstra 

kurikuler. 3) Tidak mengeluarkan kata-kata kotor, 

seperti mengumpat, menyebut orang dengan nama 

binatang dsb. 4) Saling membantu dan tolong 

menolong, dengan cara membantu kesulitan 

belajar siswa (jadi tutor dalam remedial), 

mengumpulkan dana untuk membantu pengobatan 

teman yang sakit, membantu korban bencana alam, 

menengok yang sakit. 5) Empatik dan simpatik, 

mengucapkan selamat atas keberhasilan orang 

lain, mengucapkan selamat hari besar agama, 

kunjungan bela sungkawa, kunjungan ke panti 

asuhan atau panti jompo, terlibat dalam 

menyiapkan dan pelaksanaan kegiatan sekolah 6) 

Rapih dan bersih, dalam hal berpakaian, 

perawatan badan, merawat sarana dan fasilitas 

kelas dan sekolah, menyediakan bak sampah, WC 

yang berih dan terpelihara, tempat cuci kaki dan 
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tangan, piket kelas dan sekolah bergiliran, 

membuang sampah pada tempatnya. 

c. Suasana yang nasionalis  

Suasana nasionalis dapat dilakukan dengan 

cara menciptakan: 1) Menampilkan simbol 

nasionalisme seperti menyediakan bendera merah 

putih di tiap kelas dan kantor, Garuda Pancasila, 

Foto pahlawan, Kepala dan Wakil Kepala Negara, 

Proklamator, Peta Nusantara 2) Melakukan 

kegiatan yang menumbuhkan sikap nasionalisme, 

seperti upacara hari senin, peringatan hari besar 

nasional dengan melibatkan kegiatan siswa yang 

patriotik, Kegiatan pramuka rutin, Kegiatan 

sekolah selalu menyertakan pembacaan teks 

Pancasila, menyanyikan Indonesia Raya, teks 

Proklamasi, 3) Melakukan kegiatan yang patriotik, 

seperti kegiatan baris berbaris, PMR, Donor darah, 

Polisi cilik, Keamanan Kelas/Sekolah, Pramuka, 

Perlombaan puisi perjuangan, Perlombaan lagu-

lagu nasional, Menulis karangan bela negara dll. 4) 

Menjaga nama baik sekolah, seperti berpakaian 

seragam, tidak tawuran, pembentukan kelompok 

prestasi (intelektual, olah raga, seni, keterampilan 

sosial, keterampilan emosional/ spiritual), 

mengikuti kegiatan kompetisi antar sekolah.  

d. Suasana yang demokratis  

Suasana demokratis dapat dilaksanakan 

dengan cara menciptakan: 1) Simbol-simbol 

demokrasi, seperti bagan proses alur musyawarah 

(Sekolah, Desa, DPR, MPR dsb), Jenis hak asasi, 
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gambar gedung DPR, Aturan diskusi, Menyiapkan 

tempat ekspresi dan menyalurkan pendapat 2) 

Pembiasaan perilaku demokratis, seperti; latihan 

diskusi, menghargai pendapat orang lain, Belajar 

mendengarkan pendapat orang lain dengan 

seksama, berani mengemukakan pendapat, 

menerima hasil keputusan musyawarah,  

Berpendapat dengan tertib dan sopan, 

mempublikasikan hasil keputusan kelas atau 

sekolah hasil keputusan musyawarah siswa atau 

guru, atau seluruh warga sekolah, Pelibatan siswa 

dalam memutuskan kepentingan kelas atau 

sekolah, Pemilihan ketua kelas/sekolah. 

Penyelesaian konflik secara musyawarah oleh 

siswa sendiri atau dengan bimbingan guru. 3) 

Membiasakan perilaku tertib seperti; antri masuk 

sekolah/kelas/bayar iuran. Memelihara tempat 

duduk sendiri dan menetap sesuai dengan aturan, 

Membuat daftar piket, Bergiliran menjadi 

pengurus kelas, sekolah, ekstra kurikuler. 4) 

Bersikap ilmiah seperti; mengemukakan pendapat 

dengan dukungan data, tidak biasa menggosip, adu 

argumen secara rasional. 4) Menerapkan setiap 

keputusan untuk seluruh warga sekolah seperti: 

tata tertib sekolah, disiplin, kehadiran, kebersihan, 

kerapihan, seragam, kegiatan sekolah. 
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e. Suasana adil dan gotongroyong  

Suasana adil dan gotong royong diciptakan 

dengan cara dengan: 1) kegiatan sekolah yang 

mendukung seperti; tabungan kelas, koperasi 

sekolah, kegiatan rutin membersihkan kelas yang 

melibatkan siswa, guru, dan orang tua. pmr. bakti 

sosial, karya wisata dll. 2) berlaku adil seperti; 

tidak menyontek, mengerjakan tugas kelompok, 

bergiliran mengerjakan tugas kelas/ sekolah, 

membuat schedule tugas masing-masing siswa 

untuk satu semester atau tahun. 3) kerjasama 

seperti; antar siswa satu kelompok, satu kelas, satu 

sekolah, melibatkan guru, kepala sekolah, staf, dan 

orang tua siswa, dalam bentuk kegiatan 

pembelajaran, perbaikan kelas, perbaikan sekolah, 

lingkungan sekolah dll. 4) menghargai hasil karya 

orang lain dengan cara; menampilkan karya dalam 

buletin sekolah/warta sekolah, menyusun dan 

mendokumentasi karya siswa di perpustakaan, ada 

ruangan prestasi siswa dll. memberikan 

penghargaan terhadap prestasi siswa. melaporkan 

prestasi harian, mingguan dan bulanan. 

memberikan penilaian terhadap seluruh kegiatan 

siswa secara kualitatif, mencari kelebihan setiap 

siswa untuk tampil sebagi prestasi dalam setiap 

sisi sehingga hampir setiap siswa merasa berharga, 

melakukan ranking secara hati-hati. 
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2. Komponen yang mendukung 

a. Pimpinan Sekolah   

Kepala sekolah dapat melakukan: 1) Membuat 

kebijakan yang mendukung suasana sekolah 

seperti pada butir 1.  2) Memberikan keteladan 

untuk mencerminkan sikap dan perbuatan yang 

dicerminkan dalam butir 1. 3) Konsisten terhadap 

setiap kebijakan yang dibuat 4) Melakukan kontrol 

agar sikap dan perilaku di atas dilakukan oleh 

seluruh warga sekolah, 5) Memberikan 

reinforcement (hadiah dan hukuman) agar suasana 

pada butir 1 berjalan lancar 6) Menjaga koordinasi 

di antara seluruh warga sekolah agar suasana 

sekolah dapat mendukung Pembudayaan Nilai-nilai 

Pancasila 7) Bertatakrama secara santun. 

b. Guru  

Guru kelas, Guru eks.kul. dan staf sekolah 1) 

Melakukan aktivitas, membuka peluang, serta 

mendorong agar sikap dan tindakan pada butir 1 

terlaksana 2) Mendukung dan melaksanakan butir 

2 sampai 7 yang menjadi kewajiban Kepala 

Sekolah. 

c. Komite Sekolah  

Komite sekolah dapat melakukan tindakan: 1) 

Mendukung dan ikut mengaplikasikan tugas-tugas 

Kepala sekolah dan Guru dalam Pembudayaan 

Nilai Pancasila 2) Mengkomunikasikan kepada 

orang tua untuk menciptakan suasana yang 

kondusif agar PNP berjalan dengan baik. 
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d. Orang tua  

Orang tuan dapat melakukan: 1) Mendukung agar 

kegiatan PNP disekolah berjalan dengan baik 2) 

Memberikan dorongan pada siswa untuk 

mengaplikasikan nilai-nilai tersebut di lingkungan 

keluarga. 

3. Aktivitas yang mendukung 

a. Aktivitas pembelajaran 

Pembudayaan Nilai Pancasila memerlukan 

aktivitas pendukung melalui aktivitas pembelajar 

di kelas. Pengintegrasian nilai Pancasila  dalam 

semua mata pelajaran. Khususnya untuk materi 

Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) hal ini sesuai dengan 

misinya yakni mengembangkan nilai dan sikap 

serta memperkuat pengembangan karakter 

sebagai  fokus utama yang dapat menggunakan 

berbagai strategi/metode pendidikan karakter 

b. Aktivitas ekskul 

Aktivitas ekskul merupakan kegiatan belajar 

di luar kelas yang terkait langsung pada materi 

suatu mata pelajaran atau kegiatan ekstra 

kurikuler  yakni kegiatan satuan pendidikan yang 

bersifat umum dan tidak terkait langsung pada 

suatu mata pelajaran, seperti kegiatan 

Kepramukaan, Dokter Kecil, Palang Merah 

Remaja, Pecinta Alam, dan lain lain. perlu 

dikembangkan proses pembiasaan dan 

penguatan dalam rangka pengembangan 

karakter.  
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c. Aktivitas sekolah 

Penataan Budaya Sekolah (PBS) diperlukan 

pada aktivitas sekolah yang merupakan aktivitas 

sehari-hari perlu dikondisikan agar lingkungan 

fisik dan sosial-kultural memungkinkan para 

peserta didik bersama dengan warga satuan 

pendidikan lainnya terbiasa membangun 

kegiatan keseharian di satuan pendidikan yang 

mencerminkan perwujudan karakter yang diacu 

d. Aktivitas sosial 

Aktivitas sosial yang dimaksudkan aktivitas 

yang ditujukan untuk memberi manfaat pada 

orang lain, orang tua/wali serta tokoh-tokoh 

masyarakat merupakan role model dalam upaya 

proses penguatan perilaku berkarakter mulia 

pada peserta didik yang dikembangkan di satuan 

pendidikan, untuk itu kegiatan keseharian di 

rumah dan di lingkungan masyarakat masing-

masing perlu disinkronisasi. Membangun simpati 

dan empati sebagai karakter baik dilakukan 

misalnya dengan : kunjungan ke panti jompo, ke 

pantiasuhan, ke yayasan Anak penyandang 

disabilitas menjadi aktivitas yang mendukung 

perilaku sesuai nilai Pancasila 

4. Hubungan dan Komunikasi personal 

a. Pimpinan Sekolah dengan guru, staf, orang tua, 

komite/ dewan sekolah terutama dengan siswa 

b. Guru dengan guru, staf, orang tua, komite, dewan, 

dan siswa 
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c. Orang tua dengan orang tua lain dan siswa 

d. Siswa dengan siswa lain, serta siswa dengan staf, 

guru dan Pimpinan sekolah 

e. Sekolah, orang tua dan masyarakat  

5. Keteladanan yang diperlihatkan 

a. Siswa kelas yang lebih tinggi 

b. Guru kelas dan ekskul 

c. Pimpinan sekolah 

d. Orang tua siswa 

e. Staf dan orang yang terlibat dengan sekolah 

f. Perilaku tokoh masyarakat 

6. Kebijaksanaan sekolah 

a. Kegiatan rutin 

b. Kegiatan insidental 

c. Menangani masalah 
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KOLABORASI TRIPUSAT PENDIDIKAN  

SEBAGAI STRATEGI PENATAAN 

BUDAYA SEKOLAH BERBASIS 

PEMBUDAYAAN NILAI PANCASILA 
 

 

A. Konsep Kolaborasi 

Kolaborasi biasa sering dikenal di khalayak 

dengan istilah kerja sama akan tetapi kata kolaborasi 

tersebut dari sudut pandang epistimologi dari bahasa 

Inggris “co-labour” yang memiliki arti bekerja bersama. 

Banyak sudut pandang yang dapat kita ambil mengenai 

penjelasan dari kolaborasi itu sendiri, seperti laman 

Wikipedia mendefinisikan kolaborasi yaitu Collaboration 

is the process of two or more people or organization 

working together to complete a task or achieve a goal. 

Proses mencapai tujuan yang positif diperlukan kerja 

sama antara dua orang atau lebih yang terjadi karena 

adanya relasi dari beberapa pihak yang memiliki tujuan 

yang sama. Merujuk dari sudut pandang Raharja (2009: 

42) demi terciptanya suatu keluaran yang memiliki 

makna dan keberlanjutan perlu adanya kerja sama 

(working togerther) antara individu, kelompok, lembaga, 

atau organisasi dalan jangkauan kecil maupun besar. 
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Tidak cukup sampai sini, dari sudut pandang 

Uhlik dalam Untari (2014) menyampaikan bahwasanya 

kolaborasi merupakan kerjasama pada derajad yang 

lebih tinggi. Sedangkan Morsink et.all dirujuk Raharja 

(2009: 42) berpendapat bahwa kolaborasi salah satu 

upaya bersama untuk merencanakan, melaksanakan, dan 

mengevaluasi suatu program yang didalamnya ada 

(terkandung) tindakan bersama atau terkoordinasi yang 

dilakukan anggota tim untuk mencapai tujuan (bersama) 

tim tersebut. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman 

(2010: 18), kolaborasi merupakan penyatuana berbagai 

pihak untuk mencapai tujuan yang sama. 

Emily R Lai bependapaat dalam Person (2011: 2), 

 “Collaboration is the mutual engagemen of participant in 

a coordinated effort to solve a problem together. 

Collaborative interations are characterized by shared 

goals, symmetry of structure, and a high degree of 

negotiation, interactivty, and interdependece”.  
 

Penjelasan di tersebut bahwa kolaborasi adalah 

keterlibatan bersama dalam upaya terkoodrinasi untuk 

memecahkan masalah secara bersama-sama. interaksi 

kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur 

yang sistematis dengan negosiasi tingkat tinggi melalui 

intertivitas dan adanya saling ketergantungan. 

Berdasarkan beberapa sudut pandang di atas 

dapat ditarik menjadi sudut pandang baru, bahwa 

kolaborasi adalah upaya bersama baik dari, individu, 

kelompok, samapai organisasi di tingkat kecil maupun 

besar yang yang terencana dan mengalami pengulangan 

untuk mencapai tujuan bersama yang positif hingga 
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dapat mempermudak pengimplementasian sebuah 

program dimana mampu menyongsong individu maupun 

masyarakat untuk mencapai tujuan positif dan terbaik 

B. Peran Tripusat Pendidikan dalam Pembudayaan 

Nilai Pancasila 

Proses pembelajaran tidak akan pernah lepas 

dari pengaruh lingkungan. Bapak Pandidikan Nasional 

yaitu Ki Hajar Dewantara (1990) dalam mengemukakan 

pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran 

dengan sebutan Tripusat Pendidikan yang meliputi 

lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan 

perguruan atau sekolah, dan pendidikan di lingkungan 

masyarakat atau pemuda. Sedangkan yang terkandung 

dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional pada pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal 

dan informal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya. Ada beberapa yang menarik diungkapkan 

Ki Hajar Dewantara (2014) tentang Tripusat Pendidikan, 

diantaranya. 

a) Keinsyafan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan 

pendidikan tidak mungkin tercapai hanya melalui 

satu jalur. 

b) Ketiga pusat pendidikan tersebut harus berhubungan 

akrab serta harmonis. 

c) Lingkup keluarga merupakan pusat pendidikan 

terpenting yang mampu memberikan pendidikan 

agama, budi pekerti, perilaku sosial. 
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d) Perguruan merupakan balai wiyata yang memberikan 

ilmu pengetahuan dan pendidikan keterampilan. 

e) Lingkup pemuda (yang sekarang diperluas menjadi 

lingkungan/ alam kemasyarakatan) sebagai tempat 

sang anak berlatih membentuk watak atau karakter 

dan kepribadiannya. 

f) Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara ialah untuk 

menghidupkan, menambah dan memberikan 

perasaan kesosialan sang anak 

Ketiga lingkungan yang dikemukakan Ki Hajar 

Dewantara memiliki peran penting di setiap masing-

masing tempat, keberhasilan pendidikan merukan sifat 

yang holistik atau saling keterkait antara pendidikan di 

keluarga, perguruan/sekolah dan di masyarakat. Secara 

tidak disadari ketida lingkup tersebut telah melakukan 

pendidikan dalam praktiknya. Keterkaitan dari ketiga 

lingkungan tersebut yaitu peran orang tua yang memiliki 

kewajiban mendidik anak di lingkungan keluarga, karena 

keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah 

pada akhirnya proses pendidikan di serahkan di sekolah 

namun masyarakat memiliki peran menjadi fasilitator 

bagi anak untuk mengaktualisasikan ketrampilannya 

(Wiyani & Barnawi, 2012). 

Ketiga lingkungan tersebut saling mempengaruhi 

dalam pembentukan karakter yang baik, sehingga 

terbentuk suatu struktur bangunan yang disebut dengan 

pembudayaan yang baik.. Peran utama dalam 

keberhasilan pendidikan baik dalam pembudayaan nilai 

Pancasila yaitu di keluarga, karena dalam keluarga 

pendidikan dan bimbingan pertama kali didapat oleh 
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anak. Tanpa harus dimulai dengan tulisan bahkan di 

umumkan pendidikan dalam keluarga akan berlangsung 

dengan sendirinya dengan tatanya didalamnya hingga 

berpengaruh besar terhadap perkembangan akhlak anak. 

Pendidikan didalam keluraga terdapat pendidikan 

mendasar seperti kasih sayang, kewibawaan, dan nilai-

nilai kepatuhan. Maka dari itu pendidikan dalam 

keluarga memiliki peran paling penting yang sifatnya 

pribadi, yang berasal dari manusi itu sendiri yang 

berkeinginan memberikan pendidikan terbaik untuk 

anak keturunannya baik secara jasmani maupun rohani 

walaupun dengan kesan yang sangat sederhana 

(Rohman, 2011). 

Lingkungan sekolah sendiri terdiri dari dua 

bagian diantaranya yaitu fisik dan non fisik. Fisik disini 

diartikan fasilitas dalam proses pembudayaan seperti 

halnya gedung dengan peralatan mendukung lainnya. 

Sedangkan non fisik disini merupakan lingkungan yang 

mampu mempengaruhi dan membina peserta didik 

melalui proses belajar mengajar, pembimbingan dan 

pendidikan. Kedua begian tersebut dipayungi dengan 

tata tertib yang berlaku bagi seluruh warga sekolah 

diantaranya guru (sebagai pengganti orang tua), peserta 

didik, dan pegawai. Penataan suasana fisik maupun non 

fisik mempunyai andil yang sangat penting terutama non 

fisik, sebagai wahana pembudayaan menginternalisasi 

nilai-nilai luhur dari budaya bangsa yang berkembang 

dalam masyarakat untuk sosialisasikan dan ditanamkan 

dalam peseta ditik terutama pembudayaan nilai-nilai 

Pancasila itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat 
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Retno Sriningsih dalam Nurul Hidayati (2016) 

mengemukakan sekolah memiliki satu konsep yang 

berarti ganda yaitu sebagai fisik dengan bangunan dan 

perlengkapannya dan kedua sebagai proses atau 

kegiatan belajar mengajar. 

Lingkungan ketiga yaitu masyarakat memiliki 

peranan atau pengaruh penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Pembudayaan yang telah diajarkan di 

lingkungan sekolah tidak boleh bertentangan dengan 

nilai yang berkembang dalam masyarakat. Masyarakat 

yang memiliki peradaban maju, pendidikannya tinggi 

maka akan mempengaruhi pendidikannya juga maju dan 

sebaliknya masyarakat yang pendidikannya rendah 

maka pendidikan yang berkembang di masyarakat 

tersebut juga kurang baik.  

C. Model kolaborasi Tripusat pendidikan dalam 

Pembudayaan Nilai Pancasila 

Pembudayaan nilai Pancasila (PNP) telah lama 

dilaksanakan yang pelaksanaannya menunjukkan 

dinamika luar biasa. Pada era Orde Baru pembudayaan 

nilai Pancasila dilakukan secara sistematis dan masif. 

Melalui kebijakan P4 seluruh komponen bangsa 

mendapatkan pencerahan tentang nilai-nilai Pancasila, 

sehingga terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. 

Seiring dengan perkembangan politik tanah air 

pelaksanaan pembudayaan nilai-nilai Pancasila semakin 

surut bahkan berhenti saat era reformasi awal. Publik 

memandang pembudayaan nilai-nilai Pancasila 

merupakan warisan Orba yang dipandang dari aspek 

negatifnya seperti pelanggaran HAM, hegemoni negara, 
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dsb. Akibat dari terabaikannya nilai-nilai Pancasila 

sangat dirasakan, perilaku yang jauh dari nilai-nilai 

luhur semakin nampak, dekadensi moral, kenakalan 

remaja dan orang tua, intoleransi, korupsi, free sex. 

Vandalis, dan banyak lagi. 

Perilaku siswa SD pun tak kalah mirisnya 

bulying, pemalakan bahkan sampai perkelahian siswa 

sampai pembunuhan, perkosaan oleh anak-anak usia 

sekolah dasar. Hal ini menyadarkan pemerintah untuk 

mengembalikan pembudayaan nilai-nilai Pancasila 

sebagai basis pembelajaran dan pendidikan di SD. 

Tahun 2006 Departemen Pendidikan Nasional 

melaksanakan program Pembudayaan nilai Pancasila 

(PNP) dengan memilih 208 sekolah dasar di 5 provinsi : 

Jawa Timur, DKI, NTB, Sumatra Barat, Kalimantan 

Timur sebagai pilot proyek, namun sayang setelah 

selesai program tidak dilanjutkan oleh masing-masing 

daerah, kecuali Jawa Timur yang menggandeng 

Universitas Negeri Malang dengan program Jawa Timur 

sebagai Laboratorium Pembudayaan Nilai-Nilai 

Pancasila tahun 2009 sampai 2013. Dipilih 20 sekolah 

dasar di kabupaten Blitar sebagai pilot proyek  dari 

kecamatan Sanan Kulon, Bakung, Sutojayan dan 

Nglegok (Lapasila.2013). 

 Pandangan bahwa pembudayaan Nilai-nilai 

Pancasila merupakan hal penting selanjutnya dilakukan 

berbagai program oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dengan Program Pendidikan Karakter 

bangsa, gerakan Penumbuhan Budi Pekerti 

(Kemendikbud. 2016) dan terakhir Penguatan 
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Pendidikan Karakter (Kemendikbud, 2017). Namun 

masih belum cukup efektif, karena hanya dilakukan satu 

atau dua aktor . Secara implementatif sekolahlah yang 

menjadi pelaku utama, maka tidak salah kalau jalannya 

belum masif dan efektif. Untuk itu perlu gerakan 

bersama dimana tripusat pendidikan terlibat dalam 

pelaksanaannya. Demikian juga PNP harus didukung 

oleh semua pihak agar benar-benar nilai Pancasila 

menjadi darah daging generasi Indonesia di masa 

mendatang (Valli. 2015. Amstrong.2015). 

D. Kolaborasi Tripusat Pendidikan dalam Penataan 

Budaya sekolah 

Perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan 

dan pengaruh dari dalam dirinya sendiri, relasi yang 

harmonis merupakan kondisi yang dikehendaki.  

Menurut Rosyi Datus Saadah sebagaimana dikutip 

Kurniawan, (2017) keluarga merupakan lingkungan 

pendidikan yang cukup efektif dan efisien dalam upaya 

mengantarkan generasi penerus dalam membekali 

kemampuan diri dengan sebaik-baiknya sehingga dapat 

menjadi generasi yang andal, terampil, dan tangguh. 

Orang tua sebagai orang yang pertama yang mengenal, 

mengerti dan memahami sifat-sifat baik dan buruk anak-

anaknya, apa saja yang mereka sukai dan apa saja yang 

mereka tidak sukai perlu hati-hati dan waspada dalam 

penanaman karakter seperti karakter religius, disiplin, 

sopan santun, toleransil, berani, rajin, tanggung jawab 

terhadap anaknya.  
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Proses kolaborasi tripusat pendidikan yakni SD 

Lab UM, POT dan Masyarakat dalam mengembangkan 

sekolah model berbasis Pembudayaan Nilai-nilai 

Pancasila didorong oleh berbagai variabel yang saling 

berhubungan sebagaimana yang diamanatkan dalam 

model kolaboratif. Kolaborasi membangun sekolah 

model berbasis PNP dapat dilihat dari relasi antar 

variabel tersebut yaitu kondisi awal yang mencakup 

sumber pengetahuan dan strategi manajemen konflik. 

Sumber pengetahuan penting dipahami oleh  aktor dari 

tripusat pendidikan, mereka harus memiliki tentang apa, 

untuk apa, kapan siapa kolaborasi selanjutnya terjadi 

proses kolaborasi yang dilakukan dengan (1) 

membangun dialog mendalam, (2) membangun visi 

bersama,(3) membangun kepercayaan, (4) komitmen 

dan (5) berbagi pengetahuan. proses kolaborasi 

demikian pihak sekolah, orang tua dan masyarakat, 

secara bersama membangun suasana yang kondusif 

dalam mengenal, mensosialisasikan dan mengamalkan 

nilai Pancasila 

Relasi antara proses kolaborasi dengan hasil 

guna dalam kolaborasi dapat dideskripsikan bahwa 

melalui 5 proses kolaborasi yakni membangun dialog 

mendalam, (2) membangun visi bersama,(3) 

membangun kepercayaan, (4) komitmen dan (5) berbagi 

pengetahuan akan dapat diketahui hasil yang dapat dan 

manfaatnnya diperoleh. Yakni implementasi nilai-nilai 

Pancasila. Melalui proses kolaborasi dalam membangun 

SD Lab UM Berbasis Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila, 

akan dapat diperoleh outcome dalam wujud hasil yang 
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sudah dirasakan oleh masyarakat dengan adanya 

pengamalan Pancasila dan manfaat kegiatan praktik nilai 

Pancasila yang terus dapat dikembangkan dalam lingkup 

Tripusat pendidikan secara simultan dan berkelanjutan. 

Kolaborasi tripusat pendidikan dalam penataan 

budaya sekolah merupakan solusi dari persoalan sekolah 

dalam mengembangkan  SD lab UM sebagai sekolah 

model berbasis Pembudayaan Nilai Pancasila. Hakekat 

model  kolaborasi adalah merupakan proses dengan 

mana mitra bertujuan mencari perubahan, tantangan 

dan melaksanakan program-program yang telah 

dirancang bersama. Jalinan kolaborasi sebagaimana 

dalam pedoman teknis kemitraan yang dikeluarkan 

Kemendikbud sebagai berikut:  

 
Gambar 4. 1 Jalinan Kemitraan Antara Keluarga, Satuan 

Pendidikan dan Masyarakat (Kemendikbud, 2017) 
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Berdasarkan gambar 4.2  di atas menunjukkan 

peserta didik merupakan sentral dari kolaborasi atau 

kemitraan antara tri pusat pendidikan. Artinya apapaun 

yang menjadi kiprah ketiga pilar pendidikan tersebut 

dalam membangun kolaborasi berutujuan untuk 

kepentingan peserta didik.  

Kolaborasi menjadi pilihan terbaik bagi aktor 

yakni sekolah, orang tua dan masyarakat. Dengan saling 

bekerjasama secara terencana, sistematis, mengacu 

pada visi dan misi bersama, maka akan tercipta suatu 

kondisi sekolah model yang dicitakan yakni sekolah 

model berbasis peembuadayaan nilai-nilai Pancasila. 

dengan demikian pengarus utamaan nilai Pancasila 

minimal dalam lingkup komunitasnya yakni sekolah, 

keluarga dan masyarakat sekitar. Sehingga dalam masa 

mendatang terjadi pewarisan nilai-nilai luhur Pancasila. 

Pewarisan tersebut dapat melalui aktivitas-aktivitas 

berikut. 

1) Memperkenalkan individu pada nilai sosial 

(information). 

2)  Melatih individu agar mampu berbuat seperti yang 

diharuskan oleh nilai sosial (training). 

3)  Menghadapkan indvidu pada model sehingga dapat 

meniru implementasi nilai sosial tersebut 

(modelling).  

4)  Menyiapkan kondisi yang kondusif sehingga nilai-

nilai sosial dapat diaplikasikan, dengan hadiah dan 

hukuman atau menyiapkan situasi dan kegiatan 

untuk mengaplikasikan nilai sosial (conditioning).  
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5) Membiasakan untuk mengimplementasikan nilai 

dalam kehidupan sehari-hari (Habituation) baik 

secara spontan maupun terprogram. 

6) Mewujudkan seluruh anggota komunitas sosial 

(sekolah, organisasi, lembaga) untuk 

membudayakan nilai sosial dalam kehidupannya 

(Kulturalisasi). 
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KESIMPULAN  

DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Kesimpulan 

Hasil berbagai penelitian tentang pembudayaan 

nilai PanPasila dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Daya Dukung Sekolah dalam Pembudayaan Nilai 

Pancasila 

Daya dukung fisik sekolah dasar laboratorium 

cukup memadai dalam pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran PNP yang diharapkan. Penataan ruang 

kelas, ruang pendidik/ guru, ruang kepala sekolah, 

ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta 

perpustakaan, kantin di sekolah dasar laboratorium 

cukup memadai dalam penerapan PNP. 

Akan tetapi dalam pelaksanaan PNP yang 

kondusif perlu ada beberapa pembenahan di sekolah 

dasar laboratorium demi tercapainnya PNP 

diataranya yaitu tempat ibadah serta segala 

perlengkapannya, perlengkapan pendukung 
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pembelajaran, perpustakaan, lapangan upacara, 

lapangan olahraga, taman bermain dan kantin. 

Pelaksanaan PNP juga tidak bisa lepas dari 

daya dukung non fisik di Sekolah Dasar Laboratorium 

UM daya dukung ini berupa aktifitas ekstrakurikuler 

dan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa 

pihak luar yakni masyarakat dan perguruan tinggi 

belum dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan sosial 

sudah ada namun belum optimal hal itu dapat dilihat 

dari segi keteladanan kisaran 88% dan sisanya cukup 

terlihat. 

2. Pemecahan masalah   

Pemecahan masalah atau solusi dalam 

membangun penaytaan budaya sekolah berbasis PNP 

dilaksanakan melalaui kegiatan fasilitasi dan 

workshop di Sekolah Dasar Laboratorium UM Blitar. 

Fasilitasi untu meningkatkan pemahamanan  tentang 

Sekolah Model Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila 

telah dilaksanakan secara baik dan lancar. Peserta 

yakni warga sekolah sangat antusias dalam setiap 

kegiatan dalam penelitian, semua terlibat dalam 

kegiatan ini baik penyaji/fasilitator maupun pihak 

yang berssangkutan, terdapat banyak tanya jawab 

dan inovasi yang disampaikan. 

Hasil dari kegiatan ini dapat memberikan 

pemahaman bagi Sekolah Dasar Lab UM Blitar dalam 

penataan fisik sarana prasarana sekolah yang 

mendukung PNP dengan dasar pembahasan yang 

telah dipaparkan oleh para penyaji/ fasilitator 

mengenai Penyususnan  Desain Penataan Budaya 
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Sekolah Berbasia PNP. Dalam pemaparan tersebut 

tidak hanya fisik semata yang disampaikan akan 

tetapi non fisik merupakan fokus pembahasan berupa 

slogan dan keteladanan dari seluruh warga sekolah 

dalam melaksanakan nilai Pancasila yang sangat 

disoroti dan yang paling utama. 

3. Pengembangan kolaborasi Tripusat Pendidikan dalam 

penataan budaya sekolah berbasis PNP dilaksanakan 

dengan beberapa tahap yaitu 1) memulai kolaborasi, 

membangun kolaborasi, mengembangkan visi 

bersama dan mengembangkan perencanaan dalam 

tindakan kolaborasi; 2) terdapat 5 langkah kolaborasi 

tripusat pendidikan (1) mensosialisasikan visi 

sekolah kepada orang tua dan masyarakat; (2) 

memetakan sumber finansial dan sumber daya 

manusia; (3) penyusunan program PPK berbasis PNP 

yang mampu dikolaborasikan (4) melibatkan 

pemangku kepentingan; (5) membuat desain 

kolaborasi. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat 

direkomendasikan sebagai berikut 

1. Kepada pihak SD Laboratorium UM 

Berdasarkan hasil dialog dan pendampingan selama 

kegiatan berlangsung, ditinjau dari aspek  

pemahaman dasar pembuatan atau penyusunan RPP 

berbasiskan PNP terutama pengitegrasian nilai-nilai 

Pancasila yang sesuai dengan kelima sila (Penguatan 

Pendidikan Karakter), menunjukkan bahawa 

pemahaman guru perlu lebih ditingkatkan lagi.  
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2. Kepada Dosen Peneliti dan Pengabdi 

Dosen dari UM seyogyanya terus mendampingi SD 

Laboratorium UM secara berkelanjutan, dengan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarat untuk  

membekali seluruh warga sekolah utamanya guru 

dalam  menganalisis mata pelajaran, mengembangkan 

pembelajaran dan penelitian tindakan kelas untuk 

meningkatkan kualitaas pembelajaran berkarakter di 

SD Laboratorium UM di Blitar. Di tahun anggaran 

2021 perlu dikembangkan model Pembelajaran PNP 

terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter sekaligus 

membuat CD Model Pembelajaran Berkarakter 

berbasis PNP baik itu luring ataupun daring. 

3. Kepada UM 

Pengembangan Sekolah Model PNP perlu terus 

dikawal . Program yang difokuskan pada kegiatan 

intrakurikuler telah berjalan cukup baik, untuk itu 

agar pelaksanaan kegiatan PNP di sekolah dasar lebih 

komprehensif untuk tahun anggaran 2021 perlu 

dikembangkan program kegiatan ekstrakurikuler 

berbasis PNP. Seyogyanya disusun panduan 

Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler Berbasis 

PNP di sekolah dasar yang dilakukan pendekatan 

kolaboratif antar sekolah, orang tua dan masyarakat 

4. Kepada Guru SD Lab UM 

Seyogyanya terus menjalin kerjasama dengan orang 

tua dan masyarakat dalam kegiatan pembelajaran, 

baik secara daring maupun luring, utamanya dalam 

menanamkan nilai kejujuran, disiplin dan tanggung 

jawab, serta dalam implementasi norma nbaru dalam 
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wujud protokol kesehatan, kepedulian masyarakat 

sangat diperlukan dalam memperkokoh karakter 

peserta didik selama pandemi, mereka berada di 

tengah masyarakat dan keluarganya.oleh karena 

sekolah harus terus berkolaborasi agar bangsa 

Indonesia tetap dapat memperkokoh karakter 

religius, nasionalis, gotong royong, mandiri dan 

integritas dalam meyongsong Indonesia emas 2045. 
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