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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Pendidikan Karakter

a. Pengertian Pendidikan Karakter

Istilah nation and charakter building adalah istilah klasik dan menjadi kosa

kata hampir sepanjang sejarah modern Indonesia terutama sejak peristiwa

Sumpah Pemuda 1928. Istilah ini mencuat kembali sejak tahun 2010 ketika

pendidikan karakter dijadikan sebagai gerakan nasional pada puncak acara Hari

Pendidikan Nasional 20 Mei 2010 yang dicanangkan oleh presiden RI1. Latar

belakang munculnya pendidikan karakter ini dilatarbelakangi oleh semakin

terkikisnya karakter sebagai bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai upaya

pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak budi pekerti yang mulia.

Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin “Charakter”, yang

antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian

atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia

pada umumnya dimana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari

faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi

pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang2. Definisi dari

“The stamp of individually or group impressed by nature, education or habit.

1Azumardi Azra, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1998), h.
3

2Op.Cit,  h. 11
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Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia 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.

Karakter dapat juga diartikan sama dengan akhlak dan budi pekerti, sehingga

karakter bangsa identik dengan akhlak bangsa atau budi pekerti bangsa. Bangsa

yang berkarakter adalah bangsa yang berakhlak dan berbudi pekerti, sebaliknya

bangsa yang tidak berkarakter adalah bangsa yang tidak atau kurang berakhlak

atau tidak memiliki standar norma dan perilaku yang baik.

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap

Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun

kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kamil. Dalam pendidikan karakter

di sekolah, semua komponen (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk

komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses

pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan

mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas, pemberdayaan sarana

prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan sekolah.

Dengan demikian, pendidikan karakter adalah usaha yang sungguh-sungguh

untuk memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika, baik untuk diri sendiri
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maupun untuk semua warga masyarakat atau warga negara secara keseluruhan.3

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada setiap mata

pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada

setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan

konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pembelajaran nilai-nilai karakter

tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi dan

pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat.

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. Melalui pendidikan karakter diharapkan

peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

Melalui program ini diharapkan setiap lulusan memiliki keimanan dan ketaqwaan

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

akademik yang utuh dan terpadu, sekaligus memiliki kepribadian yang baik

sesuai norma-norma dan budaya Indonesia. Pada tataran yang lebih luas,

pendidikan karakter nantinya diharapkan menjadi budaya sekolah.

Pendidikan karakter di sekolah sangat terkait dengan manajemen atau

pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan

3 Zubaedi. Design pendidikan karakter. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 19
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karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan

pendidikan di sekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antara lain meliputi,

nilai-nilai yang perlu ditanamkan, muatan kurikulum, pembelajaran, penilaian,

pendidik dan tenaga kependidikan, dan komponen terkait lainnya. Dengan

demikian manajemen sekolah merupakan salah satu media yang efektif dalam

pendidikan karakter di sekolah. Pada tataran sekolah, kriteria pencapaian

pendidikan karakter adalah terbentuknya budaya sekolah. Budaya sekolah yang

dimaksud yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang

dipraktikkan oleh semua warga sekolah dan masyarakat sekitar sekolah.

Pendidikan karakter juga dapat dikatakan sebagai pendidikan untuk

“membentuk” kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang

hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang baik,

jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan

sebagainya. Russels Williams menggambarkan bahwa karakter adalah ibarat

“otot, dimana “otot-otot” karakter akan menjadi lembek apabila tidak pernah

dilatih, dan akan kuat dan kokoh apabila sering dipakai. Seperti seorang

binaragawan yang terus menerus berlatih untuk membentuk ototnya, “otot-otot”

karakter akan terbentuk dengan praktik latihan yang akhirnya akan menjadi

sebuah kebiasaan.4

Abdullah Nasih Ulwan juga mengungkapkan beberapa macam pendidikan

budi pekerti atau karakter yang perlu dikembangkan dan ditanamkan kepada anak.

4 Adang Hambali dan Bambang Q-Anees, Pendidikan Karakter Berbasis AlQur’an,
(Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 99
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Pendidikan tersebut berupa penanaman nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, sopan

santun, keteguhan aqidah, kesabaran, kedermawanan, kebersihan, persaudaraan,

persatuan, pergaulan, kasih sayang, ilmu dan akal, serta mengenai hal yang

berhubungan dengan manajemen waktu.

b. Dasar Pendidikan Karakter

Dalam Islam, tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika Islam.

Sebagai usaha yang identik dengan ajaran agama, pendidikan karakter dalam Islam

memiliki keunikan dan perbedaan dengan pendidikan karakter di dunia barat.

Perbedaan-perbedaan tersebut mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip

agama yang abadi, aturan dan hukum dalam memperkuat mralitas, perbedaan

pemahaman tentang kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral sebagai tujuan

pendidikan moral, dan penekanan pahala di akhirat sebagai motivasi perilaku

bermoral. Inti dari perbedaaan-perbedaan ini adalah keberadaan wahyu ilahi

sebagai sumber dan rambu-rambu pendidikan karakter dalam islam. Akibatnya,

pendidikan karakter dalam Islam lebih sering dilakukan dengan cara doktriner dan

dogmatis, tidak secara demokratis dan logis.

Implementasi pendidikan karakter dalam Islam, tersimpul dalam karakter

pribadi Rasulullah SAW. Dalam pribadi Rasul, tersemai nilai-nilai akhlak yang

mulia dan agung. Al-qur’an dalam surat Al-ahzab ayat 21 mengatakan:
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Artinya: “Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Karakter atau Akhlak tidak diragukan lagi memiliki peran besar dalam

kehidupan manusia. Menghadapi fenomena krisis moral, tuduhan seringkali

diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai penyebabnya. Hal ini dikarenakan

pendidikan berada pada barisan terdepan dalam menyiapkan sumber daya

manusia yang berkualitas, dan secara moral memang harus berbuat demikian5.

Pembinaan karakter dimualai dari individu, karena pada hakikatnya karakter itu

memang individual, meskipun ia dapat berlaku dalam konteks yang tidak

individual. Karenanya pembinaan karakter dimulai dari gerakan individual, yang

kemudian diproyeksikan menyebar ke individu-idividu lainnya, lalu setelah

jumlah individu yang tercerahkan secara karakter atau akhlak menjadi banyak,

maka dengan sendirinya akan mewarnai masyarakat. Pembinaan karakter

selanjutnya dilakukan dalam lingkungan keluarga dan harus dilakukan sedini

mungkin sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Melalui

pembinaan karakter pada setiap individu dan keluarga akan tercipta peradaban

masyarakat yang tentram dan sejahtera.

Dalam Islam, karakter atau akhlak mempunyai kedudukan penting dan

dianggap mempunyai fungsi yang vital dalam memandu kehidupan masyarakat.

5 Abuddin Nata. Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia.
(Jakarta: Prenada Media, 2007),  h. 219
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Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-qur’an surat An-nahl ayat 90

sebagai berikut6:









Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi
pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Pendidikan karakter dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang

merindukan kebahagiaan dalam arti yang hakiki, bukan kebahagiaan semu.

Karakter Islam adalah karakter yang benar-benar memelihara eksistensi manusia

sebagai makhluk terhormat sesuai dengan fitrahnya7. Islam merupakan agama

yang sempurna, sehingga tiap ajaran yang ada dalam Islam memiliki dasar

pemikiran, begitu pula dengan pendidikan karakter. Adapun yang menjadi dasar

pendidikan karakter atau akhlak adalah Al-qur’an dan Al-hadits, dengan kata lain

dasar-dasar yang lain senantiasa di kembalikan kepada Al-qur’an dan Al-hadits.

Di antara ayat Al-qur’an yang menjadi dasar pendidikan karakter adalah surat

Luqman ayat 17-18 sebagai berikut yang artinya8:






6 Amru Khalid. Tampil menawan Dengan Akhlak Mulia. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)
, h. 37

7Abdul majid, Dian andayani. Op.Cit, h. 61
8Ahmad Zayadi, Abdul Majid. Tadzkirah Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berdasarkan

Pendekatan Kontekstual. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 178
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Artinya: “Hai anakku, Dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan
Bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang
demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah
kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah
kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam serta pendidikan karakter

mulia yang harus diteladani agar manusia yang hidup sesuai denga tuntunan

syari’at, yang bertujuan untuk kemaslahatan serta kebahagiaan umat manusia.

sesungguhnya Rasulullah adalah contoh serta teladan bagi umat manusia yang

mengajarkan serta menanamkan nilai-nilai karakter yang mulia kepada umatnya.

Sebaik-baik manusia adalah yang baik karakter atau akhlaknya dan manusia yang

sempurna adalah yang memiliki akhlak al-karimah, karena ia merupakan

cerminan iman yang sempurna.

c. Unsur-unsur Karakter

Ada beberapa dimensi manusia yang secara psikologis dan sosiologis perlu

dibahas dalam kaitannya dengan terbentuknya karakter pada diri manusia.

Adapun unsur-unsur tersebut adalah sikap, emosi, kemauan, kepercayaan dan
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kebiasaan9. Sikap seseorang akan dilihat orang lain dan sikap itu akan membuat

orang lain menilai bagaimanakah karakter orang tersebut, demikian juga halnya

emosi, kemauan, kepercayaan dan kebiasaan, dan juga konsep diri (Self

Conception).

1) Sikap

Sikap seseorang biasanya adalah merupakan bagian karakternya, bahkan

dianggap sebagai cerminan karakter seseorang tersebut. Tentu saja tidak

sepenuhnya benar, tetapi dalam hal tertentu sikap seseorang terhadap sesuatu

yang ada dihadapannya menunjukkan bagaimana karakternya.

2) Emosi

Emosi adalah gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang

disertai dengan efeknya pada kesadaran, perilaku, dan juga merupakan proses

fisiologis.

3) Kepercayaan

Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor

sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu “benar” atau “salah” atas

dasar bukti, sugesti otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting untuk

membangun watak dan karakter manusia. jadi, kepercayaan itu memperkukuh

eksistensi diri dan memperkukuh hubungan denga orang lain.

9Fatchul Mu’in. Pedidikan karakter kontruksi teoritik dan praktek. (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2011), h. 168
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4) Kebiasaan dan Kemauan

Kebiasaan adalah komponen konatif dari faktor sosiopsikologis. Kebiasaan

adalah aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis,

dan tidak direncanakan. Sementara itu, kemauan merupakan kondisi yang

sangat mencerminkan karakter seseorang. Ada orang yang kemauannya keras,

yang kadang ingin mengalahkan kebiasaan, tetapi juga ada orang yang

kemauannya lemah. Kemauan erat berkaitan dengan tindakan, bahakan ada

yag mendefinisikan kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha

seseorang untuk mencapai tujuan.

5) Konsep diri (Self Conception)

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan (pembangunan) karakter adalah

konsep diri. Proses konsepsi diri merupakan proses totalitas, baik sadar

maupun tidak sadar, tentang bagaimana karakter dan diri kita dibentuk. Dalam

proses konsepsi diri, biasanya kita mengenal diri kita dengan mengenal orang

lain terlebih dahulu. Citra diri dari orang lain terhadap kita juga akan

memotivasi kita untuk bangkit membangun karakter yang lebih bagus sesuai

dengan citra. Karena pada dasarnya citra positif terhadap diri kita, baik dari

kita maupun dari orang lain itu sangatlah berguna.

d. Fungsi Pendidikan Karakter

Sesuai dengan Fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang dalam UU No 20

Tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
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yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati

baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun

perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang

kompetitif dalam pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui

berbagai media yang mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil,

masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

DIKTI, menyatakan bahwa secara khusus pendidikan karakter memiliki tiga

fungsi utama, yaitu :

1) Pembentukan dan Pengembangan Potensi

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi

manusia atau warga negara Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan

berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila.

2) Perbaikan dan Penguatan

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia dan warga

negara Indonesia yang bersifat negatif dan memperkuat peran keluarga, satuan
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pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan

bertanggung jawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga negara

menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan sejahtera.

3) Penyaring

Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai budaya bangsa

sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya bangsa lain yang positif untuk

menjadi karakter manusia dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa

yang bermartabat.10

Sedangkan menurut salah seorang pakar pendidikan Darmawan Iskandar,

menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses yang terjadi secara terus

menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang

telah berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan,

seperti termanifestasi dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan

dari manusia.

Nilai-nilai pendidikan sendiri adalah suatu makna dan ukuran yang tepat dan

akurat yang mempengaruhi adanya pendidikan itu sendiri. diantara Nilai-nilai

dalam Pendidikan Karakter Bangsa, ada 18 unsur dan nilai yang mana

diantaranya adalah : 1. Religius; 2. Jujur; 3. Toleransi; 4. Disiplin; 5. Kerja Keras;

6. Kreatif; 7. Mandiri; 8. Demokratis; 9. Rasa Ingin Tahu; 10. Semangat

Kebangsaan; 11. Cinta Tanah Air; 12. Menghargai Prestasi; 13. Bersahabat atau

10 Suyanto, Panduan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama. (Jakarta :DIKTI,
2010),h. 45
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Komuniktif; 14. Cinta Damai; 15. Gemar Membaca; 16. Peduli Lingkungan; 17.

Peduli Sosial, dan 18. Tanggung Jawab.11

Sedangkan menurut Menurut UU No 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk

karakter bangsa yang bermartabat. Ada 9 pilar pendidikan berkarakter,

diantaranya adalah:

1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya

2) Tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian

3) Kejujuran /amanah dan kearifan

4) Hormat dan santun

5) Dermawan, suka menolong dan gotong royong/ kerjasama

6) Percaya diri, kreatif dan bekerja keras

7) Kepemimpinan dan keadilan

8) Baik dan rendah hati

9) Toleransi kedamaian dan kesatuan

e. Tujuan Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang tangguh,

kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa

patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan

11 Abdullah Munir, Pendidikan Karakter: Membangun Karakter Anak Sejak dari

Rumah, (Yogyakarta : Pedagogia, 2010), h. 35



26

Pancasila. DIKTI menyatakan bahwa Pendidikan karakter dilakukan dalam

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.12

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan

dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan

karakter atau akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang,

sesuai standar kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan

peserta didik SMP mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-

nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

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.

Sasaran pendidikan karakter adalah seluruh Sekolah Menengah Pertama

(SMP) di Indonesia negeri maupun swasta. 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

12 Suyanto, Opcit. h. 46
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pendidikan karakter dengan baik dijadikan sebagai best practices yang menjadi

contoh untuk disebarluaskan ke sekolah-sekolah lainnya. Melalui program ini

diharapkan lulusan SMP memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, kompetensi akademik yang utuh dan terpadu,

sekaligus memiliki kepribadian yang baik sesuai norma-norma dan budaya

Indonesia. Pada tataran yang lebih luas, pendidikan karakter nantinya diharapkan

menjadi budaya sekolah.

Menurut Mochtar Buchori, pendidikan karakter seharusnya membawa peserta

didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan

akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Pendidikan karakter yang selama ini

ada di SMP perlu segera dikaji, dan dicari altenatif-alternatif solusinya, serta perlu

dikembangkannya secara lebih operasional sehingga mudah diimplementasikan di

sekolah.

Pendidikan karakter pada dasarnya dapat diintegrasikan dalam pembelajaran

pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma

atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan,

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembelajaran

nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi menyentuh pada

internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di

masyarakat.
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f. Nilai-nilai Karakter

Berdasarkan kajian nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan/hukum,

etika akademik, dan prinsip-prinsip HAM, telah teridentifikasi butir-butir nilai

yang dikelompokkan menjadi lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia

dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia,

dan lingkungan serta kebangsaan. Berikut adalah daftar nilai-nilai utama yang

dimaksud dan diskripsi ringkasnya: a) Nilai karakter dalam hubungannya dengan

Tuhan, yakni nilai religius; b) Nilai karakter dalam hubungannya dengan diri

sendiri yaitu; (a) Bertanggung jawab, (b), Bergaya hidup sehat, (c) Disiplin, (d)

Jujur, (e)   Kerjakeras, (f)  Percaya diri, (g)  Berpikir logis, kreatif dan mandiri,

(h) ingin tahu; c) Nilai karakter dalam hubungannya dengan sesama, yaitu,; (a)

Sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, (b) Patuh pada aturan-aturan

sosial, (c) Menghargai karya dan prestasi orang lain, (d) Santun, (e) Demokratis;

d) Nilai karakter dalam hubungannya dengan lingkungan, yaitu; (a) Peduli sosial

dan lingkungan, (b) Nilai kebangsaan, (c) Nasionalis, (d)  Menghargai

keberagaman13

Sedangkan menurut Heritage Foundation dan tertuang dalam sembilan pilar

karakter yang dicetuskan oleh Ratna Megawangi ada Sembilan karakter yang

harus dimiliki oleh siswa yaitu adalah: a) Cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya;

b) Kemandirian dan Tanggung jawab; c) Kejujuran/amanah, bijaksana; d) Hormat

dan santun; e) Dermawan, suka menolong dan gotong royong; f) Percaya

13 Abdul Majid, dan Dian Adayani, ibid, h.165-169
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diri,kreatif dan pekerja keras; g) Keadilan dan kepemimpinan; h) Baik dan rendah

hati; i) Toleransi, kedamaian dan kesatuan.14

Sementara itu nilai-nilai karakter menurut Kementrian Pendidikan Nasional

yang merupakan hasil kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai-nilai yang

bersumber dari agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional15(1)

Religius; (2) Jujur; (3) Toleransi; (4) Disiplin; (5) Kerja keras; (6) Kreatif; (7)

Mandiri; (8) Demokratis; (9) Rasa Ingin Tahu; (10) Semangat Kebangsaan; (11)

Cinta Tanah Air; (12) Menghargai Prestasi; (13) Bersahabat/ Komunikatif; (14)

Cinta Damai; (15) Gemar Membaca; (16) Peduli Lingkungan; (17) Peduli Sosial;

(18) Tanggung Jawab.

Pendidikan karakter memiliki sifat bidireksional (dua arah) dimana arahannya

adalah anak mampu memiliki ketajaman intelektual dan integritas diri sebagai

pribadi yang memiliki karakter kuat.16 Thomas Lickona dalam Educating for

Character (1991) menuturkan bahwa pendidikan karakter merupakan suatu

ikhtiar yang secara sengaja untuk membuat seseorang memahami, peduli akan

dan bertindak atas dasar nilai-nilai yang etis.17 Pendidikan karakter merupakan

pendidikan budi pekerti plus yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan

(cognitive), perasaan (feeling), dan tindakan (action).

14 Zaim Elmubarok, Membumikan PendidikanNilai, (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h.110-111
15 Mukhlas Samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, (Bandung: PT. Remaja

Rosdakarya, 2012), h. 9
16 Dony Koesoema A., Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak di Zaman Global,

(Jakarta: PT Grasindo, 2007), h. 112.
17 EkaNadaShofa, Pendidikan Karakter,www.staff.uns.ac.id
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g. Strategi Pembentukan Karakter

1) Keteladanan; Memiliki Integritas Tinggi serta Memiliki Kompetensi:

Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

2) Pembiasaan

3) Penanaman kedisiplinan

4) Menciptakan suasana yang konduksif

5) Integrasi dan internalisasi

6) Meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam

pendidikan jasmani.

7) Membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cintai damai, sikap

sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis, dan

agama.

8) Menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui pelaksanaan tugas-tugas

ajar dalam pendidikan jasmani.

9) Mengembangkan keterampilan untuk melakukan aktivitas jasmani dan

olahraga, serta memahami alasan-alasan yang melandasi gerak dan

kinerja.

10) Menumbuhkan kecerdasan emosi dan penghargaan terhadap hak-hak asasi

orang lain melalui pengamalan fair play dan sportivitas.

11) Menumbuhkan self esteem sebagai landasan kepribadian melalui

pengembangan kesadaran terhadap kemampuan dan pengendalian gerak

tubuh.
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12) Mengembangkan keterampilan dan kebiasaan untuk melindungi

keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain.

13) Menumbuhkan cara pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani

dan pola hidup sehat.

14) Menumbuhkan kebiasaan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif

secara teratur dalam aktivitas fisik dan memahami manfaat dari

keterlibatannya

15) Menumbuhkan kebiasaan untuk memanfaatkan dan mengisi waktu luang

dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.

2. Pembinaan Nilai-nilai Karakter disekolah

Untuk menanamkan Pendidikan karakter terhadapa anak (siswa) perlu

dilakukan pembinaan dengan dua hal, yakni pembinaan dalam pendidikan formal

(sekolah) maupun informal (luar sekolah).

1) Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam proses pembelajaran

Yang dimaksud dengan pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam

proses pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya

kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam

tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran baik yang

berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. Dengan

demikian, kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan peserta didik

menguasai kompetensi (materi), juga dirancang dan dilakukan untuk menjadikan
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peserta didik mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai dan

menjadikannya perilaku.

Dalam struktur kurikulum kita, ada dua mata pelajaran yang terkait langsung

dengan pengembangan budi pekerti dan akhlak mulia, yaitu pendidikan Agama

dan PKn. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan mata pelajaran yang secara

eksplisit mengenalkan nilai-nilai, dan sampai taraf tertentu menjadikan peserta

didik peduli dan menginternalisasi nilai-nilai. Integrasi pendidikan karakter pada

mata pelajaran selain pendidikan Agama dan PKn yang dikembangkan saat ini

lebih pada fasilitasi internalisasi nilai-nilai di dalam tingkah laku sehari-hari

melalui proses pembelajaran (kegiatan belajar mengajar dan penilaian).

Pengenalan nilai-nilai sebagai pengetahuan melalui bahan ajar dapat dilakukan,

tetapi bukan merupakan penekanan. Yang ditekankan adalah pelaksanaan

dan/atau penginternalisasian nilai-nilai melalui kegiatan-kegiatan di dalam proses

pembelajaran.

2) Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam kegiatan pembinaan
kesiswaan

Pendidikan karakter secara terintegrasi di dalam kegiatan pembinaan

kesiswaan adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan

pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku

peserta didik melalui pelaksanaan kegiatan pembinaan kesiswaan, yaitu kegiatan

pendidikan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kegiatan tersebut

dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan sekolah dalam rangka
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memperluas pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan menginternalisasi

nilai-nilai atau aturan-aturan agama serta norma-norma sosial baik lokal, nasional,

maupun global untuk membentuk insan yang seutuhnya. Berikut adalah contoh-

contoh kegiatan pembinaan kesiswaan di MTs:

a) Pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

b) Masa Orientasi Siswa (MOS)

c) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

d) Penegakan tatakrama dan tata tertib kehidupan akademik dan sosial

sekolah

e) Kepramukaan

f) Upacara bendera

g) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

h) Palang Merah Remaja (PMR)

i) Pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba

j) Pembinaan bakat dan minat, yang antara lain meliputi:

1) Sains

2) Olahraga

3) Seni

4) Bahasa
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3) Pendidikan karakter melalui pengelolaan sekolah yang berkarakter

Pendidikan karakter melalui pengelolaan sekolah adalah pengenalan nilai-

nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, dan

penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik sehari-hari

melalui pelaksanaan manajemen sekolah yang berkarakter baik. Seluruh bidang

urusan sekolah dikelola secara efektif dan efisien berdasarkan nilai-nilai luhur,

baik nilai-nilai yang mendasari hubungan kita terhadap Tuhan YME, diri sendiri,

sesama manusia, berbangsa, maupun lingkungan.18

Pendidikan karakter seharusnya berangkat dari konsep dasar manusia: fitrah.

Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya, yaitu memiliki akal, nafsu (jasad), hati

dan ruh. Konsep inilah yang sekarang lantas dikembangkan menjadi konsep

multiple intelligence. Dalam Islam terdapat beberapa istilah yang sangat tepat

digunakan sebagai pendekatan pembelajaran. Konsep-konsep itu antara lain:

tilâwah, ta’lîm’, tarbiyah, ta’dîb, tazkiyah dan tadlrîb19. Tilâwah menyangkut

kemampuan membaca; ta’lim terkait dengan pengembangan kecerdasan

intelektual (intellectual quotient); tarbiyah menyangkut kepedulian dan kasih

sayang secara naluriah yang didalamnya ada asah, asih dan asuh; ta’dîb terkait

dengan pengembangan kecerdasan emosional (emotional quotient); tazkiyah

terkait dengan pengembangan kecerdasan spiritual (spiritual quotient); dan

18 Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
19 Fadlullah. Orientasi Baru Pendidikan Islam. (Jakarta: Diadit Media, 2008), h. 13
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tadlrib terkait dengan kecerdasan fisik atau keterampilan (physical quotient atau

adversity quotient)20.

Untuk lebih memudahkan guru dalam penanaman atau pembinaan

karaktersiswa di sekolah, guru harus membuat rencana jangka menengah dan

rencana tahunan pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.

1) Rencana jangka menengah

Rencana jangka menengah yang dimaksud dalam pembelajaran di sekolah

setidak-tidaknya memuat:

a) Nilai-nilai karakter yang diintegrasikan pada masing-masing mata

pelajaran, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan bidang urusan pengelolaan

sekolah

b) Tahapan pelaksanaan pendidikan karakter (termasuk tanggal dan jangka

waktunya)

c) Kegiatan-kegiatan pendukung implementasi pendidikan karakter beserta

sumber dana dan besarnya dana yang diperlukan untuk mendukung

pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung tersebut

d) Koordinator pelaksanaan pendidikan karakter untuk masing-masing jalur

(pembelajaran: urusan kurikulum, kegiatan pembinaan kesiswaan: urusan

kesiswaan, dan pengelolaan sekolah: wakasek).

20 Tobroni, Dalam http://tobroni.staff.umm.ac.id/2010/11/24/pendidikan-karakter-dalam-
perspektif-islam-pendahulan/ diakses pada 06 Juni 2013
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Untuk mendapatkan hasil yang baik maka yang diperlukan adalah

melakukan implementasi. Implementasi pendidikan karakter idealnya dimulai

secara serentak pada pembelajaran semua mata pelajaran, semua kegiatan

pembinaan kesiswaan, dan pengelolaan semua bidang urusan sekolah. Namun

demikian disadari bahwa memulai implementasi secara serentak tersebut

bukan sesuai yang ringan. Kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya

lainnya sangat mempengaruhi kesiapan sekolah mengimplementasikan

pendidikan karakter.

Oleh karenanya implementasi pendidikan karakter secara terintegrasi

dimulai dari beberapa mata pelajaran, sejumlah kegiatan kesiswaan, dan

pengelolaan beberapa bidang urusan sekolah. Mata pelajaran, kegiatan

pembinaan kesiswaan, dan bidang urusan sekolah yang diberi integrasi

pendidikan karakter pada awal implementasi (tahun pertama) dipilih dari yang

mudah atau yang siap dan melibatkan paling banyak peserta didik.

Implementasi pada tahap-tahap (tahun-tahun) selanjutnya diperluas ke

pelajaran, kegiatan pembinaan kesiswaan, dan bidang urusan sekolah lainnya

sehingga selambat-lambatnya pada tahun ke empat semua telah diberi

integrasi pendidikan karakter.

2) Rencana tahunan

Rencana tahunan pelaksanaan pendidikan karakter disusun berdasarkan

rencana jangka menengah. Rencana tahunan merupakan rencana operasional

pelaksanaan pendidikan karakter pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan
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tahapan yang direncanakan dalam rencana jangka menengah. Seperti

disebutkan di depan, rencana jangka menengah disusun untuk jangka waktu

empat tahun dengan setiap tahun memiliki kegiatan/program yang berbeda-

beda.

Gambaran di atas menunjukkan pembelajaran yang menyeluruh dan

terintegrasi. Pendidik yang hakiki adalah Allah, guru adalah penyalur hikmah

dan berkah dari Allah kepada anak didik. Tujuannya adalah agar anak didik

mengenal dan bertaqwa kepada Allah, dan mengenal fitrahnya sendiri.

Pendidikan adalah bantuan untuk menyadarkan, membangkitkan,

menumbuhkan, memampukan dan memberdayakan anak didik akan potensi

fitrahnya. Untuk mengembangkan kemampuan membaca, dikembangkan

metode tilawah tujuannya agar anak memiliki kefasihan berbicara dan

kepekaan dalam melihat fenomena. Untuk mengembangkan potensi fitrah

berupa akal dikembangkan metode ta’lîm, yaitu sebuah metode pendidikan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang menekankan pada pengembangan aspek

kognitif melalui pengajaran. Dalam pendidikan akal ini sasarannya adalah

terbentuknya anak didik yang memiliki pemikiran jauh ke depan, kreatif dan

inovatif.

Sedangkan output-nya adalah anak yang memiliki sikap ilmiah, ulûl albâb

dan mujtahid. Ulul Albab adalah orang yang mampu mendayagunakan potensi

pikir (kecerdasan intelektual/IQ) dan potensi dzikirnya untuk memahami

fenomena ciptaan Tuhan dan dapat mendayagunakannya untuk kepentingan
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kemanusiaan. Sedangkan mujtahid adalah orang mampu memecahkan persoalan

dengan kemampuan intelektualnya. Hasilnya yaitu ijtihad (tindakannya) dapat

berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi. Outcome dari pendidikan akal (IQ)

terbentuknya anak yang saleh (waladun shalih). Pembinaan karakter siswa di

sekolah berarti berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka

pembentukan karakter siswa. Istilah yang identik dengan pembinaan adalah

pembentukan atau pembangunan. Terkait dengan sekolah, sekarang lagi

digalakkan pembentukan kultur sekolah. Salah satu kultur yang dipilih sekolah

adalah kultur akhlak mulia. Dari sinilah muncul istilah pembentukan kultur

akhlak mulia di sekolah.

Pengalaman Nabi Muhammad membangun masyarakat Arab hingga menjadi

manusia yang berakhlak mulia (masyarakat madani) memakan waktu yang cukup

panjang. Pembentukan ini dimulai dari membangun aqidah mereka selama kurang

lebih tiga belas tahun, yakni ketika Nabi masih berdomisili di Makkah.

Selanjutnya selama kurang lebih sepuluh tahun Nabi melanjutkan pembentukan

akhlak mereka dengan mengajarkan syariah (hukum Islam) untuk membekali

ibadah dan muamalah mereka sehari-hari. Dengan modal aqidah dan syariah serta

didukung dengan keteladanan sikap dan perilaku Nabi, masyarakat madani (yang

berakhlak mulia) berhasil dibangun Nabi yang kemudian terus berlanjut pada

masa-masa selanjutnya sepeninggal Nabi. Michele Borba juga menawarkan pola

atau model untuk pembudayaan akhlak mulia. Michele Borba menggunakan

istilah membangun kecerdasan moral. Dia menulis sebuah buku dengan judul
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Building Moral Intelligence: The Seven Essential Vitues That Kids to Do The

Right Thing, 2001 (Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama

Agar Anak Bermoral Tinggi, 2008). Kecerdasan moral, menurut Michele Borba,

adalah kemampuan seseorang untuk memahami hal yang benar dan yang salah,

yakni memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan

tersebut, sehingga ia bersikap benar dan terhormat. adalah sifat-sifat utama yang

dapat mengantarkan seseorang menjadi baik hati, berkarakter kuat, dan menjadi

warga negara yang baik.

Jadi, orientasi pencapaian karakter mulia dalam pandangan al-Ghazali banyak

didasarkan pada proses pengendalian nafsu. Pondasi etika yang juga ditekankan

oleh al-Ghazali adalah tuntutan mistik bagi jiwa untuk selalu berusaha mencari

Tuhan. Al-Ghazali sangat mencela: 1) ketololan manusia pada saat kehilangan

atau tidak mendapatkanpemilikan duniawi, 2) perasaan duka cita yang disebabkan

oleh penderitaan duniawi,dan 3) kesombongan karena merasa kebal terhadap

ketentuan Tuhan. Al-Ghazali juga mencaci perasaan takut akan kematian.

Menurutnya, manusia yang benar-benar berakal adalah justru akan memikirkan

kematian, mempersiapkan diri untuk bertawakkal, tidak berbuat zalim,

meninggalkan kecemburuan dan kekhawatiran terhadap pemilikan duniawi,

menanamkan kebiasaan merasa puas terhadap apa yang diterimanya, dan selalu
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menyesali diri atas dosa yang diperbuatnya serta mempersiapkan diri untuk

bertemu dengan Tuhan dengan kebahagiaan yang tak terhingga.21

Demikianlah proses pencapaian tingkatan ma’rifatullah (mencari Tuhan)

dalam pandangan al-Ghazali yang merupakan salah satu kriterima manusia

paripurna (insan kamil). Setelah mengemukakan beberapa ide dari para tokoh

etika Islam, perlu kiranya ide-ide lain dalam pencapaian karakter mulia. Di antara

ide ini dikemukakan oleh Michele Borba yang mencoba menawarkan pola atau

model untuk pembinaan karakter. Bagaimana cara menumbuhkan karakter yang

baik dalamdiri anak-anak disimpulkannya menjadi tujuh cara yang harus

dilakukan anak untuk menumbuknan kebajikan utama (karakter yang baik), yaitu

empati,hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan hati, toleransi, dan

keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang dapat membentuk manusia

berkualitas di mana pun dankapan pun. Sasaran buku ini adalah anak-anak,

namun bukan berarti tidak berlakuuntuk orang dewasa. Dengan kata lain, tujuh

kebajikan yang ditawarkan oleh Michele Borba ini berlaku untuk siapa pun dalam

rangka membangun kecerdasan moralnya.

a) Empati merupakan inti emosi moral yang membantu anak memahami

perasaan orang lain. Kebajikan ini membuatnya menjadi peka terhadap

kebutuhan dan perasaan orang lain, mendorongnya menolong orang yang

kesusahan atau kesakitan, serta menuntutnya memperlakukan orang dengan

kasih sayang.

21 Majid Fakhry. Etika dalam Islam.Terj. oleh Zakiyuddin Baidhawi. (Yogyakarta: Pustaka

Majid Fakhry, 1996), h.139
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b) Hati nurani adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan yang benar

daripada jalan yang salah serta tetap berada di jalur yang bermoral; membuat

dirinya merasa bersalah ketika menyimpang dari jalur yang semestinya.

c) Kontrol diridapat membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan

berpikir sebelum bertindak sehingga ia melakukan hal yang benar, dan kecil

kemungkinan mengambil tindakan yang berakibat buruk. Kebajikan ini

membantu anak menjadi mandiri karena ia tahu bahwa dirinya bisa

mengendalikan tindakannya sendiri. Sifat ini membangkitkan sikap mural dan

baik hati karena ia mampu menyingkirkan keinginan memuaskan diri serta

merangsang kesadaran mementingkan keperluan orang lain.

d) Rasa hormat mendorong anak bersikap baik dan menghormati orang lain.

Kebajikan ini mengarahkannya memperlakukan orang lain sebagaimana ia

ingin orang lain memperlakukan dirinya sehingga mencegahnya bertindak

kasar, tidak adil, dan bersikap memusuhi.Dengan ini ia akan memerhatikan

hak-hak serta perasaan orang lain.

e) Kebaikan hati membantu anak menunjukkan kepeduliannya terhadap

kesejahteraan dan perasaan orang lain. Dengan mengembangkan kebajikan

ini, ia lebih berbelas kasih terhadap orang lain dan tidak memikirkan diri

sendiri, serta menyadari perbuatan baik sebagai tindakan yang benar.

f) Toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri

orang lain, membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru,dan

menghargai orang lain tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya,
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agama, kepercayaan, kemapuan, atau orientasi seksual. Dengan toleransi ia

akan memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh pengertian,

menentang permusuhan, kekejaman, kefanatikan, serta menghargai orang

berdasarkan karakter mereka.

g) Keadilan menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, tidak

memihak, dan adil, sehingga ia mematuhi aturan, mau bergiliran dan berbagi,

serta mendengarsemua pihak secara terbuka sebelum memberi penilaian apa

pun. Ia juga terdorong untuk membela orang lain yang diperlakukan tidak adil

dan menuntut agar setiap orang diperlakukan setara. 22

Ketujuh macam kebajikan inilah yang dapat membentuk manusia berkualitas

di mana pun dan kapan pun. Meskipun sasaran buku ini adalah anak-anak, namun

bukan berarti tidak berlaku untuk orang dewasa, termasuk para siswa di SD

hingga SMA. Dengan kata lain tujuh kebajikan yang ditawarkan oleh Michele

Borba ini berlaku untuk siapa pun dalam rangka membangun kecerdasan

moralnya.23

Howard Kirschenbaum menguraikan dalam salah satu bukunya, 100 Ways to

Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings (1995), Howard

Kirschenbaum menguraikan 100 cara atau strategi untuk dapat meningkatkan nilai

dan moralitas (karakter/akhlak mulia) di sekolah. 100 cara ini oleh Kirschenbaum

dikelompokkan ke dalam lima metode, yaitu: 1) Inculcating values and morality

22 Michele Borba, Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak
Bermoral Tinggi. Terj. oleh Lina Jusuf, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama , 2008), h. 7

23 Ibid, h. 8
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(penanaman nilai-nilai dan moralitas); 2) Modeling values and morality

(pemodelan nilai-nilai dan moralitas); 3) Facilitating values and morality

(memfasilitasi nilai-nilai dan moralitas); 4) Skills for value development and

moral literacy (ketrampilan untuk pengembangan nilai dan literasi moral; dan 5)

Developing a values education program (mengembangkan program pendidikan

nilai).24 Dari pendapat Kirschenbaum ini maka guru pendidikan agama termasuk

para guru yang lain bersama-sama dengan sekolah perlu meningkatkan kualitas

pembelajaran di sekolah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah

pembinaan karakter siswa melalui pemaksimalan peranpendidikan agama. Guru

agama bersama guru-guru mata pelajaran lain perlu merancang pembelajaran

agama di kelas dan di luar kelas yang dapat memfasilitasi siswa agar dapat

membiasakan karakter atau akhlak mulia.

Sementara itu, Darmiyati Zuchdi menekankan pada empat hal dalam rangka

penanaman nilai yang bermuara pada terbentuknya karakter (akhlak) mulia, yaitu

inkulkasi nilai, keteladanan nilai, fasilitasi, danpengembangan keterampilan

akademik dan sosial.25 Darmiyati menambahkan, untuk ketercapaian program

pendidikan nilai atau pembinaan karakter perlu diikuti oleh adanya evaluasi nilai.

Evaluasi harus dilakukan secara akurat dengan pengamatan yang relatif lama dan

secara terus-menerut.26

24 Kirschenbaum, Howard, 100 Ways to Enhance Values and Morality in Schools and Youth
Settings. (Massachusetts: Allyn & Bacon, 1995). 65

25 Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikanyang
Manusiawi. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 46-50

26 Darmiyati Zuchdi, Ibid, h. 55,
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Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan Nasional telah mengembangkan

Grand Design pendidikan karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan jenis

pendidikan. Grand Design ini dapat dijadikan sebagai rujukan konseptual dan

operasional terkait dengan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian pendidikan

karakter pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di Indonesia. Konfigurasi

karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosio-kultural dapat

dikelompokkan dalam empat konsep dasar, yaitu olah hati, olah pikir, olah raga

dan kinestetik, dan olah rasa dan karsa.27 Keberhasilan pendidikan karakter di

sekolah (jalur formal) tidak bisa dilepaskan dari pendidikan karakter dalam

keluarga (jalur informal) dan pendidikan karakter di masyarakat (jalur

nonformal). Karena itu, pendidikan karakter harus dilakukan secara terpadu

dengan memadukan dan mengoptimalkan aktivitas pendidikan formal, informal,

dan nonformal, serta mengupayakan terwujudnya media informasi dan

komunikasi yang berkarakter. Pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait

dengan manajemen atau pengelolaan sekolah. Keberhasilan pendidikan karakter

di sekolah harus ditopang oleh manajemen sekolah yang berkarakter pula.

Manajemen yang dimaksud di sini adalah bagaimana sekolah merencanakan,

melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan karakter dengan benar melalui

berbagai aktivitas yang ada di sekolah.

27 Masnur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011). h. 85
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Untuk mengaplikasikan pendidikan yang dapat menanamkan nilai pada

peserta didik maka diperlukan strategi dan metode yang tepat untuk tujuan

tersebut. Strategi pendidikan nilai menurut Kirschenbaum meliputi28 :

1) Strategi Inculcating, yaitu menanamkan nilai dan moralitas.

2) Strategi modelling, yaitu meneladankan nilai dan moralitas.

3) Strategi facilitating, yaitu memudahkan perkembangan nilai.

4) Strategi skill development, pengembangan keterampilan peserta didik

Sesuai dengan strategi tersebut maka pendidik karakter perlu untuk

menjelaskan dan menguraikan berbagai macam perilaku yang berkenaan dengan

nilai sosial dalam masyarakat. Kemudian pendidik harus memberikan keteladanan

baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Strategi ketiga dan keempat

mengharuskan guru untuk memberikan kesempatan pada pserta didik

mengembangkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan.

Dalam penerapannya diperlukan metode baik secara langsung maupun tidak

langsung. Metode langsung dilaksanakan dengan cara penentuan perilaku yang

dinilai baik sebagai upaya indoktrinasi berbagai ajaran. Metode langsung dapat

diterapkan melalui diskusi, ilustrasi, hafalan dan ucapan. Metode tidak langsung

dapat dilakukan dengan cara menciptakan situasi yang memungkinkan perilaku

baik.29 Dalam hal evaluasi pembelajaran, karena pendidikan nilai merupakan

aspek afeksi maka teknik yang cocok digunakan adalah teknik evaluasi non-test.

28Maksudin, Pendidikan Nilai Komprehensif Teori dan Praktik, (Yogyakarta: UNY Press, 2009),
h. 29

29 Maksudin, Ibid, h. 28
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Ada beberapa macam teknik evaluasi non-test antara lain teknik proyektif,

skala sikap, pengamatan, wawancara, kuosioner, anecdotal record dan biografi.

Meskipun secara esensi kita tidak tahu sejauh mana nilai-nilai diresapi oleh

peserta didik, paling tidak dengan strategi, metode dan evaluasi yang

dilaksanakan dalam pembelajaran Karakter tersebut dapat sebagai alat kontrol

bagi peserta didik. Dengan pembiasaan yang terus menerus diharapkan peserta

didik mampu meresapi nilai-nilai luhur dan mengamalkannya di kehidupan

sehari-hari.

Selain dari yang di jelaskan di atas terdapat juga beberapa metode yang

digunakan untuk membina dan menanamkan nilai-nilai karakter Islam dalam

pendidikan yakni:

Pertama, Metode tarbiyah digunakan untuk membangkitkan rasa kasih

sayang, kepedulian dan empati dalam hubungan interpersonal antara guru dengan

murid, sesama guru dan sesama siswa. Implementasi metode tarbiyah dalam

pembelajaran mengharuskan seorang guru bukan hanya sebagai pengajar atau

guru mata pelajaran, melainkan seorang bapak atau ibu yang memiliki kepedulian

dan hubungan interpersonal yang baik dengan siswa-siswinya. Kepedulian guru

untuk menemukan dan memecahkan persoalan yang dihadapi siswanya adalah

bagian dari penerapan metode tarbiyah.

Kedua, Metode ta’dîb digunakan untuk membangkitkan “raksasa tidur”, kalbu

(EQ) dalam diri anak didik. Ta’dîb lebih berfungsi pada pendidikan nilai dan

pengembangan iman dan taqwa. Dalam pendidikan kalbu ini, sasarannya adalah
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terbentuknya anak didik yang memiliki komitmen moral dan etika. Sedangkan out

put-nya adalah anak yang memiliki karakter, integritas dan menjadi mujaddid.

Mujaddid adalah orang yang memiliki komitmen moral dan etis dan rasa

terpanggil untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya. Dalam hal mujaddid ini

Abdul Jalil (2004) mengatakan: “Banyak orang pintar tetapi tidak menjadi

pembaharu (mujaddid). Seorang pembaharu itu berat resikonya. Menjadi

pembaharu itu karena panggilan hatinya, bukan karena kedudukan atau

jabatannya”.

Ketiga, Metode tazkiyah digunakan untuk membersihkan jiwa (SQ). Tazkiyah

lebih berfungsi untuk mensucikan jiwa dan mengembangkan spiritualitas. Dalam

pendidikan Jiwa sasarannya adalah terbentuknya jiwa yang suci, jernih (bening)

dan damai (bahagia). Sedang output-nya adalah terbentuknya jiwa yang tenang

(nafs al-mutmainnah), ulûl arhâm dan tazkiyah. Ulûl arhâm adalah orang yang

memiliki kemampuan jiwa untuk mengasihi dan menyayangi sesama sebagai

manifestasi perasaan yang mendalam akan kasih sayang Tuhan terhadap semua

hamba-Nya. Tazkiyah adalah tindakan yang senantiasa mensucikan jiwanya dari

debu-debu maksiat dosa dan tindakan sia-sia (kedlaliman).

Keempat, Metode tadlrîb (latihan) digunakan untuk mengembangkan

keterampilan fisik, psikomotorik dan kesehatan fisik. Sasaran (goal) dari tadlrîb

adalah terbentuknya fisik yang kuat, cekatan dan terampil. Output-nya adalah

terbentuknya anaknya yang mampu bekerja keras, pejuang yang ulet, tangguh dan

seorang mujahid. Mujahid adalah orang yang mampu memobilisasi sumber
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dayanya untuk mencapai tujuan tertentu dengan kekuatan, kecepatan dan hasil

maksimal.

Sebenarnya metode pembelajaran yang digunakan di sekolah lebih banyak

dan lebih bervariasi yang tidak mungkin semua dikemukakan di sini secara detail.

Akan tetapi pesan yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa pemakaian

metode pembelajaran tersebut adalah suatu bentuk “mission screed” yaitu sebagai

penyalur hikmah, penebar rahmat Tuhan kepada anak didik agar menjadi anak

yang saleh. Semua pendekatan dan metode pendidikan dan pengajaran

(pembelajaran) haruslah mengacu pada tujuan akhir pendidikan yaitu

terbentuknya anak yang berkarakter taqwa dan berakhlak budi pekerti yang luhur.

Metode pembelajaran dikatakan mengemban misi suci karena metode sama

pentingnya dengan substansi dan tujuan pembelajaran itu sendiri. 30

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan Karakter

Para siswa merupakan generasi muda yang merupakan sumber insani bagi

pembangunan nasional, untuk itu pula pembinaan bagi mereka dengan

mengadakan upaya-upaya pencegahan pelanggaran norma-norma agama dan

masyarakat. Dalam pembinaan akhlak siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor

diantaranya.

a. Faktor intern

Di dalam membicarakan faktor intern ini, akan di bahas menjadi tiga faktor

yaitu: faktor jasmani, faktor psikologis dan faktor kelelahan.

30 Rekonstruksi Pendidikan Agama untuk Membangun Etika Sosial dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara, Malang: UMM Press, 2010 diakses pada 06 maret 2013
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1) Faktor psikologis

Kurang lebih ada tujuh faktor yang tergolong dalam faktor psikologi yang

mempengaruhi belajar. Faktor-faktor itu adalah intelejensi kecakapan yang

terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan yang menghadapi dan menyesuaikan ke

dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Mengetahui atau

menggunakan konsep-konsep yang abstrak secara efektif, mengetahui relasi

dan mempelajarinya dengan cepat, perhatian menurut Ghazali perhatian

keaktifan jiwa yang tertinggi, jiwa itupun semata-mata tertuju kepada suatu

objek atau sekumpulan objek, minat (Hilgard memberikan rumusan tentang

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang

beberapa kegiatan yang disenangi), bakat adalah kemampuan untuk belajar,

kemampuan itu baru akan terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah

belajar atau berlatih, motif kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam

pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk

melaksanakan kecakapan baru, kesiapan merupakan kesediaan untuk memberi

respon atau bereaksi yang timbul dari dalam seseorang. Semua faktor-faktor

tersebut, tidak dapat bisa dipisahkan ketika ingin membentuk disiplin anak

yang baik, karena faktor-faktor di atas saling berimplikasi dan berhubungan

yang satu dengan yang lainnya.

2) Faktor kelelahan

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan tetapi dapat

dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani
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(bersifat psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah luarnya tubuh dan

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan jasmani terjadi

karena kekacauan substansi sisa pembakaran di dalam tubuh, sehingga darah

tidak atau kurang lancar pada bagian-bagian tertentu. Kelelahan rohani dapat

dilihat dengan adanya kelesuhan dan kebosanan, sehingga minat dan

dorongan untuk menghasilkan sesuatu hilang. Jelaslah, bahwa faktor

kelelahan yang dialami oleh siswa menyebabkan siswa malas dalam

melakukan sesuatu tepat pada waktunya dan itu berarti bahwa kedisiplinan

siswa tergantung.

b. Faktor ekstern

Dalam pembahasan faktor ekstern ini akan di bahas beberapa faktor, yaitu

antara lain:

1) Faktor keluarga

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama, tapi juga

dapat menjadi penyebab kesulitan disiplin dalam belajar.31 Itu artinya keluarga

adalah salah satu lembaga pendidikan yang pertama kali yang mendidik anak

menjadi baik. Dalam keluarga inilah anak didik mendapat pengetahuan pertama

kali tentang apapun, begitu juga dengan sikap disiplin harus pertama kali

ditanamkan pada anak ketika masih berada dalam lingkungan keluarga, karena

keluarga adalah komunitas sosial kecil yang pertama yang di terjuni anak.

31 H. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar.(Jakarta: Rineka Cipta, 991), h. 81
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Ketika disiplin sudah ditanamkan sejak kecil atau dini dalam lingkungan

keluarga maka sikap disiplin pada anak akan menjadi suatu kebiasaan ketika

mereka berada di luar rumah atau lingkungan keluarga. Hal ini terjadi karena tiap

pengaruh lingkungan yang menentukan tingkah laku si anak yangterutama ialah

dari keluarga.32

2) Lingkungan sekolah

Lingkungan sekolah ini menyangkut faktor guru, faktor alat sekolah, faktor

kondisi gedung dan faktor waktu sekolah. Semua faktor yang termasuk

lingkungan sekolah tersebut dapat berpengaruh terhadap disiplin siswa ketika

mereka berada di lingkungan sekolah. Di antara faktor-faktor yang mempengauhi

kedisiplinan siswa adalah faktor guru, hal ini disebabkan karena kadang-kadang

guru tidak kulifiet, misalnya sebagi berikut:

a. Dalam pengambilan metode yang ia gunakan atau dalam matapelajaran yang

dipegangnya, sehingga dalam penyampaian matapelajaran kurangpas dengan

metodenya yang menyebabkan anak didik malas mengikuti pelajaran atau

kurang.

b. Hubungan guru dengan murid kurang baik, yang bermula pada sikap guru

yang tidak di senangi oleh murid-muridnya seperti kasar, tidak pernah

senyum, menjengkelkan, suka membengkak dan lain-lain.

32 H. Koestoer P, Dinamika Dalam Psikologi Pendidikan. (Jakarta: Erlangga, 1993), h. 49
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c. Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha di agnosis kesulitan belajar,

misalnya dalam bakat, minat, sifat, kebutuhan-kebutuhan anak dan

sebagainya.

d. Guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak.33 Artinya ketika

guru menyampaikan pelajaran sedangkan siswa tidak memahaminya, maka

guru masih terus melanjutkan pelajaran yang ia sampaikan pada siswa karena

dia menganggap bahwa pelajaran yang ia sampaikan pada siswa sudah sesuai

dengan standar. Padahal materi yang di berikan oleh tenaga pendidk tidak di

pahami oleh siswa, sehingga menyebabkan malasnya belajar pada diri siswa.

3) Masyarakat

Masyarakat sebagai suatu lingkungan yang lebih luas daripada keluarga dan

sekolah turut menentukan berhasil tidaknya pendidikan dan pembinaan disiplin.

`Situasi masyarakat tidak selamanya konstan atau stabil, sehingga situasi tersebut

dapat menghambat atau memperlancar terbentuknya disiplin anggota masyarakat.

Masyarakat yang dapat dijadikan medan pembinaan disiplin ialah masyarakat

yang mempunyai karakter campuran antara masyarakat yang menekankan

ketaatan dan loyalitas penuh, serta masyarakat yang permisif atau terlalu terbuka.

Dalam situasi masyarakat seperti ini, tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur

kebudayaan dan bersikap terbuka namun selektif terhadap pengaruh dari luar.

33 Abu Ahmadi, Op.cit, h.85
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Kontrol yang disertai kelonggaran yang bijaksanan akan mewujudkan pribadi

yang semakin matang dan bertanggung jawab .34

Menurut Brown dan Brown ada beberapa penyebab perilaku siswa yang baik,

dan mengelompokkannya sebagai berikut: (1) Perilaku tidak disiplin bisa

disebabkan oleh guru (2) Perilaku tidak baik bisa disebabkan oleh sekolah,

kondisi sekolah yang kurang menyenangkan, kurang teratur, dan lain-lain dapat

menyebabkan perilaku yang kurang atau tidak disiplin; (3) Perilaku tidak baik

bisa disebabkan oleh siswa, siswa yang berasal dari keluarga yang broken home;

(4) Perilaku tidak disiplin dan tidak baik bisa disebabkan oleh kurikulum,

kurikulum yang tidak terlalu kaku, tidak atau kurang fleksibel, terlalu dipaksakan

dan lain-lain bisa menimbulkan perilaku yang tidak baik, dalam proses belajar

mengajar pada khususnya dan dalam proses pendidikan pada umumnya.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dalah suatu tinjauan yang dilakukan untuk

mengetahui dan menjelaskan tetang penelitian-penelitian yang telah dilakukan

oleh peneliti terdahulu sebelum peneliti, yang ada hubungan dan kaitannya

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan  tujuan agar tidak terjadi

tuduhan karya cipta dibidang karya tulis ilmiah

Pertama, Jauhari Hasmi, UIN Suska Riau35 dengan judul Tesis; Pembentukan

Karakter Keagaamaan Siswa Melalui Konseling dan Ekstrakurikuler SMA Negeri

34 Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan,  (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), h. 115
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1 Teluk Kuantan. Dari hasil penelitian tersebut bahwa Pembentukan Karakter

Keagaamaan Siswa Melalui Konseling dan Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Teluk

Kuantan sangat baik diterapkan.

Kedua, Muhaimin Universitas Jendaral Sudirman Purwekerto,36dengan judul

tesis, Implementasi Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran di SMP Negeri 1

Kawarasan Kabupaten Kebumen. Adapun Kesimpulan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut : 1) Pendidikan karakter agar dilaksanakan dalam pembelajaran

(KTSP ) di setiap sekolah, 2) Sosialisai kepada guru-guru terus dilakukan , 3)

Perlu daya dukung,sarana dan prasaran untuk menunjang pendidikan karakter.

Ketiga Husniyah, Fatmawati, (UIN) Malang,37 dengan judul penelitian;

Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk

Kepribadian Muslim Di SMP Negeri 13 Malang. Dari hasil penelitian

menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam

merupakan aplikasi dari perencanaan pembelajaran (RP) yang telah dibuat oleh

guru sebelumnya. Pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik, terbukti dengan

dilaksanakannya sholat dhuha berjamaah di mushola, kemudian dilanjutkan

dengan pembelajaran di kelas. Dalam pelaksanaannya, guru menggunakan

beberapa metode, media, dan evaluasi yang disesuaikan dengan materi bahasan

untuk memperlancar proses belajar mengajar.

35 Jauhari Hasmi, UIN Suska Riau  dengan judul Tesis; Pembentukan Karakter Keagaamaan
Siswa Melalui Konseling dan Ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Teluk Kuantan, 2013.

36 Muhaimin Universitas Jendaral Sudirman Purwekerto, dengan judul tesis, Implementasi
Pendidikan Karakter Pada Mata Pelajaran di SMP Negeri 1 Kawarasan Kabupaten Kebumen,  2013.

37 Husniyah, Fatmawati, (UIN) Malang, dengan judul penelitian; Pelaksanaan Pembelajaran
Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian Muslim Di SMP Negeri 13, 2009
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Dalam pembentukan kepribadian muslim siswa SMPN 13 Malang, berbagai

upaya sekolah telah dilakukan melalui kegiatan ekstrakulikuler IMTAQ,

peringatan hari besar Islam, infaq jum’at, pemakaian pakaian muslim pada

hari jum’at, ibadah baik sholat sunnah dan wajib, serta pengadaan sarana

prasarana ibadah. Pembelajaran PAI yang dilaksanakan di SMP Negeri 13

Malangmembawa dampak yang besar terhadap perubahan sikap siswa namun

kurang berpengaruh terhadap perilaku keagamaan dan pengetahuan keagamaan

siswa.

Untuk mencapai keberhasilan PAI dalam membentuk kepribadian muslim

perlu adanya pengintegrasian materi keagamaan ke dalam mata pelajaran non-

PAI, pengefektifkan kegiatan ekstrakulikuler IMTAQ agar dapat berjalan dengan

maksimal dan perlu adanya kerjasama yang baik antara sekolah, orang tua dan

masyarakat dalam membentuk kepribadian anak dan dalam menciptakan

lingkungan sekolah yang kondusif untuk menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan

siswa.

Dari penelitian di atas, tidak ada persamaan judul maupun pembahasan yang

akan dibahas dalam tesis yang peneliti tulis, yakni pembinaan nilai-nilai karakter

Islam di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.
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C. Konsep Operasional

Konsep opersional adalah konsep yang digunakan untuk menjabarkan atau

memberi batasan terhadap konsep teoritis. Adapun Konsep Operasional dalam

penelitian ini adalah:

Konsep Indikator

Pembinaan nilai-

nilai karakter Islam

Keteladanan; Memiliki Integritas Tinggi serta Memiliki

Kompetensi:  Pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Pembiasaan

Penanaman kedisiplinan

Menciptakan suasana yang konduksif

Integrasi dan internalisasi pembelajaran

Meletakkan dan membangun landasan karakter yang kuat

melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani.

Faktor-faktor yang

mempengaruhi

Intern :

Pskologis

Kelelahan

Ekstern:

Keluarga

Lingkungan sekolah

Masyarakat


