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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Pendidikan Karakter

a. Pengertian pendidikan

Pada dasarnya pengertian pendidikan terdapat pada undang-undang

Sisdiknas No.20 tahun 2003, yakni usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Pendidikan juga berarti suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam

mempersiapkan generasi mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat

dan bangsa yang lebih baik di masa depan. Keberlangsungan itu ditandai oleh

pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa.1

Berbagai pendapat dari ahli tentang pendidikan adalah sebagai berikut.

Dalam Amril, M (2005), Ingemar Fagerlind dan Lawrence J. Saha mengatakan:

..bahwa dalam pengertian modern, pendidikan dimaknai sebagai sesuatu
yang formal dan proses pencerdasan melalui pewarisan budaya dan
norma-norma masyarakat tertentu yang telah semakin disempurnakan
melalui penemuan saintifik yang kemudian ditransmisikan oleh satu
generasi ke generasi setelahnya.2

1Amri darwis, 2009, Kapita Selekta Pendidikan. Pekanbaru: Ampu Jari, h. 9
2Amril M, 2005, Etika dan Pendidikan, Yogyakarta: LSFK2P & Aditya Media,  h. 14
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Selanjutnya masih dalam Amril. M (2005), John A. Laska menyebutkan

bahwa pendidikan itu merupakan satu dari sekian banyak aktivitas yang paling

penting yang dapat memanusiakan manusia.3

Arthur K Ellis dkk mengatakan bahwa pendidikan adalah sekumpulan

pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya, tidak hanya dalam bentuk

pengalaman-pengalaman belajar yang terorganisir secara formal, tetapi juga

seluruh pengalaman belajar dalam bentuk umum, sedemikian rupa proses

pendidikan ini menjadikan seseorang tidak saja mampu memahami dirinya

sendiri, sekaligus juga lingkungannya.4

Dari pendapat para ahli diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa

pendidikan itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan bagi setiap manusia yang

merupakan kodrat alamiyahnya yang diciptakan Tuhan untuk menjadi khalifah

dimuka bumi ini. Dan selain itu, pendidikan merupakan suatu kegiatan yang

sangat baik dikerjakan bukan hanya terkurung dalam sebuah kelas, melainkan

belajar dimana saja dan kapan saja, serta tidak berbatas pada usia ataupun

gender.

b. Pengertian Karakter

Karakter secara harfiah berasal dari bahasa latin “character” yang antara

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

3ibid
4ibid, h 15
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akhlak. Secara etimologis karakter artinya adalah kualitas mental atau moral,

kekuatan moral.5

Secara terminologis karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam

lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara. Karakter dapat dianggap

sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang

Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia. Lingkungan dan kebangsaan yang

terwujud dalam pikiran, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma

agama, hukum, tata karma, budaya, adat-istiadat dan estetika. Karakter adalah

perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bersikap maupun

dalam bertindak.6

Karakter juga berarti watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang

yang terbentuk dan hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang diyakini

dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan

bertindak.7

c. Pengertian Pendidikan Karakter

Lickona (dalam Muchlas Samani dan Hariyanto) mendefenisikan

pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu

seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan inti nilai-nilai etis.

5D. Yahya khan, tt, Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, Yogyakarta: Pelangi Publishing, h. 34
6Muchlas Samani dan Hariyanto, 2011, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, PT Remaja Rosda

Karya, h. 41
7Amri darwis, Kapita Selekta Pendidikan, Op.cit, h. 8



14

Sedangkan menurut scerenko pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai upaya

yang sungguh-sungguh dengan cara di mana ciri kepribadian positif

dikembangkan, didorong, dan diberdayakan melalui keteladanan, kajian (sejarah

dan biografi para bijak dan pemikir besar), serta praktek emulasi (usaha yang

maksimal untuk menwujudkan hikmah dari apa-apa yang diamati dan

dipelajari).8

Dari pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter

merupakan hal yang mesti di rencanakan terlebih dahulu dan dipersiapkan segala

sesuatunya agar dia bisa menjadi sesuatu yang berdampak positif bagi

kepribadian seseorang, dan sebagai pendidik, mesti sungguh-sungguh dalam

menajalankan pendidikan karakter ini. Dan juga pendidikan karakter merupakan

suatu kegiatan formal ataupun nonformal yang melacak dan menangkap setiap

pesan yang terkandung dalam berbagai kejadian dan beragam pelajaran.

2. Islam, Pendidikan Islam dan Pendidikan Karakter

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-

Nya melalui para rasul. Dalam Islam memuat sejumlah ajaran, yang tidak

terbatas pada aspek ritual semata tetapi juga mencakup aspek peradaban dengan

misi utamanya sebagai rahmatan lil ‘alamin. Islam hadir menyuguhkan tata nilai

yang bersifat plural dan inklusif yang merambah pada semua ranah kehidupan.

Ada berbagai ahli yang meramu dan mengambil inti sari ajaran Islam

8Muchlas samani, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, Op.cit, h. 44
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berdasarkan disiplin ilmu mereka, hal itu juga terjadi dalam disiplin keilmuan

pendidikan. Ada begitu banyak ajaran Islam yang menjelaskan dan berimplikasi

pada pendidikan, hingga melahirkan teori-teori pendidikan Islam.9

Dilihat dari kata yang mendasari kata “Islam” tersebut, maka bisa

bekonotasi pada kepatuhan, kebersihan dari kecacatan, serta perdamaian yang

diambil dari kata “Al-Salam, Al-Silm, dan Al-Salamah”. Ruang lingkup ajaran

Islam mencakup tiga domain yaitu: kepercayaan (i'tiqadiyah), perbuatan

(‘amaliyah) dalam lingkup ibadah serta mu’amalah; dan Etika (Khuluqiyah)

yang berkaitan dengan kesusilaan, budi pekerti, karakter, adab, atau sopan

santun yang menjadi perhiasan bagi seseorang untuk mencapai keutamaan.10

Ibnu miskawaih menyatakan bahwa Khuluq adalah suatu kondisi jiwa

yang menyebabkan lahirnya kreatifitas dengan tanpa difikirkan atau

dipertimbangkan terlebih dahulu.11 Keadaan jiwa yang dimaksud Miskawaih

terdiri dari 2 jenis yaitu: alamiah dan bertolak dari watak (tempramental,

emosional), dan keadaan jiwa yang tercipta dari kebiasaan dan latihan, pada

mulanya keadaan ini terjadi karena pertimbangan dan fikiran, lalu karena

dilakukan secara terus menerus, maka akan menjadi karakter. Jadi karakter itu

bisa diubah melalui disiplin dan nasehat-nasehat.12

9Abdul Mujib, dan Yusuf Mudzakkir, 2006, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group), h 36

10
ibid

11Ibn Miskawaih, 1994, (Terjemahan: Helmi Hidayat), Tahzib al-Akhlaq; Menuju Kesempurnaan Akhlak,
(Bandung: Mizan), h. 56

12ibid.
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Al-ghazali dalam ihya menyebutkan bahwa al-Khalqu artinya ciptaan,

makhluk. Dan al-Khuluqu artinya adalah budi pekerti. Itu adalah dua ibarat yang

digunakan bersama-sama. Diucapkan; fulan itu bagus ciptaannya dan budi

pekertinya. Yang dimaksudkan dengan al-Khalqu adalah bentuk lahiriyah dan

yang dimaksudkan dengan al-Khuluqu adalah bentuk bathiniyah. Yang demikian

itu karena manusia terdiri dari jasad yang dapat dilihat oleh mata dan dari ruh

dan jiwa yang dapat dilihat dengan penglihatan hati. Masing-masing dari

keduanya mempunyai keadaan dan bentuk, adakalanya jelek dan adakalanya

bagus. Adapun jiwa yang dapat dilihat dengan penglihatan hati itu lebih besar

tingkatannya dari pada jasad yang dapat dilihat dengan mata.

Karena itulah Allah mengagungkan urusan jiwa dengan disandarkan

kepada-Nya. Allah ta’ala berfirman:










Artinya: (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat:
"Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah
Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadaNya". (Q.S Shaad: 71-72)13

Hampir seperempat dari ayat alquran itu berisi tentang akhlak, dan

terdapat 1504 ayat yang berhubungan Begitu pentingnya akhlak dalam Islam,

13Imam al-Ghazali, 2003, Ihya Ulumuddin: Terjemahan. (Penerjemah: Moh. Zuhri dkk). Semarang: CV
as-syifa, h. 108-109
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karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Akhlak (karakter) adalah manifestasi

dari ibadah dan keimanan, dia merupakan sikap yang mendalam dalam jiwa-

yang menimbulkan perbuatan secara mudah, dia bisa dirubah dan diperkuat

melalui pendidikan dan latihan.

Akhlak (karakter) dalam Islam telah dicantumkan dan diarahkan oleh

ajaran syari’at Islam dan dicontohkan oleh Nabi dan Rasul serta orang-orang

sholeh yang bisa diteladani, karakter bersifat universal, seimbang, sederhana,

realistis (sesuai dengan naluri dan akal), mudah namun tidak memudah-

mudahkan urusan agama dan menganggap enteng syari’at, sesuai antara

perkataan dan amal perbuatan.14 Akhlak (karakter) dalam Islam adalah cara

untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang meliputi moral

concience: dorongan dari dalam agar berkarakter, moral obligation; paksaan diri

untuk berakhlak (berkarakter) karena adanya rambu-rambu yang jelas dalam

syari'at Islam yang melahirkan keikhlasan dalam melakukannya, moral

judgement; menghargai nilai-nilai akhlak manusia dan memutuskan mana yang

baik dan mana yang buruk, moral resposibility; manusia bebas mau memilih

berbuat seperti apa, namun hams diingat bahwa ada konsekuensi dari setiap

perbuatan, namun dalam Islam diperintahkan agar saling mengingatkan, jangan

membiarkan orang lain dalam kesalahan sehingga tercipta kesalehan sosial,

moral rewards: setiap perbuatan kembali pada sipelakunya.15

14Said Agil Husin Al Munawar, 2005, Aktualisasi Nilai-nilai Quraniy dalam Sistim Pendidikan Islam,
(Ciputat Press), h. 4

15
ibid., h. 312-396
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Karakter dalam Islam mempunyai dimensi ketuhanan (ilahiyah) yang

menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia. Intinya di sini adalah

bagaimana memanifestasikan sifat-sifat Allah dan asma al-husna dalam tindakan

nyata sehari-sehari, seperti Jujur adalah wujud dari pengabdian manusia pada

kepada Allah Al-Mukmin, tangung jawab dari Al-Wakil, disiplin dari Al-Matin,

kerjasama dari Al-Jami’, adil dari Al- ‘Adl, Visioner dari Al-Akhir, dan peduli

dari Al-Sami' dan Al-Bashir.16

Menurut al-Ghazali, Rasulullah adalah orang yang banyak merendah diri

dihadapan Allah dan memohon, senantiasa meminta kepada Allah Ta’ala agar

menghiasinya dengan adab kesopanan yang baik dan akhlaq yang mulia. Oleh

karena itu beliau rajin dan tekun dalam berdoa yang diantara doa beliau yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad adalah:

Artinya: “Wahai Allah, baguskanlah ciptaan tubuhku dan akhlaq-ku.

Doa yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi:

Artinya: “Wahai Allah, jauhkanlah aku dari akhlaq yang jelek17

16Ary Ginanjar Agustian, 2005, ESQ, Emotional Spritual Quotient, (Jakarta: Arga), h 111
17Imam al-Ghazali, 2003, Ihya Ulumuddin: Terjemahan. (Penerjemah: Moh. Zuhri dkk). Semarang: CV

as-syifa, h. 524
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Dan didalam hadis yang lain banyak sekali Rasulullah berpesan agar

memperhatikan akhlak dalam beragama dan menganjurkan untuk mengamalkan

akhlak yang mulia, karena misi utama dalam pengutusan rasul ke dunia ini

adalah untuk menyempurnakan akhlak/karakter yang mulia, sebagaimana hadis

yang diriwayat oleh Imam Ahmad, Hakim dan Baihaqi:

Artinya: “Hanyasanya aku ini diutus untuk menyempurnakan kebaikan

karakter dan budi pekerti”18

Lalu dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muaz bin jabal, bahwa

Rasulullah saw bersabda:

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu meliputi islam dengan akhlak yang

mulia dan perbuatan-perbuatan yang baik”19

Selain hadis-hadis diatas, banyak juga hadis yang menerangkan bahwa

Rasulullah kerap kali memberikan motivasi dan keutamaan dalam mengamalkan

akhlak dan karakter budi pekerti yang mulia dalam kehidupan sehari-hari,

diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dan Ashfihani,

Rasulullah saw bersabda:

18Al-Allamah syaikh Muhammad Jamuluddin al Qasimi Addimasyqi, tt, Mauizhatuul Mukminin:
Bimbingan untuk mencapai derajat mukmin, Ringkasan dari Ihya Ulumuddin Imam al-Ghazali. Penrj:
Moh. Abdai Rathomy. Bandung: Cv. Diponegoro, h. 502

19 ibid, h. 470
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Artinya: (Karakter baik) yaitu merendah diri dihadapan Allah / tawadhu’

itu tidaklah menambah seseorang, melainkan menambah ketinggian derajatnya

dimata Allah dan makhluk. Oleh sebab itu bertawadhu’lah, niscaya Allah akan

mengangkat derajat mu semua. Lalu karakter pemaaf/suka memberi ampunan

kepada orang lain yang bersalah itu dapat mengangkat kemulian juga. Oleh

sebab itu berilah maaf. Dan bersedekah itu membuat harta menjadi berkah dan

menambahnya. Oleh sebab itu, rajinlah bersedekah, niscaya Allah akan

memuliakan dan memberikan kasih sayang-Nya kepada mu semua.”20

Masih menurut al-Ghazali, bahwa diantara perbuatan yang baik (karakter

yang baik) adalah pergaulan yang baik, perbuatan yang baik, lemah lembut,

memberikan yang baik, memberi makanan, menyiarkan islam, saling

mengunjungi, mengantarkan jenazah, bertetangga dengan baik, menghormati

orang tua, mendatangi undangan, memaafkan, berbuat baik kepada manusia,

murah hati, dermawan, mulai mengucapkan salam, menjauhi hal yang dilarang

dalam islam, menjauhi karakter buruk seperti bohong, bakhil, tamak,

memutuskan tali silaturrahim, menipu, takabbur, congkak, mencemarkan nama

baik orang, merasa hebat, dengki, hasad, meramal nasib, durhaka, permusuhan,

dan berbuat aniaya.21

Pada masa awal dakwah Rasulullah saw, beliau menyerukan tauhid dan

diiringi dengan seruan budi pekerti yang mulia. Imam Ahmad dan Imam

20 ibid, h. 629
21Imam al-Ghazali, 2003, Ihya Ulumuddin Terjemahan, Op.cit, h. 530



21

Bukhari dalam kitab ‘adabul-mufrad meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah r.a

bahwa nabi saw bersabda yang terjemahannya terbaca: sesungguhnya aku diutus

untuk menyempurnakan kemulian budi pekerti. Dalam riwayat lain:

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan budi pekerti.22

Selain itu, karakter atau budi pekerti yang luhur sebagai misi kerasulan

Nabi saw, mempunyai dimensi kemanusiaan (insaniyyah) yang bermuatan nilai-

nilai kemanusiaan yang universal seperti tolong menolong, saling menghormati,

simpati, empati, peduli sosial, dan tanggungjawab. Karakter juga mempunyai

dimensi kealaman (‘alamiyah) yang memuat hubungan individu dengan alam

semesta, karena manusia diciptakan sebagai khalifah fil ardh yang seharusnya

mampu memelihara, memakmurkan, memanfaatkan alam sebagai sarana ibadah

dalam lingkungan biotik maupun abiotik.23

Menurut Syaminan Zaini dalam bukunya mengatakan bahwa dimensi

fitrah itu meliputi fitrah agama, intelek, sosial, susila, ekonomi, seni, dan

kemajuan, keadilan, kemerdekaan, kesamaan, ingin dihargai, kawin, cinta tanah

air, serta kebutuhan hidup lainnya.24 Manusia yang merdeka adalah manusia

yang mampu membebaskan dirinya dari keterikatan dan ketertundukan pada

kekuatan yang menurunkan derajat kemanusiannya.25 Jika potensi itu terasah

dengan baik makan akan melahirkan karakter, akhlak dan tabiat yang kuat serta

22Mustafa al-adawy, 2005, Fikih Akhlak terjemahan. Penerjemah: Salim Bazemool dkk. Jakarta: Qisthi
Press, h. 4

23Abdul Mujib, 2006, Ilmu Pendidikan Islam. Op.cit, h. 39
24Syahminan Zaini, 1986, Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam, (Jakarta-Kalam Mulia), h.

5-9.
25Komaruddin Hidayat, 2011, Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutika, (Bandunq:

Mizan,). h 296
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baik. Karena baik merupakan sifat asli manusia, ada banyak ayat al-quran yang

mempertegas bahwa manusia itu pada dasarnya mempunyai tabi’at yang baik,

yaitu Mampu memikul amanah, QS. Al-ahzab: 72, Menjadi hamba yang setia,

QS. Al-Dzariyah: 56, Mampu memahami, melihat, dan mendengar ayat-ayat

Allah, Memiliki pengetahuan melalui pemahaman asma Allah QS. An-nahl: 60,

Memiliki insting yang lengkap, Diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya,

QS. At-tin: 4, Serta Cenderung pada kebenaran, QS. Al-kahfi: 29.26 Selain itu

manusia juga mempunyai tabiat asli yang buruk, misalnya: lemah, tergesa-gesa,

berkeluh kesah, kikir, putus asa, kufur nikmat, suka melampaui batas, lalai, dan

tidak menyadari besarnya nikmat Allah yang diberikan.27

Guru sebagai pelaksana pendidikan merupakan pekerjaan mulia agar

menjauhkan manusia dari sifat kebinatangannya yang dimotivasi oleh al-Quran

untuk pelaksanaan pendidikan tersebut dalam QS. at-Taubah: 122













Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka
beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali
kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

26Syahminan Zaini, Prinsip-prinsip Dasar Konsepsi Pendidikan Islam, Op.cit, h 60-62
27

ibid
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Pendidikan Islam diperuntukkan bagi penciptaan insan kamil. Dalam al-

Quran juga terdapat berbagai karakter insan kamil yang mesti dijadikan sebagai

barometer penentuan tujuan suatu pendidikan yaitu: mempunyai sikap

kekeluargaan, persaudaraan, dan egalitarianisme, QS. Al-hujurat: 10-13,

Al-Quran juga berpesan agar memuliakan manusia (orang lain) sebagai

makhluk yang berakal bagaimanapun keadaannya QS. Al-anfal: 4, Kreatif dalam

berfikir, Terbuka dan berprestasi serta pengabdian mendahului prestasi, QS. Al-

an’am: 132, Monokotomis yang integral dalam ilahiyah, insaniyah dan kauniah,

serta Seimbang, bijak, dan arif mengambil keputusan, QS. an-Nisa': 135, Kasih

sayang dan solidaritas serta sinergi terdapat dalam beberapa surat dalam alquran,

diantaranya adalah

a. QS. Al-a'raf: 151







Artinya: Musa berdoa: "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan
masukkanlah Kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha
Penyayang di antara Para Penyayang".
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Artinya: Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat;
Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman:
"Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku
meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang
yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada
ayat-ayat kami".

b. al-anbiya’:107;



Artinya: Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.

c. ar-Rum: 21;









Artinya :dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

d. al-fath: 29;
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Artinya :Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang

bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih
sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia
Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari
bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka
dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu
menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas
pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah
hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang
mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang
besar.

e. al-Balad: 17,







Artinya: “Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman, dan saling
berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.”

Al-Quran juga berpesan supaya meningkatkan kebersamaan dan

mendahulukan orang lain, Q.S al-Hasyar: 9. Demokratis, menghargai orang lain

serta hormat terhadap aspirasi dan persepsi yang berbeda, QS. At-taubah: 60;
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Adil yang menimbulkan persamaan hak, QS. Al-maidah: 8, Disiplin, teratur dan

tertib terdapat beberapa ayat dalam alquran, diantaranya adalah

a. QS. Al-Baqarah: 187;


































Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah
pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan
nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah
untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam,
(tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam
mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya
mereka bertakwa.
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b. al-Hasyr: 18,









Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari
esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Pesan al-Quran selanjutnya adalah menjadi Manusiawi dan menjauhkan

diri dari dominasi serta ekploitasi, QS. Al-baqarah: 256, Sederhana, berprakarsa,

serta tidak boros, QS. Al-baqarah: 156; Ali Imran: 17; al-A’raf: 131,

Intelektualitas, terpelajar, berimajinasi, dan berdaya cipta, QS. Al-mujadilah: 11,

Mempunyai nilai tambah (added value), QS. Al-hajj: 78.28

Bicara mengenai pendidikan karakter, dalam al-Quran juga terdapat dasar

pendidikan karakter yaitu dalam QS. Asy-syams: 8 yang menjelaskan bahwa

dalam jiwa manusia ada kecenderungan pada kebaikan dan keburukan.




Artinya: Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan
ketakwaannya.

Masa yang tepat dalam pembentukan karakter diterangkan dalam QS. An-

nahl: 78:

28Saefuddin AM, 1990, Desekularisasi Pemikiran, Landasan Islamisasi, (Bandung: Mizan), h. 111-112.



28










Artinya: dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati, agar kamu bersyukur.

Mengenai subjek dan objek pendidikan karakter terdapat dalam QS. At-

tahrim: 6 yang meliputi diri sendiri, keluarga serta masyarakat luas dengan

mengajarkan karakter baik dengan memberikan pembelajaran secara bersama-

sama yang terdapat dalam QS. ash-Shaf: 2-3.




Artinya: Dan demi (rombongan) yang melarang dengan sebenar-benarnya (dari
perbuatan-perbuatan maksiat), dan demi (rombongan) yang membacakan
pelajaran,

Mengenai tahapan pembentukan karakter QS. Luqman: 13-19, yang

memberikan makna bahwa pembentukan karakter itu dimulai dengan

menanamkan aqidah yang lurus serta menjauhkan perilaku musyrik, hormat

pada orang tua dan tetap berbuat baik kepada keduanya meski mereka musyrik

dengan tidak mengikuti ajakan musyrik mereka, mengenalkan konsekuensi dari

setiap perbuatan; perbuatan itu akan kembali pada pelakunya, tekun dalam

ibadah serta ibadah itu sewajarnya berdampak pada perbuatan keseharian,

menjauhkan diri dari sikap sombong serta angkuh, mengajarkan perilaku

sederhana serta lemah lembut:
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Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia
memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan
Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman
yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua
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orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku
dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika
keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak
ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang
kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka
Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai
anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan
berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan
mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha
mengetahui. 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. Dan
sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya
seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Selain itu juga dalam QS. Fusshilat: 46, mengajarkan bahwa setiap

perbuatan itu mempunyai resiko dan balasan untuk diri pribadi yang berbuat.







Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh Maka (pahalanya)
untuk dirinya sendiri dan Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, Maka
(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu Menganiaya
hamba-hambaNya.

Dalam Alquran QS. al-ahqaf: 13 yang mengajarkan akan karakter

istiqomah pada kebenaran tanpa kekhawatiran serta kesedihan:
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Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah
Allah", kemudian mereka tetap istiqomah. Maka tidak ada kekhawatiran
terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.

QS. al-Ahzab: 21 mengajarkan tentang keteladanan bahwa Nabi

Muhammad adalah suri tauladan yang baik dalam berperilaku serta dalam segala

hal.








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.

QS. hud: 112 mengajarkan agar istiqomah pada kebenaran serta bertaubat

bila melakukan kesalahan dan menumbuhkan perilaku sederhana serta

menjauhkan diri dari sikap melampaui batas.







Artinya: Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan
janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang
kamu kerjakan.

Menurut ibnu sina, jika seseorang menghendaki dirinya berkarakter utama,

maka hendaklah ia mengetahui kekurangan dirinya terlebih dahulu. Dia harus

berhati-hati agar tidak berbuat salah hingga kekurangan diri tersebut tidak
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menjadi nyata dalam perbuatan.29 Kesadaran dalam diri sangatlah penting agar ia

menyadari bahwa perilaku ini mesti dilakukan ataukan mesti dihindari.30

Kesadaran tersebut bisa ditumbuhkembangkan melalui pemanfaatan 4

kecerdasan manusia yaitu IQ; Intelectual Quotient; Kecerdasan Intelektual, EQ;

Emotional Quotient; Kecerdasan Emosional, SQ; Spritual Quotient; Kecerdasan

Spiritual, dan AQ; Adversity Quotient; Kecerdasan Tantangan.31

Begitulah Islam menguraikan secara lengkap karakter manusia yang bisa

dijadikan barometer tujuan pembentuka pribadi yang berkarakter quraniy hingga

ajaran Islam yang universal bisa dinikmati keindahannya oleh semua orang. Hal

tersebut semestinya ditanamkan di sekolah sebagai tempat terbaik penyemaian

benih-benih kebaikan serta memperkuat karakter yang telah terbentuk semenjak

dari rumah (lingkungan keluarga).

Pendidikan di sekolah diharapkan tidak malahan mengkaburkan kembali

karakter yang sudah tersemai dengan baik dalam diri siswa sebelum mereka

mengenai dunia sekolah. Jika hal tersebut dilakukan, maka karakter islami yang

memang universal akan terpatri kuat dan kokoh hingga ia terlahir secara spontan

dan memasyarakat.

3. Antara Karakter dan Akhlak

29Imam Abdul Mukmin dan Dadang Sobar All, 2006, Meneladani akhlak Nabi; Membangun
Keperibadian Muslim, (Bandung: Remaja Rosda Karya), h. 241

30Muhmidayeli, 2011, Filasafat Pendidikan, (Bandung: Refika Aditama), h 71
31Yunsirno, 2010, Keajaiban Belajar, (Pontianak. Pustaka Jenius Publishing), h. 44-46
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Dalam tulisan ini, banyak kita dapati kata-kata karakter dan akhlak, karena

memang itulah pembahasannya, akan tetapi pembaca mungkin belum dapat

menemukan perbedaan antara dua kata tersebut, atau kalaupun kedua kata itu

sama, apakah persamaannya.

Dari berbagai referensi yang penulis tuliskan di dalam tulisan ini, bahwa

karakter itu adalah pengertian dari akhlak, atau dalam bahasa lain, karakter itu

mempunyai turunan, salah satunya akhlak. Hal ini dapat terlihat dari pendapat D.

Yahya Khan, dalam bukunya: “pendidikan karakter berbasis potensi diri”, yang

menyatakan bahwa karakter secara harfiah berasal dari bahasa latin “character”

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

kepribadian atau akhlak. Secara etimologis karakter artinya adalah kualitas

mental atau moral, kekuatan moral. Dan juga dalam buku Amri Darwis: “Kapita

Selekta Pendidikan Islam”, yang menyatakan bahwa karakter juga berarti watak,

tabiat dan akhlak. Dan masih banyak ahli yang mempunyai pendapat sama

dengan pendapat di atas

Jadi dapat disimpulkan bahwa karakter dan akhlak sebenarnya mempunyai

roh dan tujuan yang sama, akan tetapi, karakter dianggap lebih umum ketimbang

akhlak. Artinya akhlak merupakan turunan dan rumusan dari karakter.

4. Pengertian Evaluasi Pendidikan Karakter

a. Pengertian Evaluasi
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Evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga

atau nilai berdasarkan criteria tertentu. Proses belajar dan mengajar adalah

proses yang bertujuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah

laku yang diharapkan diniliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman

belajarnya. Hasil yang diperoleh dari penilaian dinyatakan dalam bentuk

hasil belajar, oleh karena itu tindakan atau kegiatan tersebut dinamakan hasil

belajar.32

Secara etimologi evaluasi berasal dari bahasa inggris to evaluate dan

dalam bahasa arab al-qimah yang berarti menilai33. Bila ditinjau dari segi

bahasa arab ada beberapa kata yang mengarah pada makna evaluasi

diantaranya:

1. al-Hisab bermakna mengira, menafsirkan dan menghitung.

2. al-Bala’ bermakna cobaan dan ujian.

3. al-Hukm bermakna putusan atau vonis.

4. al-Qadha bermakna putusan.

5. al-Nazhar berarti melihat.

6. al-Imtihan berarti ujian34

Jika demikan, maka evaluasi secara etimologi mencakup seluruh

kegiatan yang pada dasarnya dilakukan untuk mengira, menafsirkan, menilai

32Samsul Nizar dan Zaenal Efendi Hasibuan, 2011, Hadis Tarbawi: Membangun Kerangka Pendidikan
Ideal Perspektif  Rasulullah saw.Jakarta: Kalam Mulia, h. 179

33Anas Sudijono, dalam Muhammad Syaifudin, 2012, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Yogyakarta:
Bahari Press, h. 117

34Ramayulis, 2002, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Kalam Mulia, h. 223
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serta menguji sesuatu, kemudian melihat dan memutuskan apakah ada

peningkatan, atau perlu penambahan di setiap sektornya. Secara

terminology, beberapa ahli merumuskan evaluasi sebagai berikut:

a. Edwint Wand dan Gerald W. Brown menyatakan bahwa

evaluasi adalah suatu tindakan atau proses dalam menentukan

nilai.

b. M. Chabibi Thaha menyatakan bahwa evaluasi merupakan

kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek

menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan

tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

c. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa evaluasi adalah suatu

kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya

sesuatu, selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk

menetukan alternative yang tepat dalam mengambil keputusan.

d. Stufflebeam menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses

menggambarkan memperoleh dan menyajikan informasi yang

berguna untuk merumuskan suatu alternative keputusan.35

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa secara

terminology, evaluasi pendidikan itu sebuah proses yang terencana

sedemikian mungkin dan dirancang dengan sistematis berupaya unutk

mengetahui, memperoleh, mengumpulkan informasi tentang suatu objek

35Muhammad Syaifudin, 2012, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam, Op.cit, h. 118
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yang kemudian di analisa hasilnya dengan beberapa alat atau instrument

untuk kemudian dicarikan alternative-alternatif lainnya atau keputusan yang

berguna untuk objek tersebut dalam mencapai perbaikan.

b. Pengertian Evaluasi Pendidikan

Pengukuran atau evaluasi dalam pendidikan adalah usaha untuk

memahami kondisi kondisi objektif tentang sesuatu yang akan dinilai .

ukuran atau patokan yang menjadi pembanding perlu ditetapkan secara

kongkrit guna menetapkan nilai atau hasil perbandingan. Hasil penilaian

tidak bersifat mutlak tergantung dari criteria yang menjadi ukuran atau

pembandingnya.36

Jika dikaitkan dengan pendidikan, evaluasi pendidikan berarti usaha

memprediksikan, membandingkan, mengukur dan menghitung segala

aktifitas pendidikan untuk meningkatkan usaha dan aktifitasnya dalam

mencapai tujuan yang direncanakan dimasa yang akan datang dengan se-

efektif dan se-efisien mungkin.37

Jadi pada dasarnya evaluasi yang efektif dan efesien serta kontiniu

akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam dunia pendidikan, karena

jika harus meperdiksi dan membandingkan serta meperhitungkan akan sulit

rasanya bila tidak ditopang dengan kemampuan berfikir yang baik untuk

masa depan.

36Ramayulis dan Samsul Nizar, 2009, Filsafat Pendididkan Islam: Telaah Sistem pendidikan dan
pemikiran para tokohnya. Jakarta: Kalam Mulia, h. 235

37Abd al-Salam, Abd al-Wahab, dalam Muhammad Syaifuddin, 2012, Pengantar Ilmu Pendidikan Islam,
Op.cit, h. 209
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Evaluasi dalam proses pembelajaran mengandung makna yaitu:

a. Pengukuran (Measurement)

b. Pengukuran merupakan suatu proses membandingkan sesuatu untuk

meperoleh gambaran berupa angka dan tingkat cirri yang dimiliki

individu

c. Penilaian (evaluation)

d. Penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpulkan,

menganalisis, dan menginterpretasi informasi guna menetapkan

keluasan pencapain individu.38

c. Pengertian Evaluasi Pendidikan Karakter

Evaluasi pendidikan karakter maksudnya adalah rangkaian kegiatan

yang sistematis dilakukan untuk mengukur, apakah anak sudah memiliki

satu atau sekelompok karakter yang ditetapkan oleh sekolah dalam kurun

waktu tertentu. Karena itu substansi evaluasi dalam konteks pendidikan

karakter adalah upaya membandingkan perilaku anak dengan standar

(indicator) karakter yang ditetapkan oleh guru atau sekolah.39 Evaluasi

pendidikan karakter tidak terbatas pada pengalaman anak dikelas, tetapi juga

pengalaman anak di sekolah dan di rumah.

5. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Pendidikan Karakter

38Ramayulis, 2002, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Op.cit, h. 222
39Dharma kesuma dkk, 2011, Pendidikan karakter, Op.cit, h. 138
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Evaluasi pendidikan karakter ditujukan untuk:

1. Mengetahui kemajuan hasil belajar dalam bentuk kepemilikan

sejumlah indikator karakter tertentu pada anak dalam kurun waktu

tertentu.

2. Mengetahui kekurangan dan kelebihan desain pembelajaran yang

dibuat oleh guru.

3. Mengetahui tingkat efektivitas proses pembelajaran yang dialami oleh

anak, baik pada seting kelas, sekolah, maupun rumah.40

Evaluasi pendidikan karakter berfungsi untuk:

1. Mengidentifikasi dan mengembangkan sistem pengajaran

(instructional) yang didesain oleh guru.

2. Untuk menjadi alat kendali dalam konteks manajemen sekolah.

3. Untuk menjadi bahan pembinaan lebih lanjut (remedial, pendalaman,

atau perluasan) bagi guru kepada peserta didik.41

6. Prinsip-prinsip Evaluasi Pendidikan Karakter

Prinsip-prinsip pengembangan pendidikan karakter seperti yang tertulis

pada pedoman pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:

1. Berkelanjutan

40ibid
41Dharma Kesuma dkk, 2011, Pendidikan Karakter, Op.cit, h. 139
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2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya

sekolah

3. Nilai tidak diajarkan, tetapi dikembangkan.

4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan

menyenangkan.

5. Kontiunitas (berkesambungan)

6. Komprehensif (menyeluruh)

7. Objektif (benar-benar melihat kebenaran tanpa memandang bulu)

8. Mengacu kepada Tujuan42

7. Faktor Penghambat Dalam Proses Evaluasi Pendidikan Karakter

Dalam hal pengevaluasian yang harus diingat adalah suatu karakter tidak

bisa dinilai dalam satu waktu saja, tetapi harus diamati secara terus menerus

dalam kehidupan sehari-hari (bersifat kontinu). Keseharian anak yang diamati

tersebut meliputi perilakunya dikelas, lingkungan sekolah, bahkan di rumah.

Dengan demikian dalam melakukan evaluasi, guru tidak bisa sendirian, harus

melibatkan banyak komponen.

Dari hal di atas pula dapat kita nyatakan bahwa sedemikian rupanya

peringatan dari para ahli agar melibatkan semua komponen, akan tetapi tidak

dapat kita pungkiri bahwa, begitu banyak pula kendala atau hambatan yang

kerap kali kita temukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

42Isdisusilo, 2012, Panduan lengkap. Op.cit, h. 123
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1. Bagaimana menentukan criteria yang sesuai untuk keterlibatan orang

tua atau komponen komponen tersebut dalam menilai karakter anak-

anak yang sudah berkembang atau belum.43

2. Pada tataran pemerintahan yang mempunyai kebijakan atau otoritas

penuh, dalam hal ini adalah pendidikan, kerap kali hanya

mencanangkan peraturan, belum kepada upaya optimal dalam

menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak.

3. Kondisi ekonomi rakyat Indonesia pada umumnya terpuruk,

menimbulkan krisis pada segala bidang, termasuk didalamnya

pendidikan.

4. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga member dampak yang

cukup signifikan dalam tuntunan ekonomi keluarga, sehingga para

orang tua walaupun mengerti tentang pentingnya menanamkan nilai-

nilai moral dan budi pekerti pada anak, tetapi kurang dapat

menerapkannya pada anak.

5. Era globalisasi sangat berpengaruh pada pergeseran nilai-nilai moral

dan budi pekerti anak.

6. Teladan para birokrat atau elite elite politik terasa gersang dan

kurang.44

8. Teknik Penilaian (Evaluasi) Pendidikan Karakter

43Fatih Arifah Dkk, 2012, Evaluasi Pembelajaran. Yogyakarta: Mentari Pustaka, h. 53
44Nurul Zuriah, 2009, Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas

Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik. Jakarta: Bumi Aksara. h. 164-165
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Untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah dibuat, terlebih

dahulu hendaknya menyusun rencana evaluasi sekaligus menyusun instrument

pengumpulan data. Instrument pengumpul data tersebut bisa berupa tes, angket,

pedoman wawancara, observasi dan lain sebagainya. Sebagai cara yang paling

sederhana adalah menagadakan pendekatan terhadap peristiwa yang dialami

sehari-hari di kelas.

Untuk mengevaluasi progam, seorang guru tidak perlu dibebani secara

sistematis sebagaimana layaknya seorang peneliti. Akan tetapi guru cukup

membuat acuan singkat dan sederhana yang disusun dalm bentuk pertanyaan.

Dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut guru akan memperoleh umpan

balik terhadap apa yang dilakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan

berkaitan dengan objek atau sasaran evaluasi yang meliputi input, proses dan

output.45

Ada banyak instrument yang tersedia dan dapat digunakan oleh evaluator

(guru) dalam menjalankan evaluasi karakter terhadap peserta didiknya,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi diri oleh anak itu sendiri,

2. Penilaian teman,

3. Catatan anekdot guru,

4. Catatan anekdot orang tua,

5. Catatan perkembangan aktivitas anak (psikolog),

45http://hamiddarmadi.blogspot.com/2011/05/sistem-evaluasi-pendidikan-berbasis.html. Diposkan oleh
hamid darmadi , pukul16.18 WIB, pada hari Minggu 15 Mei 2011
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6. Lembar observasi guru,

7. Lembar kerja siswa (LKS),

8. Penilaian portofolio.46

Sedangkan menurut Burhanudin Tola juga dapat dilakukan dengan

beberapa cara atau teknik, selain dari teknik yang diatas, yaitu: Observasi

perilaku, Pertanyaan Langsung, Laporan Pribadi, Penggunaan Skala Sikap.47

Kunandar menyebutkan bahwa ada tiga teknik evaluasi atau penilaian

sikap dan karakter, yakni dengan menggunakan: Observasi Perilaku, Pertanyaan

Langsung, Laporan Pribadi.48

Berikutnya menurut Wayan Nurkancana, sikap atau karakter dapat

dinilai dengan berbagai teknik diantaranya adalah: Kuesioner, Interview,

Observasi.49

Selanjutnya Thorndike mengatakan bahwa sikap dan karakter pada diri

siswa dapat dinilai dengan metode:

1. Self descriptive,

2. Auto biografi,

3. Interviu langsung dan tak langsung,

4. Angket langsung dan tak langsung,

5. Cumulative record,

46Dharma Kesuma dkk, 2011, Op.cit, h. 142
47Burhanuddin Tola, dalam Mulyadi, 2010, Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evalasi

Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Malang: UIN-Maliki Press., hh, 97-98
48Kunandar, 2010, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)  dan

Sukses dalam Sertifikasi Guru, Jakarta: Rajawali Pers., hh, 402-405
49Wayan Nurkancana, 1982, Op.cit,  hh. 276-292
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6. Case study,

7. Observasi,

8. Inventori,

9. Proyektif.50

Lebih jauh, Isdisusilo mengatakan bahwa perlu diperhatikan penilaian

tidak dapat diberikan hanya pada sekali pengamatan saja. Penilaian pun

dilakukan di kelas dan di lingkungan sekolah. Untuk memudahkan guru dalam

mendokumentasi hasil pengamatan, maka dapat digunakan sistem pencatatan

anecdotal record.51 Hal ini benar, karena sifat seseorang atau sifat anak bisa

berubah setiap saat tanpa direncanakan sebelumnya.

Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang evaluator

pendidikan dalam melakukan evaluasi pendidikan karakter, diantaranya:

1. Mempunyai kecermatan dalam melihat celah-celah dan detail dari

program serta bagian program yang akan dievaluasi.

2. Mengedepankan ketelitian, kesabaran dan ketekunan dalam

melaksanakan tugas evaluasi

3. Bersikap Hati-hati dalam bertugas dan bertanggung jawab jika ada

kesalahan.

4. Mempunyai kemampuan melaksanakan evaluasi yang didukung oleh

teori dan keterampilan praktik.

50Thorndike, dalam ibid. h 300
51Isdisusilo, 2012, Panduan Lengkap Membuat Silabus dan Rpp, Kata Pena, h. 130
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5. Bersikap Objektif terhadap pengumpulan data dan tidak dipengaruhi

oleh sesuatu apapun.

6. Menguasai nilai, baik nilai universal maupun lokal sebagai acuan

basis evaluasi/penilaian.52

B. Penelitian Relevan

Penelitian ini membahas tentang Teknik Evaluasi Pendidikan Karakter pada

mata pelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Pekanbaru. Penelitian yang relevan dengan ini, yakni penelitian mengenai teknik

evaluasi atau teknik penilaian, ternyata sudah ada diteliti orang lain, diantaranya:

1. Euis Fitriani (2011M/1433H): “Teknik Penilaian Hasil Belajar Mata

Pelajaran Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Kec. Tapung Kab.

Kampar.

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui teknik penilaian hasil

belajar mata pelajaran PAI dan faktor faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian dikategorikan cukup baik (57,1 %). Hal yang

mempengaruhinya adalah faktor pengalaman guru dan faktor

pengawasan dari kepala sekolah.

2. Rochman Handayani (2007M/1428H): “Pelaksanaan Penilaian Berbasis

Kelas Oleh Guru PAI di SMKN 2 Dumai”

52http://hamiddarmadi.blogspot.com/2011/05/sistem-evaluasi-pendidikan-berbasis.html. Diposkan oleh
hamid darmadi , pukul16.18 WIB, pada hari Minggu 15 Mei 2011
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Penelitian tersebut memfokuskan pada sejauh mana siswa mencapai atau

menguasai criteria atau patokan yang dirumuskan dalam kompetensi

2004. Hasil penelitian masuk dalam kategori kurang baik. (50%)

3. Rowiyah (2003M/1424H): “Cara Penilaian Mata Pelajaran Pendidikan

Agama Islam di SLTP Negeri Rengat Kab. Inhu”

Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui sejauh mana

kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar. Hasil penelitian

dikategorikan kurang baik. (56%)

4. Hasnida Yati (2009M/1431H): “Penerapan Teknik Penilaian Portopolio

Dalam Peningkatan Hasil Belajar Mata Pelajaran Pendidikan Agama

Islam Pada Murid Kelas V SDN 010 Kampung Panjang Kec. Kampar

Utara Kab. Kampar”

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan

agama islam melalui penerapanportofolio. Hasilnya dikategorikan baik

(88%)

C. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini dioperasionalkan secara sepesifik supaya

dapat member landasan konkrit untuk melaksanakan penelitian. Seperti yang telah

dipaparkan diatas kajian ini berkenaan dengan teknik evaluasi pendidikan karakter

pada mata pelajaran pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Atas 1
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Pekanbaru. Proses evaluasi pendidikan karakter tersebut tergolong baik dan tepat

dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Guru menuliskan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau

disepakati.

2. Guru membawa berbagai instrumen penilaian, seperti lembaran, catatan,

dan form penilaian.

3. Guru melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator

4. Guru bertanya dan bekerjasama dengan semua elemen warga di sekolah

dalam melakukan pengamatan terhadap anak murid

5. Guru melakukan analisis.

6. Guru melakukan evaluasi.

7. Guru melakukan tindak lanjut.


