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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menerapkan suatu model pembelajaran di sekolah tidak selamanya

bergantung pada model-model pembelajaran yang sudah ditetapkan atau sudah

diimplementasikan secara umum. Banyak model pembelajaran dapat dibentuk

untuk digunakan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan kreativitas

guru di sekolah. Selain prestasi belajar siswa, dikembangkan juga karakter

siswa untuk dapat mampu mengikuti sistem pembelajaran yang dikembangkan

di sekolah.

Habitual dalam suatu tujuan khusus adalah alat untuk membangun

lingkungan yang baru dengan mengacu pada aturan-aturan yang dibuat sebagai

sebuah sistem untuk menjadi ciri khas dari suatu sekolah atau kelompok belajar

yang dibentuk. Habitual dikembangkan pada sekolah-sekolah khusus seperti

pesantren dan sekolah lainnya untuk mengembangkan karakter siswa yang ada

di dalamnya. Karakter menurut Sutarjo Adisusilo1 adalah sesuatu yang

mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas, ciri, sifat yang

tetap, yang mengatasi pengalaman kontingen yang selalu berubah. Dikatakan

juga bahwa karakter adalah seperangkat nilai yang telah menjadi kebiasaan

hidup sehingga menjadi sifat tetap dalam diri seseorang, misalnya kerja keras,

pantang menyerah, jujur, sederhana, dan lain-lain.

1 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter, (Jakarta Raja Gravindo Persada, 2013),
h. 77
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Karakter dari setiap anak akan berubah sesuai dengan usia dan

pertumbuhan jasmani mereka. Karakter anak tidak dapat diatur tetapi dapat

dibiasakan pada suatu pola dan proses hidup sehingga menjadi lebih baik.

Pertumbuhan karakter anak usia sekolah menurut Darmiyati Zuchdi2, karakter

adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan,

kebajikan, dan kematangan moral seseorang seperti pada anak-anak usia

sekolah dengan karakter yang sedang mengalami proses perubahan dari waktu

ke waktu. Untuk itu dibutuhkan adanya pendidikan karakter guna mengajarkan

nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai

landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut penulis, peran dan posisi seorang guru (pengajar atau pendidik)

sebagai pengarah bagi pembentukan karakter dan perkembangan sikap,

akademik, keterampilan serta kepekaan diri seorang siswa dalam menghadapi

tantangan perkembangan zaman yang selalu dinamis adalah sangat penting.

Mengingat hakikat tugas seorang guru bukan hanya sekedar transfer of

knowledge kepada siswa semata. Hal yang lebih utama adalah bagaimana

seorang guru mampu menjadikan proses pembelajaran yang diterima oleh

siswa menjadi sebuah pembiasaan diri (habit), yang mengarah kepada

perbaikan dan keseimbangan antara budi pekerti yang baik bagi siswa. Hal

tersebut akan lebih sempurna lagi jika dua unsur (kognitif dan afektif) ini

mampu berimbas pada kemajuan kecakapan keahlian tertentu (psikomotorik)

dalam diri siswa sekaligus menciptakan pribadi dengan karakter yang kuat dan

tangguh, sebagai modal kuat dalam menghadapi tantangan dinamika

2Darmiyati Zuchdi, Humanisasi Pendidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 11.
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perkembangan zaman dan teknologi di masa mendatang. Untuk mencapai

tujuan penyeimbangan tersebut masih bersifat relatif-kondisional, namun

bukan berarti hal ini menjadi persoalan yang mustahil untuk dicarikan jalan

keluarnya, karena pada dasarnya setiap persoalan tentu ada solusi atau jalan

keluarnya. Kondisi faktual tersebut juga sejalan dengan semangat tujuan

pendidikan untuk membangun siswa yang berkarakter.

Penulis sepakat dengan pemikiran “apapun kurikulumnya, mutu guru

kuncinya”, artinya bagaimanapun para pemangku kebijakan merubah

kurikulum untuk perbaikan pendidikan Nasional, tetapi fokus utamanya adalah

pada kualitas guru.3

Keterkaitan dengan sistem pendidikan nasional, jelas disebutkan dalam

rumusan tujuan pendidikan. Pada pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan

Nasional N0. 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia,

sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang

demokratis serta bertanggung jawab4.

Sistem pembelajaran (learning system) memiliki kaitan erat dengan

karakter siswa dari indikator kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana,

3Ahmad Rizalidkk, Dari Guru KonvensionalMenuju Guru Profesional, (Depok: Grasindo,
2008), h. 12.

4Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional, (Bandung: Ferman, 2005), h. 5
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rajin, dan bertanggung jawab. Banyak anak usia sekolah yang memiliki

karakter indikator kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana, rajin, dan

bertanggung jawab tetapi hal ini membutuhkan adanya pembinaan dan

pendidikan yang kemudian menjadikan mereka sadar dan paham bahwa

mereka memiliki tingkat dan ragam kecerdasan yang berbeda-beda, yang

dalam bahasa ilmiah disebut dengan multiple intelligence. Dalam learning

system peran guru dan sekolah sebagai tokoh sentral, harus mampu mendidik

siswa secara bijaksana. Guru harus mampu menguasai diri dan paham akan

kompetensinya sendiri.

Guru dengan kompetensi dalam pembinaan karakter adalah guru yang

memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual yang sudah teruji,

bukan guru yang ikut-ikutan mendidik karakter siswa tetapi tidak memiliki

kompetensi dalam pendidikan karakter yang baik. Hal ini akan berdampak

kepada output pendidikan karakter siswa di sekolah. Oleh karena itu sekolah

harus mampu menyiapkan guru-guru yang dapat melaksankaan pendidikan

karakter yang baik sehingga multiple intelligence dapat diwujudkan.

Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan

(pengembangan intelegensi, karakter, kreativitas, moral, dan kasih sayang)

sangatlah perlu diberikan pada anak sejak dini, sejalan dengan semangat tujuan

pendidikan sendiri, yaitu untuk mencetak insan yang berkualitas yang

menyeimbangkan 3 (tiga) aspek mendasar; Afektif (Sikap) yang meliputi EQ

(Emotional Qoutient) dan SQ (Spiritual Qoutient). Kognitif (Pengetahuan)

yang didasarkan pada IQ (Intellegence Qoutient), Psikomotor (Keterampilan)

melalui penggalian CQ (Creativity Qoutient).
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Kecerdasan tidak hanya mencakup dua parameter di atas (EQ-SQ dan

IQ), tetapi juga harus dilihat dari aspek bahasa, ruang, kinestetik, musik,

hubungan sosial, keruhanian, naturalis, spiritual dan eksistensial. Jenis-jenis

kecerdasan tersebut dikenal dengan sebutan kecerdasan majemuk/jamak

(multiple intelligences). Menurut Thobroni (2015), ada 9 macam kecerdasan

manusia, yaitu; a). Kecerdasan Bahasa (verbal-linguistic intelligence), b).

Kecerdasan Matematis (logical-mathematical intelligence), c). Kecerdasan

Ruang (visual-spatial intelligence), d). Kecerdasan Kinestetik/Gerak Fisik

(kinesthetic intelligence), e). Kecerdasan Musik (musical intelligence), f).

Kecerdasan Hubungan Sosial (interpersonal intelligence), g). Kecerdasan Diri

(intrapersonal intelligence), h). Kecerdasan Naturalis (naturalistic

intelligence), dan i). Kecerdasan Eksistensial (exsistensialist intelligence).5

Semua jenis kecerdasan tersebut, pada akhirnya bertujuan agar manusia

(anak didik; siswa) dapat memaksimalkan potensi kecerdasan selanjutnya

untukAQ (Adversity Qoutient) yaitu kemampuan/kecerdasan seseorang untuk

dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi

tantangan hidup6. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan pelaksanaan sistem

pembelajaran yang baik dan dibiasakan kepada anak didik di kelas.

Potensi kecerdasan di atas sudah semestinya terintegrasikan dalam dunia

pendidikan, bukan hanya merupakan kumpulan teori-teori yang harus dihafal

oleh guru yang nantinya diajarkan kepada siswa tetapi juga harus menjadi

5Thobroni M, Belajar dan Pembelajaran (Teori dan Praktik), (Yogyakarta : Ar-Ruzz
Media, 2015), h. 198-200.

6SaptoPandugo,Apa itu kecerdasan IQ, EQ, SQ, CQ dan AQ?, Online,
http://tricklik.blogspot.co.id/2013/03/apa-itu-kecerdasan-iq-eq-sq-cq-dan-aq.html, diakses pada
tanggal 21Februari 2017.
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pembiasaan (habit), sehingga bisa menjadi perilaku dan budaya. Dengan kata

lain, dalam hal ini penulis sepakat dengan pandangan kaum behavior yang

menyatakan bahwa proses belajar mengajar dikatakan berhasil jika sudah

terjadi perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara

stimulus dengan respon.

Untuk mencapai tujuan di atas, siswa bukan hanya dituntut untuk

membentuk kecerdasannya saja, namun dibutuhkan juga keterampilan hidup

(life skill), karena kecerdasan saja tidak cukup menjadikan anak (siswa) sukses

di masa depan7.

Sejalan dengan hal tersebut menurut Arief Rachman, kecerdasan erat

kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu untuk

meraih sukses. Namun, dalam meraih sukses, banyak yang harus dipersiapkan

selain kecerdasan, yaitu keterampilan hidup. Arief menjelaskan, keterampilan

hidup adalah seperangkat keterampilan manusia yang diperoleh melalui

pengajaran atau pengalaman langsung yang digunakan untuk menangani

masalah dan pertanyaan yang biasa ditemui dalam kehidupan manusia sehari-

hari.8

Kendala bagi dunia pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang

berkualitas adalah masih banyaknya sekolah yang mempunyai pola pikir

tradisional di dalam menjalankan proses belajarnya yaitu sekolah hanya

menekankan pada kemampuan logika (matematika) dan bahasa. Menurut

penulis, menjadi kekeliruan yang fundamental jika setiap kenaikan kelas

7Thobroni M, Belajar dan Pembelajaran …, h. 191.
8Thobroni M, Belajar dan Pembelajaran …, h. 191.
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maupun kelulusan siswa, prestasi siswa hanya diukur dari kemampuan

matematika dan bahasa. Dengan demikian sistem pendidikan nasional masih

menjadikan tingkat kecerdasan siswa yang semata-mata hanya menekankan

pada kemampuan logika dan bahasa sebagai ukuran mutlak. Secara umum hal

tersebut mengindikasikan bahwa sistem pendidikan nasional sampai sekarang

masih diukur dari tingkat kecerdasan IQ (Intellegence Qoutient).

Peningkatan sistem pembelajaran dengan tujuan untuk mencapai multi

inteligensi tidak mudah karena di dalamnya ada kombinasi-kombinasi yang

harus terbentuk secara mutlak dan tetap. Artinya apa saja sistem pembelajaran

yang sudah disediakan untuk sekolah/madrasah harus diterapkan secara

bijaksana dan bertanggung jawab serta ada suatu capaian yang selalu menjadi

ukuran dalam pelaksanaan learning system tersebut untuk nantinya

mewujudkan kecerdasakan intelektual yang berbasis Islam.

Sistem pembelajaran pada setiap sekolah berbeda-beda baik sekolah

pemerintah maupun sekolah swasta termasuk sekolah/madrasah dalam lingkup

kementerian Agama, seperti Ummusshabri Kendari yang menjadi salah satu

yayasan Muslim dengan lingkup kerja yang luas termasuk pada jenjang

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah-nya, telah dikembangkan program khusus

yang di dalamnya terdapat sistem pembelajaran (learning system) yang selalu

dibiasakan untuk memudahkan siswa dan guru berinteraksi dalam lingkungan

belajar secara mandiri dan profesional9.

9Supriyanto, Konseptor Program CIBI-CIBER Ummusshabri-Ketua Yayasan Ummusshabri
Kendari, Wawancara, pada tanggal 20 Oktober 2016.
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Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari melaksanakan sistem

pembelajaran dengan pendekatan Islami. Program untuk meningkatkan

kecerdasan berbasis Islam ini menjadi program inti untuk membangun karakter

siswa. Namun demikian dalam pelaksanaan sistem pembelajaran tersebut

dihadapkan dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, setiap

siswa di madrasah ini membutuhkan perhatian dan pendekatan yang sama

tanpa ada perbedaan dari guru-guru yang ada di dalamnya. Jika perhatian dan

kedekatan antara guru dengan siswa bisa terbuka, maka penyelenggaraan

pembelajaran di sekolah akan berlangsung dengan baik, dan sebaliknya jika

tidak ada, maka akan terjadi kontra produktif antara tujuan pembelajaran

dengan perilaku siswa di sekolah10.

Diilhami oleh persoalan di atas, lembaga pendidikan formal lingkup

Yayasan Ummusshabri Kendari yang sekaligus menjadi tempat mengabdi bagi

penulis, dalam pengembangan rancangan model pendidikan program kelas

khusus tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan dengan

sekolah/madrasah lain yang sebagian besar masih menggunakan pola

pendidikan konvensional. Secara umum, distingsi (keunikan) yang menonjol

dengan menerapkan model team teaching dengan habitual bilingual

(pembiasaan dua bahasa; bahasa Arab dan bahasa Inggris) yang terintegrasi

dalam proses pembelajaran di kelas.

Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari menyelenggarakan program

Cerdas Intelektual Berbasis Islami (CIBI) yang di dalamnya terdapat

10Haerany, Kepala MI Ummusshabri Kendari 2014-2018, Wawancara, padatanggal 24
Agustus 2016.



9

penciptaan kelas berbasis team teaching atau pembentukan kelompok guru

yang mengajar pada satu kelas, penyediaan materi berbasis integrasi keilmuan,

penilaian berbasis real time, penyediaan sistem drill pembiasaan untuk bahasa

Arab dan bahasa Inggris (habitual bilingual) dan desain tata ruang kelas

eksklusif11.

Program Cerdas Intelektual Berbasis Islami (CIBI) yang diterapkan di

Madrasah ini bukan pekerjaan mudah karena membutuhkan wawasan

kecerdasan guru dan siswa untuk dapat menyelenggarakan  kegiatan belajar

dengan baik. Penerapan habitual learning system dalam membangun karakter

siswa berbasis multiple intelligence sampai saat ini terus dikembangkan,

habitual learning system mengarahkan situasi pembelajaran kepada ketekunan

dalam habitual bilingual dan spiritual skill (program tahfidz dan penguatan

kompetensi baca tulis Al-Qur’an serta keilmuan keagamaan), yang

membutuhkan perhatian dan ketulusan siswa dalam mengikuti pelajaran

dengan pendekatan multiple intelligence, karena selama ini pada kenyataan

penerapannya menimbulkan kebosanan dan kejenuhan siswa dalam belajar

sehingga tujuan pembelajaran terkadang kurang tercapai dengan baik12.

Perilaku guru dalam penyelenggaraan habitual learning system berbasis

multiple intelligence seringkali dihadapkan dengan kegagalan, karena karakter

siswa berbeda-beda dan untuk mencapai hasil yang baik di Kelas CIBI MI

Ummusshabri Kendari maka guru-guru pengampu kelas I-VI harus memiliki

11Supriyanto, Konseptor Program CIBI-CIBER Ummusshabri-Ketua Yayasan
Ummusshabri Kendari, Wawancara, padatanggal 19 April 2016.

12Imanul Muttaqin, Koordinator Pengelola Program CIBI-CIBER Ummusshabri Kendari
2016-2017, Wawancara, padatanggal 23 Februari 2017.
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kompetensi dalam mendidik dan melaksanakan program CIBI di kelas masing-

masing. Selain itu faktor pendukung dan penghambat penerapan learning

system dalam membangun karakter siswa terletak pada karakter siswa dan

kompetensi guru, namun demikian guru sebagai penyelenggara habitual

learning system berbasis multiple intelligence harus selalu siap menghadapi

faktor karakter siswa tersebut seperti disiplin, kemauan belajar, daya serap dan

faktor lainnya.

Faktor yang juga penting untuk memunculkan perubahan dalam proses

belajar mengajar di program CIBI ini sejalan dengan pandangan kaum

behavior adalah faktor penguatan (reinforcement). Penguatan adalah apa saja

yang dapat memperkuat timbulnya respon. Sejalan dengan pandangan ini,

penulis juga membahasakan penguatan tersebut dengan istilah proses (metode

dan strategi).

Siswa dengan karakter yang berbeda-beda ini harus dihadapkan dengan

habitual learning system yang tepat tanpa ada penekanan pada kejar target.

Pandangan ini mengarah kepada bagaimana menenangkan siswa dan membina

mereka dengan baik. Dalam 1 kelas CIBI terdapat 25 – 35 siswa yang dibina

untuk dapat memahami materi-materi pembelajaran di kelas dengan baik13.

Hasil pembelajaran yang dicapai sebelum penerapan habitual learning

system berbasis multiple intelligence adalah bahwa nilai hasil belajar dan

kompetensi siswa untuk pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris serta

kompetensi kemampuan lisan dan tulisan siswa khususnya dalam memahami

13Haerany, Kepala MI Ummusshabri Kendari 2014-2018, Wawancara, padatanggal 20
Maret 2017.
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literatur Arabiah masih kurang memenuhi standar minimum yang ditetapkan

oleh madrasah ini14. Hal ini kemudian menjadi dasar dikembangkannya

habitual learning system berbasis multiple intelligence yang nantinya dalam

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris sesuai dengan

kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan.

Team teaching di program ini juga mempunyai desain yang berbeda

dibandingkan dengan model team teaching kebanyakan, dimana dalam setiap

kelas diisi oleh tiga orang guru yang menjadi perwalian dengan kualifikasi

bidang yang berbeda, diantaranya satu orang guru agama dengan tugas khusus

membangun karakter spiritual siswa, satu orang guru sains/umum dengan tugas

pokok mendampingi siswa lebih kepada untuk membangun karakter kecakapan

keilmuan umumnya, dan satu orang guru yang lain adalah guru BK (bimbingan

konseling) sebagai pendamping siswa dalam hal membangun karakter diri. Hal

lain yang menonjol dalam implementasi tim guru ini adalah diintegrasikannya

ilmu agama oleh guru agama dengan ilmu pengetahuan umum dan eksak oleh

guru sains dengan dibantu guru BK (bimbingan konseling).15

Berdasarkan semua inovasi yang telah dikembangkan di program kelas

CIBI di MI Ummusshabri tersebut, sejauh pengamatan penulis tidak lantas

menjadikan program tersebut telah dikatakan berhasil dalam mencetak output

yang sesuai dengan harapan dan target. Penulis memiliki keresahan bahwa

seolah menjadi fenomena yang paradoksial ketika prestasi afektif (sikap) yang

14Bambang Suprayitno, Koordinator Pengelola Program CIBI-CIBER Ummusshabri
Kendari 2017-Sekarang, Wawancara, pada tanggal 18 Juli 2018.

15Bambang Suprayitno, Koordinator Pengelola Program CIBI-CIBER Ummusshabri
Kendari 2017-Sekarang, Wawancara, pada tanggal 26 Juli 2018.
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baik yang dimiliki seorang siswa tidak lantas berimbas pada pencapaian

kognitif (akademik) yang gemilang. Ibarat dua sisi mata uang, dalam diri

seorang siswa tidak mesti mempunyai kesesuaian yang seimbang antara

kebaikan sikap dengan kemampuan akademik dan psikomotorik-nya. Memiliki

prestasi kognitif yang bagus tidak mesti juga memiliki sikap yang bagus pula,

semua tergantung pada karakter pembawaan masing-masing dan bagaimana

kuatnya pribadi siswa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya melalui

penempaan diri di dalam membiasakan pola interaksi yang baik. Begitu pula

sebaliknya, seorang siswa memiliki kepribadian yang santun karena memang

dibiasakan oleh latar belakang lingkungannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan mengangkat judul Habitual Learning System

dalam Membangun Karakter Berbasis Multiple Intelligence Siswa Kelas CIBI

Madrasah Ibtidaiyah Ummusshabri Kendari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa

permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Habitual learning pada program kelas CIBI, baru terlihat secara kolektif

pada program hafalan surah-surah pendek, belum mengarah kepada setiap

inti mata pelajaran, misalnya; pembiasaan bilingual, pembiasaan bersikap

sopan-santun, pembiasaan tepat waktu dalam beribadah sholat berjama’ah,

dan lain sebagainya,

2. Kurangnya optimalisasi tugas dan peran guru bimbingan konseling pada

setiap kelas program CIBI, menjadikan masih banyaknya pelanggaran-
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pelanggaran normatif serta kurang disiplinnya siswa di dalam mengikuti

proses pembelajaran,

3. Penggalian potensi kecerdasan majemuk dalam diri siswa jarang dilakukan

oleh guru secara kolektif.

4. Keberadaan team teaching pada program kelas CIBI masih belum

maksimal dalam tugas dan fungsinya, sehingga output belajar siswa secara

klasikal belum menunjukkan hasil yang berimbang,

5. Desain inovasi metode pembelajaran masih terkesan konvensional, hanya

beberapa guru yang konsisten dalam penerapan inovasi tersebut,

6. Pembinaan belum dapat dilakukan dengan baik dan terencana.

C. Fokus Penelitian

Ada 3 fokus pada penelitian ini yaitu pertama, mengkaji penerapan

habitual learning system yang terdiri dari perencanaan kegiatan pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran meliputi pelajaran yang diajarkan, guru pengampu

mata pelajaran, jam pelajaran, kelas sasaran dan siswa sasaran serta tindakan

evaluasi. Kedua, mengkaji karakter multiple intelligence siswa mencakup

eksistensi spiritual, logis matematis, verbal lingustik, kinestetik, visual spasial,

interpersonal dan musical yang kemudian terbentuk melalui penerapan habitual

learning system, dan ketiga mengkaji faktor pendukung dan penghambat

penerapan habitual learning system.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penulis merumuskan berbagai

masalah penelitiannya sebagai berikut:
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1. Bagaimana penerapan habitual learning system dalam membangun karakter

siswa berbasis multiple intelligence pada kelas CIBI di MI Ummusshabri

Kendari?

2. Bagaimana karakter siswa berbasis multiple intelligence pada kelas CIBI di

MI Ummusshabri Kendari?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat dari penerapan habitual learning

system dalam membangun karakter siswa pada kelas CIBI di MI

Ummusshabri Kendari?

E. Tujuan  Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Menganalisis dan mendeskripsikan habitual learning system dalam

membangun karakter berbasis multiple intelligence siswa kelas CIBI di MI

Ummusshabri Kendari.

2. Mengetahui dan mendeskripsikan karakter siswa berbasis multiple

intelligence pada kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari.

3. Mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan

penghambat dari penerapan habitual learning system dalam membangun

karakter siswa pada kelas CIBI di MI Ummusshabri Kendari.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis sebagai

berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dan sumbangan

ilmiah bagi pengembangan khazanah keilmuan dan dapat memberikan
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sumbangan pemikiran kepada dunia pendidikan masyarakat, selain itu juga

diharapkan dapat digunakan oleh penulis yang akan datang sebagai acuan

untuk perbaikan dan kesempurnaan terkait dengan pelaksanaan secara

praktis.

b. Secara Praktis

1. Bagi Guru

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan/

pemikiran bagi wawasan guru (tenaga pendidik) dalam “meramu” pola

pembelajaran konvensional yang masih sebatas teori aplikatif menjadi

pola pembiasaan yang berorientasi pada manusia pembelajar untuk

membantu siswa membentuk karakter diri yang berkualitas berdasarkan

pada penggalian serta pengembangan kecerdasan siswa yang majemuk.

2. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang dapat

dijadikan pertimbangan dalam menetapkan metode dan strategi belajar

yang mengutamakan pola-pola pembiasaan. Artinya, muatan materi

setiap mata pelajaran bukan saja menjadi poin-poin teori yang harus

dihafal dan dipahami, yang terkadang malah memberatkan semangat

siswa dalam menempuh proses belajar. Namun melalui pendampingan

guru yang intens, teori-teori ilmiah tersebut diimplementasikan dalam

tingkah laku supaya menjadi habit bagi siswa. Dan, tanpa terasa, materi

teoritis yang awalnya susah dimengerti siswa dengan sendirinya dapat

dengan mudah ditangkap oleh indra akal-nyamelalui pendekatan

penggalian dan pengembangan kecerdasan majemuk siswa sehingga yang
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bersangkutan menjadi makin kokoh karakter kecerdasan majemuknya

sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan sehari-hari di masa

mendatang.

3. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan yang dapat

dijadikan pertimbangan untuk menetapkan langkah-langkah yang tepat

demi mendukung pembentukan karakter siswa melalui proses

pembelajaran yang kontinuitas-nya harus diteruskan di lingkungan

tempat tinggal siswa, terutama ketika para siswa sedang dalam

bimbingan orang tua.

4. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini digunakan untuk meningkatkan pengetahuan tentang

strategi seorang guru dalam menggali dan mengembangkan potensi

kecerdasan majemuk siswa dalam membantu pembentukan siswa yang

berkarakter melalui pola pembiasaan.

Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk berlatih menganalisis

suatu permasalahan–permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga

penulis akan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang

berhubungan dengan strategi habitual learning system terhadap

pembentukan karakter siswa melalui pendekatan multiple intellegence.

5. Bagi Madrasah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi madrasah dalam

meningkatkan kegiatan belajar mengajar khususnya dalam menggali dan

mengembangkan potensi kecerdasan majemuk siswa dalam membantu
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pembentukan siswa yang berkarakter melalui pola dan strategi

pembiasaan (habitual learning system) terhadap pembentukan karakter

siswa melalui pendekatan multiple intelligence, sehingga bargaining

position sekolah/madrasah di mata masayarakat semakin menguat.

6. Bagi Masyarakat/Peneliti Lain

Penelitian ini bisa menjadi dasar penggalian obyek yang lebih faktual dan

hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan kepustakaan.

7. Bagi Para Penentu Kebijakan

Khusunya Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait seperti Dinas

Pendidikan Nasional, Kementerian Agama Bid. Pendidikan Madrasah,

KetuaYayasan dan Kepala sekolah. Penelitian ini dapat dijadikan data

atau informasi atau acuan sebagai sampel penelitian dalam hal

penggalian dan pengembangan potensi kecerdasan majemuk siswa dalam

membantu pembentukan siswa yang berkarakter melalui pola dan strategi

pembiasaan (habitual learning system) terhadap pembentukan karakter

siswa melalui pendekatan multiple intelligence.

G. Definisi Operasional

Secara operasional, yang dimaksud oleh judul penelitian “Habitual

Learning System Dalam Membangun Karakter Berbasis Multiple Intelligence

Siswa Kelas CIBI MI Ummusshabri Kendari” adalah bisa dirincikan sebagai

berikut :

1. Habitual Learning System yang dimaksudkan adalah proses pembiasaan

siswa untuk mengikuti pelajaran yang ditetapkan dalam progran CIBI di MI

Ummusshabri Kendari. Variabel ini diukur dengan indikator



18

a. Pelajaran yang diajarkan yaitu pelajaran yang diajarkan dengan

mengintegrasikan nilai-nilai islami dengan menggunakan sistem

habitual learning untuk mengembangkan intelligensi dan karakter

siswa.

b. Jam pelajaran yaitu perbandingan waktu belajar antara kelas CIBI dan

kelas reguler.

c. Kelas sasaran adalah bagaimana suasana dan kondisi kelas CIBI selama

pembelajaran berlangsung.

d. Siswa sasaran adalah peserta didik yang ada pada kelas CIBI di MI

Ummusshabri Kendari.

2. Karakter siswa berbasis multiple intelligence yang dimaksudkan adalah

perilaku siswa yang ada pada MI Ummusshabri Kendari, khususnya siswa

program kelas CIBI. Variabel ini diukur dari aspek religius, jujur, toleransi,

disiplin, kerja keras, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, semangat

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif,

menghargai prestasi, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan,

peduli sosial dan tanggung jawab.

3. Multiple Intelligence yang dimaksudkan adalah kemampuan menerima

pelajaran-pelajaran yang telah ditetapkan dalam program CIBI di MI

Ummusshabri Kendari. Variabel ini diukur dari aspek

a. Eksistensi spiritual, yaitu kesiapan batin siswa dan mengikuti pelajaran

di kelas CIBI.

b. Logis matematis, yaitu kemampuan memahami kebenaran angka.
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c. Kinestetik, yaitu kecepatan seorang siswa merespon dan memahami

pelayanan pendidikan dalam pembelajaran.

d. Interpersonal, yaitu kemampuan siswa secara perorangan.

e. Naturalistik, yaitu kemampuan merespon dan memahami dinamika dan

kondisi alamiah dari kegiatan pembelajaran di lingkungan madrasah.

f. Verbal linguistik, yaitu kemampuan siswa yang bercakap pada kelas dan

lingkungan madrasah.

g. Visual spasial yaitu kemampuan siswa dalam beraktivitas dan

berinteraksi dengan sesama siswa lainnya.

h. Musical yaitu irama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk

merangsang kecepatan respon dari siswa.


