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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan Karakter merupakan struktur antropologis yang terarah pada

proses pengembangan dalam diri manusia secara terus menerus untuk

menyempurnakan dirinya sebagai manusia yang mempunyai keutamaan yakni

dengan mengaktualisasikan nilai-nilai keutamaan seperti keuletan, tanggung

jawab, kemurahan hati, dan semisalnya.1 Hal ini karena jiwa manusia bisa

dirubah dengan pendidikan, dan ini bisa dilakukan di sekolah. Di sekolah

tersebut dapat diterapkan lima macam metode pendidikan karakter, yaitu :

(1)Mengajarkan pengetahuan tentang nilai, (2) Memberikan keteladanan,

(3)Menentukan prioritas, (4) praksis prioritas dan (5) refleksi.2

Upaya pembentukan karakter merupakan fungsi dan tujuan Pendidikan

Nasional, di mana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang

Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dikatakan sebagai berikut :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

1Doni Koesoema, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global, (Jakarta :
Kompas Gramedia, 2011), hlm. 58.

2Ibid., hlm. 59.
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sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.3

Berdasarkan Undang-undang SISDIKNAS tersebut, terdapat dua kata

kunci yaitu pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik agar

berakhlak mulia yang merupakan dua bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari

fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional. Karakter dirumuskan sebagai cara

berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu, yang berhubungan

dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan

kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan

perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat

istiadat.4 Rumusan ini sejalan dengan terminologi akhlak sebagai sifat yang

tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong lahirnya perbuatan dengan mudah

dan ringan, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam.5 Ruang lingkup

akhlak ditinjau dari segi objeknya mencakup: (1) Akhlak kepada Allah SWT,

(2)Akhlak kepada Kedua orangtua, (3) Akhlak kepada sesama manusia/

masyarakat, dan (4) Akhlak kepada Makhluk lain, dan ditinjau dari segi bentuk

dan sifatnya, maka akhlak terbagi kepada : (1) Akhlak Terpuji/Mulia (Akhlaq al-

3Tim Penyusun Diknas RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang (SISDIKNAS), (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2007), hlm. 3. Ary H.Gunawan, Kebijakan-
kebijakan Pendidikan, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2005), hlm. 163.

4Secara harfiah karakter menurut Hornby dan Pornwell, sebagaimana dikutip Kartini Kartono
dan Dali Gulo, diartikan sebagai “kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi.”
Sementara menurut  Kartini Kartono dan Dali Gulo, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik
tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang yang biasanya mempunyai kaitan dengan sifat-sifat
yang relative tetap. Kartini Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi, (Bandung : Pioner Jaya, 1987),
hlm. 29.

5Abu Hamid, Ahmad bin Muhammad al-Ghazali, Ihya Ulum al-Din, (Beirut ; Dar al-Fikr,
1994), hlm. 46.
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Karimah/al-Mahmudah), dan (2) Akhlak Tercela (Akhlaq al-Sayyi’ah).6 Akhlak

yang mulia tidak akan terwujud pada seseorang tanpa adanya pendidikan,

pembinaan dan latihan yang dilakukan, oleh karena itu, pembinaan akhlak mulia

perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan.7

Berdasarkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana

dijelaskan di atas, maka pada setiap jenjang pendidikan di seluruh Indonesia,

termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA) harus diselenggarakan secara sistematis

guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan

karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun

dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam buku Desain Induk Pengembangan

Karakter, dijelaskan sebagai berikut :

Pendidikan sebagai suatu upaya sadar mengembangkan potensi peserta
didik (siswa), tidak dapat dilepaskan dari lingkungan mereka berada,
utamanya lingkungan budaya, karena pendidikan yang tidak dilandasi
prinsip budaya menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya,
dan ketika hal itu terjadi maka mereka tidak akan mengenal  budayanya
dan akan menjadi asing dalam lingkungan budaya (masyarakat)nya,
kondisi demikian menjadikan siswa cepat terpangaruh oleh  budaya luar.
Kecenderungan  itu terjadi karena ia tidak memiliki norma dan nilai
budaya yang dapat digunakan untuk melakukan pertimbangan (valueing).8

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari karakter itu

menghendaki suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata

6Lihat Imam Mujiono dkk, Ibadah dan Akhlak dalam Islam, (Yogyakarta: UII Press
Indonesia, 1998), hlm. 94.

7Lihat Muhammad Azmi, Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra Sekolah, (Yogyakarta:
Belukar, 2006), hlm. 54.

8Tim Penyusun Kemendiknas RI, Desain Induk Pengembangan Karakter, (Jakarta: Dikti
2010), hlm. 5.
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pelajaran yang ada dalam kurikulum. Sejalan dengan hal tersebut, Ellen G. White

sebagaimana dikutip R.I. Sarumpaet, menjelaskan:

Pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan
kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari
sistem pendidikan yang benar. Pendidikan rumah tangga maupun
pendidikan dalam sekolah, orang tua dan guru tetap sadar bahwa
pembangunan tabiat yang agung adalah tugas mereka.9

Dalam mengembangkan pendidikan karakter bangsa, kesadaran akan

siapa dirinya dan bangsanya adalah bagian yang teramat penting, kesadaan

tersebut  hanya dapat terbangun dengan baik melalui pencerahan masa lalu, masa

kini dan akan datang tentang bangsanya.10 Pendidikan karakter merupakan bagian

esensial tugas sekolah dalam hal ini sebagai proses pembudayaan dan

pemberdayaan nilai-nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan (sekolah),

lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, Zubaedi

menyatakan:

Pendidikan karakter adalah upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir,
penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku
yang sesuai dengan nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan
dalam interaksi dengan Tuhannya, diri sendiri, antar sesama, dan
lingkungannya. Nilai luhur tersebut antara lain kejujuran, kemandirian,
sopan santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berfikir termasuk kepenasaran
akan intelektual, dan berfikir logis. Pendidikan memiliki beberapa tujuan
utama yaitu; pengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik
sebagai manusia sekaligus warga bangsa; mengembangkan kebiasaan dan
perlaku peserta didik yang terpuji, menanamkan jiwa kepemimpinan dan
tanggungjawab, mengembangkan peserta didik menjadi manusia mandiri,

9R.I. Sarumpaet, Rahasia Mendidik Anak, (Bandung: Indonesia Publishing House, 2001),
hlm. 12.

10Tim Penyusun Kemendiknas RI, op. cit., hlm. 6.
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kreatif, dan berwawasan kebangsaan, mengembangkan lingkungan belajar
yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan persahabatan.11

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu

penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian

pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan

seimbang, sesuai standar kompetensi lulusan.12 Pendidikan karakter pada

tingkatan institusi mengarah pada pembentukan budaya sekolah, yaitu nilai-nilai

yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang

dipraktikkan oleh semua warga sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Budaya

sekolah merupakan ciri khas, karakter atau watak, dan citra sekolah tersebut di

mata masyarakat luas.13

Sasaran pendidikan karakter adalah semua lembaga pendidikan di

Indonesia negeri maupun swasta dalam berbagai jenjang pendidikan. Semua

warga sekolah, meliputi para peserta didik, guru, karyawan administrasi, dan

pimpinan sekolah menjadi sasaran program ini. Sekolah-sekolah yang selama ini

telah berhasil melaksanakan pendidikan karakter dengan baik dijadikan sebagai

best practices, yang menjadi contoh untuk disebarluaskan ke sekolah-sekolah

lainnya. Melalui program ini diharapkan lulusan sekolah memiliki keimanan dan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkarakter mulia,

kompetensi akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian

11Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya Dalam Lembaga
Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 11.

12Ibid., hlm. 12.
13Ibid.
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yang baik sesuai norma-norma dan budaya Indonesia.14 Pada tataran yang lebih

luas, pendidikan karakter nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah.

Keberhasilan program pendidikan karakter dapat diketahui melalui pencapaian

indikator oleh peserta didik sebagaimana tercantum dalam Standar Kompetensi

Lulusan SMA, yang antara lain meliputi sebagai berikut:

1. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan

remaja,

2. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri,

3. Menunjukkan sikap percaya diri,

4. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih

luas,

5. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial

ekonomi dalam lingkup nasional,

6. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-

sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif,

7. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif,

8. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang

dimilikinya,

9. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam

kehidupan sehari-hari,

10. Mendeskripsikan gejala alam dan social,

14Ibid., hlm. 13.
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11. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab,

12. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara kesatuan

Republik Indonesia,

13. Menghargai karya seni dan budaya nasional,

14. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya,

15. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang

dengan baik,

16. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun,

17. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di

masyarakat; Menghargai adanya perbedaan pendapat,

18. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana;

19. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana,

20. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan

menengah,

21. Memiliki jiwa kewirausahaan.15

Mengingat pentingnya karakter dalam mambangun sumber daya manusia

(SDM) yang kuat, maka perlunya pendidikan karakter yang dilakukan dengan

tepat sehingga dapat dikatakan bahwa pembetukan karakter merupakan sesuatu

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, pendidikan karakter

15Tim Penyusun Kemendiknas RI, op. cit., hlm. 26-27.
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harus menyertai semua aspek kehidupan termasuk di lembaga pendidikan.

Idealnya pembentukan atau pendidikan karakter diintegrasikan ke seluruh aspek

kehidupan sekolah. Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah :

(1) Melakukan berbagai aktivitas yang dapat menjadi contoh atau teladan
orang lain, mahasiswa, peserta didik baik kegiatan akademiki maupun
kegiatan non-akademik; (2) Turut secara aktif dan peduli melakukan
upaya-upaya pembentukan karakter, baik di dalam pembelajaran maupun
di luar pembelajaran; dan (3) Dalam melakukan pembelajaran hendaknya
dapat menginternalisasikan atau mengintegrasikan nilai-nilai karakter.16

Melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah

menetapkan :

“Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga
pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi
pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik.” “Kelompok mata
pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A,
SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/ SMALB/Paket C, SMK/MAK,
atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau
kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan
teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan. Hal yang sama juga
dilakukan untuk kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan
kepribadian.” 17

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak

sejak tahun 2007 tercatat sebagai salah satu lembaga pendidikan telah

16M. Furqon Hidayatullah, Guru Sejati: Membangun Insan Berkarakter Kuat dan Cerdas.
(Surakarta: Yuma Press, 2010), hlm. 4.

17Lihat Peraturan Pemerintah Nomor  19 tahun 200, Pasal 6 Ayat 4, Pasal & Ayat 1 dan 2.
Kebijakan ini juga terjadi untuk pembelajaran di Perguruan Tinggi. Dua mata kuliah (Pendidikan
Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan) yang termasuk mata kuliah pengembangan kepribadian
(MPK) diarahkan untuk pembentukan karakter para mahasiswa sehingga melahirkan para sarjana yang
berakhlak mulia dan pada akhirnya akan menjadi para pemimpin bangsa yang juga berakhlak mulia.
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menerapkan pembelajaran berbasis karakter, yaitu dengan menggunakan

kurikulum berkarakter atau “Kurikulum Holistik Berbasis Karakter” (Character

Based Integrated Curriculum).18 Kurikulum ini merupakan kurikulum terpadu

yang menyentuh semua aspek kebutuhan anak, tidak terkotak-kotak dan dapat

merefleksikan dimensi, keterampilan, dengan menampilkan tema-tema yang

menarik dan kontekstual. Untuk itu, para guru dalam melaksanakan pendidikan

secara holistik yang berpusat pada potensi dan kebutuhan peserta didik,

mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual

siswa secara optimal. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh para guru

SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak dalam menerapkan pembelajaran

berbasis karakter, yaitu :

1. Menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif siswa,
yaitu metode yang dapat meningkatkan motivasi siswa karena seluruh
dimensi manusia terlibat secara aktif dengan diberikan materi
pelajaran yang kongkrit, bermakna, serta relevan dalam konteks
kehidupannya, (student active learning, contextual learning, inquiry-
based learning, integrated learning).

2. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif (conducive learning
community) sehingga anak dapat belajar dengan efektif di dalam
suasana yang memberikan rasa aman, penghargaan, tanpa ancaman,
dan memberikan semangat.

3. Memberikan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan
berkesinambungan dengan melibatkan aspek knowing the good,
loving the good, and acting the good.

4. Metode pengajaran yang memperhatikan keunikan masing-masing
siswa, yaitu menerapkan kurikulum yang melibatkan juga 9 aspek
kecerdasan manusia, yang mencakup: kecerdasan musical, kecerdasan
intrapersonal, kecerdasan interpersonal (sosial), kecerdasan visual

18Wahidin, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum - SMA Negeri I Sungai Apit Kabupaten
Siak, Wawancara, Sungai Apit Kabupaten Siak, Juni 2012.
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spasial, kecerdasasan natural (alamiah), kecerdasan kinestetik tubuh,
kecerdasan verbal linguistik dan kecerdasan logika matematika.19

Pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter di SMA Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak telah dilakukan secara terpadu dengan cara : integrasi

melalui mata pelajaran, integrasi melalui muatan lokal, dan pengembangan diri.20

Namun demikian, berdasarkan studi pendahuluan, penulis menemukan adanya

kesenjangan yang menjadi indikasi bahwa pelaksanaan pembelajaran berbasis

karakter di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak tersebut belum dapat

diterapkan secara maksimal. Hal ini antara lain dapat dilihat dari gejala-gejala

sebagai berikut :

1. Masih adanya guru SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak yang kurang

memahami makna pendidikan karakter di sekolah sehingga antara guru yang

satu dengan lainnya belum sependapat dalam menerapkan model pendidikan

karakter pada tingkat satuan pendidikan. Akibatnya, penerapan pendidikan

karakter pada siswa belum dapat dilakukan secara maksimal.

2. Belum adanya acuan penilaian yang baku dari pihak SMA Negeri 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak terhadap internalisasi nilai karakter dalam pembelajaran

sehingga tingkat keberhasilan dan upaya tindak lanjut dalam penerapan

pendidikan karakter.

19Ober Sitorus, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri I Sungai Apit Kabupaten Siak,
Wawancara, Sungai Apit Kabupaten Siak, Juni 2012.

20Sumber Data, Dokumentasi, SMA Negeri I Sungai Apit Kabupaten Siak, 2012. Ober
Sitorus, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri I Sungai Apit Kabupaten Siak, Wawancara, Siak, Juni
2012.
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3. Alokasi angraran/dana dalam penerapan nilai-nilai pendidikan karakter SMA

Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak masih dinilai kurang sehingga beberapa

kegiatan tidak dapat terlaksana, di samping itu beberapa sarana dan prasarana

pendukung seperti tempat wudhu, WC dan mushalla dinilai masih kurang

layak, akibatnya pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan rencana kegiatan

sekolah.21

Bertitik fenomena di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran

berbasis karakter di SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak dalam upaya

membentuk akhlak siswa perlu dilakukan evaluasi. Bertitik tolak dari gejala-

gejala di atas pada gilirannya mendorong penulis untuk melakukan satu studi

berjudul : PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BERBASIS KARAKTER

DALAM UPAYA PEMBENTUKAN AKHLAK MULIA SISWA SMAN 1

SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK. Melihat kepada permasalahan yang ada,

penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan kajian yang sangat menarik.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter di

SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, ada beberapa permasalahan yang dapat

diidentifikasikan sebagai berikut :

21Sumber Data, Pengamatan Langsung, SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak, 2012.
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a. Bagaimana perencanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran

pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak?

b. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran

pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak?

c. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran

pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak?

d. Bagaimana evaluasi pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran

pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak?

e. Apa saja faktor pendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam

upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata

pelajaran pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak?

f. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter

dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua

mata pelajaran pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak?

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang mengitari kajian ini sebagaimana

yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi

permasalahan penelitian ini tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter
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dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata

pelajaran pada siswa SMA Negeri 1 Sungai Apit Kabupaten Siak.

3. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, paling tidak ada dua pokok

permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran

pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak ?

b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran

berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi

ke dalam semua mata pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten

Siak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun  tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dari penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dalam upaya

pembentukan akhlak mulia secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran

pada siswa SMA 1 Sungai Apit Kabupaten Siak,

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan

pembelajaran berbasis karakter dalam upaya pembentukan akhlak mulia

secara terintegrasi ke dalam semua mata pelajaran pada siswa SMA 1 Sungai

Apit Kabupaten Siak.
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D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dan diharapkan dari penelitian ini

adalah untuk :

1. Memberi masukan bagi praktisi pendidikan tentang upaya yang ditempuh

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan,

2. Menjadi dasar bahan kajian bagi penelitian yang terkait pada masa yang akan

datang,

3. Menambah dan memperkaya kuantitas hasil penelitian keilmuan di bidang

pendidikan.


