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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Guru  

1. Pengertian Guru  

Guru merupakan pemeran utama proses pendidikan yang sangat 

menentukan tercapai tidaknya tujuan. Hal ini lebih terasa lagi pada implemantasi 

proses belajar mengajar.1 Dalam menjalankan tugasnya, guru memerlukan rasa 

aman secara psikologis melalui kepastian karier dan insentif sebagai imbalan atas 

pekerjaannya.  Dalam Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 pasal 1 tentang guru 

dan dosen menyebutkan bahwa guru merupakan pendidik profesional dengan 

tugasnya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 2 Guru yang diposisikan 

sebagai garda terdepan dan posisi sentral di dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Berkaitan dengan itu, maka guru akan menjadi bahan pembicaraan 

banyak orang, dan tentunya tidak lain berkaitan dengan kinerja dan totalitas 

dedikasi dan loyalitas pengabdiannya. 

Guru merupakan seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar 

siswa dapat belajar dan atau mengambangan potensi dasar dan kemampuannya 

secara optimal, melalui lembaga pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh 

 
1Mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2008), h. 74 
2Pemerintah RI. Undang-Undang Guru dan Dosen, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 

1 
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pemerintah maupun masyarakat oleh swasta.3 Dalam buku Suparlan menurut 

Zakiyah Daradjat menyatakan bahwa:  

Guru adalah pendidik professional, karena guru itu telah menerima dan 

memikul beban dari orang tua untuk ikut mendidik anak-anak. Dalam hal ini, 

orang tua harus tetap sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-

anaknya, sedangkan guru adalah tenaga professional yang membantu orang 

tua untuk mendidik anak-anak pada jenjang pendidikan sekolah.4 

 

Jadi dapat dirumuskan bahwa guru adalah pendidik profesional yang 

memiliki tugas menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga dapat 

mengenal, memaham, menghayati dan mengimani ajaran Islam. Berdasarkan 

rumusan tersebut tentunya diketahui bahwa guru memiliki tugas yang sangat 

berat. Hal itu dapat dilihat dari tugas guru tidak hanya mengajar melainkan 

memiliki tanggung jawab terhadap implementasi dari meteri yang diajarkan 

kepada peserta didik. 

2. Tugas Guru   

Tugas dalam kamus bahasa Indonesia diartikan pekerjaan atau tanggung 

jawab seseorang5, sedangkan di dalam kamus bahasa Inggris, tugas yaitu 

assignment yang dimaknai ”duty of work”.6 Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 

Pasal 1 telah dijelaskan tugas guru. Adapun bunyi Undang-Undang tersebut 

adalah sebagai berikut:  

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah.7 

 
3Suparlan. Guru Sebagai Profesi. (Jakarta: Hikayat Publising, 2006), h. 10 
4Suparlan. Guru Sebagai…, h. 11 
5Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), 12-15 
6Logman. Dictionary of American English, (China:  Laurence Delacroix, 2003), h. 22 
7Pemerintah RI. Undang-Undang Guru...., h. 2  
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Berdasarkan Undang-Undang di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa 

tugas utama guru adalah mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik. Tugas guru tersebut mengharuskan guru memiliki 

kemampuan pedagogik (ilmu mendidik). Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali 

tugas utama guru adalah menyempurnakan, membersihkan, dan mesucikan serta 

membawa hati manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah SWT.8 Tugas 

ini merupakan tugas yang sangat mulia dan sangat berat. Orientasi tugas tersebut 

mengarah pada pembinaan akhlak perserta didik. Untuk membina akhlak peserta 

didik, maka sebelumnya guru harus memiliki akhlak yang baik dan memberikan 

tauladan bagi anak didiknya.  

Senada dengan pernyataan Imam Al-Ghazali, Abdurrahman membagi 

tugas pendidik kedalam kedua bagian.  

Pertama, penyucian, pengembangan, pembersihan dan pengangkatan jiwa 

kepada penciptanya, menjauhkan dari kejahatan, dan menjaga agar selalu 

berada di dalam fitrahnya. Kedua, pengajaran yakni pengalihan berbagai 

pengetahuan dan akidah kepada akal dan hati kaum mukmin, agar mereka 

merealisasikannya dalam tingkah laku dan kehidupan.9 

 

Pernyataan Abdurrahman di atas memberikan penyempurnaan pernyataan 

Imam Al-Ghazali, jika pada pernyataan Al-Ghazali  tugas guru mengarah kepada 

pengembangan moral dan akhlak peserta didik dengan pendekatan Islam. Akan 

tetapi pernyataan tersebut dilengkapi oleh Abdurrahman bahwa tugas guru yaitu 

melakukan pembinaan moral/akhlak melalui dua pendekatan yaitu pendekatan 

Islam dan pedekatan pengetahuan yang muaranya pada prilaku peserta didik.  

 
8Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 17 
9Ngainun Naim, Menjadi Guru ….,h. 17 
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Wina Sanjaya mendeskripsikan tugas guru adalah mempersiapkan generasi 

manusia yang hidup dan berperan aktif di masyarakat. Oleh karena itu tugas guru 

tidak akan pernah terlepas dengan kehidupan sosial. Hal ini berarti guru memiliki 

pengaruh terhadap masyarakat. Semakin profesional seorang pendidik maka 

semakin tinggi penghargaan yang diberikan masyarakat.10  

Dalam upaya menyempurnakan deskripsi guru di atas, berikut ini 

dikemukakan beberapa tugas dan tanggung jawab seorang guru lebih spesifik, 

yaitu: 

1. Guru bertugas sebagai pengajar; 

2. Guru bertugas sebagai pembimbing;  

3. Guru bertugas sebagai administrator kelas; 

4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum; 

5. Guru bertugas untuk mengembangkan profesi; 

6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat.11 

 

Konsep tugas guru di atas merupakan pandangan  pendidikan secara 

umum. Tetapi perlu diketahui pula tugas guru dalam konsep khusus yaitu 

pandangan Islam. Uraian di atas memberikan gambaran bahwa dalam rangka 

mempersiapkan generasi masa depan guru memiliki tugas dan tanggung jawab 

yang sangat besar. Tugas yang paling utama sebagai seorang guru adalah pengajar 

dan pembimbing siswa kejalan yang benar yaitu Islam. Guru menurut pandangan 

Imam Al-Gazali adalah sosok public figure bagi peserta didik dalam pemberian 

kasih sayang kepada siswa dengan tulus dan menganggap mereka sebagai anak 

sendiri.  

 

 
10Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17 
11Ali Mudlofir. Pendidik Profesional. (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2013), h. 62 
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B. Deskripsi Akhlak  

1. Pengertian Akhlak  

 Secara etimologis akhlaq (Bahasa Arab) adalah bentuk bentuk jamak dari 

khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat, berakar dari 

kata khalaqa yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq (pencipta), 

makhluq (yang diciptakan) dan khalaq (penciptaan), berarti akhlaq merupakan 

terciptanya keterpaduan antara kehendak khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluq 

(manusia).12 Sebagian ulama juga mendefinisikan akhlaq sebagai tata cara 

berperilaku dan berhubungan dengan orang lain, termasuk sanak kerabat. Dalam 

hal ini sifat bawaan berperan penting dalam diri manusia, yang dalam bahasa arab 

di sebut al-khim. Sementara akhlaq, (khuluq) adalah watak yang diperoleh 

seorang dari pergaulannya dengan orang lain atau atas bimbingan orang tua dan 

pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Ringkasnya aklak 

adalah watak yang diusahakan.13  

Imam al-Ghazali mengemukakan definisi akhlak, yaitu:14 

  فاخللق عبا رةعن هيءةىف النفس راسخةعنهاتصدراألفعابسهولةةويسرمن غريحا جةإيل فكر ورؤ ية 
“Akhlaq adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya 

timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan 

pertimbangan pikiran (terlebih dahulu)”.  

 

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hakikat akhlaq menurut al-

Ghazali mencakup dua syarat. Pertama, perbuatan itu harus konstan, yaitu 

 
12Beni Ahmad Saebani & Abdul Hamid, Ilmu Akhlaq. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 

13 
13Muhammad Kamil Hasan al-Mahami, Ensiklopedi Al-Qur’an. Terj. Ahmad Fawaid 

Syadzili, (Jakarta: Karisma Ilmu, T.th), h. 20 
14Ghazali, Ihya Ulumuddin. (Singapura  (Bahasa Indonesia): Pustaka Nasional, 2002), h. 

75 
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dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi 

kebiasaan. Kedua, perbuatan itu harus tumbuh dengan mudah tanpa pertimbangan 

dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau 

bahkan pengaruh-pengaruh dan bujukan yang indah dan sebagainya. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlaq adalah suatu sikap atau 

kehendak manusia disertai dengan niat yang tentram dalam jiwa yang 

berlandaskan al-Quran dan al-Hadits yang daripadanya timbul perbuatan-

perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan secara mudah tanpa memerlukan 

pembimbingan terlebih dahulu. Jiwa kehendak jiwa itu menimbulkan perbuatan-

perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, maka disebut dengan akhlaq yang 

terpuji. Begitu pula sebaliknya, jika menimbulkan perbuatan-perbuatan dan 

kebiasaan-kebiasaan yang jelek, maka disebut dengan akhlaq yang tercela. 

Sedangkan menurut kata Akhlaq dalam bahasa Arab merupakan jama’ dari 

khuluq yang mengandung beberapa arti diantaranya: 

a. Tabiat, adalah sifat dalam diri yang terbentuk oleh manusia tanpa 

dikehendaki dan tanpa diupayakan. 

b. Adat, yaitu sifat dalam diri yang diupayakan manusia melalui latihan, 

yakni berdasarkan keinginannya. 

c. Watak, cakupannya meliputi hal-hal yang menjadi tabiat dan hal-hal yang 

diupayakan hingga menjadi adat. Kata akhlaq juga bisa berarti kesopanan 

dan agama.15 

Oleh sebab itu, secara kebahasaan akhlaq bisa baik atau buruk, tergantung 

pada tata nilai yang dijadikan landasan atau tolok ukurnya. Di Indonesia, kata 

akhlaq selalu berkonotasi positif. Orang yang baik sering kali disebut orang yang 

 
15Abdul Mukmin Sa’aduddin, Meneladani Akhlak Nabi; Membangun Kepribadian 

Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 15 
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berakhlaq, sementara orang yang tidak berbuat baik sering kali disebut orang yang 

tidak berakhlaq. 

Secara terminologi (istilah Islam) ada beberapa pengertian akhlaq yang 

dikemukakan oleh para ahli ilmu akhlaq, antara lain sebagai berikut : di dalam 

Ensiklopedia Britanica, Jilid VIII dijelaskan bahwa “Ethics is the Systematic 

Study of the nature of value conceps, ‘good’, ‘bad’, ‘ought’, ‘right’, etc. And of 

the general principles which justify us in applying them to anything: alsocalled 

‘mores philosophy’ Artinya ilmu akhlaq ialah studi yang sistematis tentang tabiat 

dari pengertian-pengertian nilai ‘baik’, ‘buruk’, ‘seharusnya’, ‘benar’, dan 

sebagainya tentang prinsip-prinsip yang umum membenarkan kita dalam 

mempergunakannya terhadap sesuatu, ini disebut juga filsafat moral.16 

Sedangkan menurut Amin, akhlaq ialah kebiasaan kehendak.17 Ini berarti 

kehendak itu bila dibiasakan akan sesuatu, maka kebiasannya disebut akhlaq. Di 

dalam ensiklopedia pendidikan, dikatakan bahwa budi pekerti, watak, kesusilaan 

(kesadaran etik dan moral) yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat dari sikap 

jiwa yang benar terhadap Khaliknya dan terhadap sesama manusia.18 

Menurut  Beni Ahmad Saebani dkk,  mengatakan bahwa akhlaq adalah 

nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan 

timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk 

kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya.19 Dari beberapa pengertian 

definisi akhlaq di atas, pada hakekatnya yang dinamakan akhlaq adalah suatu 

 
16Ensiklopedia Britanica, “Ethic”, Jilid VIII, E., h. 752 
17Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), h. 15 
18Poerbakawatja Soegarda, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakrata: Gunung Agung, 1976), h.9 
19Beni Ahmad Saebani & Abdul Hamid, Ilmu Akhlaq….h. 13 
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kondisi atau sikap yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian 

sehingga tumbuhlah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah 

tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran. Dari situ maka akan timbul 

kelakuan yang baik dan terpuji atau akhlaq mulia. Sebaliknya, apabila timbul 

kelakuan buruk maka disebutlah akhlaq yang buruk. 

2. Ruang Lingkup Akhlak  

Ruang lingkup lingkup akhlak mencakup aspek kehidupan, baik secara 

vertikal maupun horizontal atau dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Ruang 

lingkup akhlak yang juga biasanya dijadikan materi dalam pembinaan akhlak 

adalah:20 

a. Akhlak Kepada Allah 

Alam ini mempunyai pencipta dan pemelihara yakni Allah SWT, 

kemudian pada hakekatnya kewajiban setiap makhluk ciptaan Allah adalah 

beriman dan menyembah-Nya. Wujud iman itu diimplementasikan dengan 

pengamalan semua perintah-Nya. Selain beriman kepada Allah, manusia juga 

memiliki tugas dan kewajiban lain yang merupakan bukti ketaatan kita kepada 

Allah. Kewajiban kita sebagai hamba Allahantara lain dengan bertakwa, taat, 

ikhlas, tawakkal, dan bertaubat. 

b. Akhlak Kepada Diri Sendiri 

Manusia sebagai makhluk yang terdiri atas jasmani dan rohani dituntut 

untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Jasmani atau tubuh manusia menuntut 

agar selalu dapat bertahan yaitu dengan makan, minum yang cukup dan bergizi, 

 
20Beni Ahmad Saebani & Abdul Hamid, Ilmu Akhlaq….h. 14 
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berolahraga dann dirawat kebersihannya. Sedangkan ilmu pengetahuan, ibadah, 

hiburan, merupakan kebutuhan rohani yang harus dipenuhi. 

c. Akhlak Kepada Sesama Manusia 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri 

tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu manusia harus saling tolong 

menolong satu sama lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat 

hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Semua tatanan kehidupan dalam 

bermasyarakat jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam maka akan tercipta 

kehidupan yang harmonis dan tentram. 

d. Akhlak kepada Lingkungan 

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan dimana 

ia berada. Manusia ditakdirkan untuk menjadi khalifah di bumi dan mereka 

dapat menyesuaikan diri dengan lingkunganya dengan merubah apa yang ada 

di lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu jika manusia tidak menggunakan 

etika pada lingkungan ketika memanfaatkannya maka akan merugikan mereka 

sendiri dan akan merusak kelestarian lingkungan tersebut. 

Menurut Soedijarto pengintegrasian nilai-nilai yang telah direncanakan 

untuk diterapakan ke dalam aturan tingkah laku belajar peserta didik sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar sebagai salah-satu 

indikator strategi bagi keberhasilan pendidikan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Apalagi pengembangan pendidikan ke depan hendaknya merespon 
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perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang diintegrasikan 

dengan etika keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.21  

3. Jenis Akhlak  

Menurut Beni Ahmad dkk bahwa akhlaq terbagi menjadi dua, yakni : 

akhlaq yang terpuji dan akhlaq yang tercela.22 Untuk uraiannya adalah sebagai 

berikut:   

a. Akhlaq tercela (al-Akhlaq al-Madzmumah) 

Menurut Ghazali bahwa akhlaq yang tercela perbuatan sembrono atau 

kekuatan nafsu sahwat itu cenderung kepada segi berlebihan atau rakus maka 

perbuatan-perbuatan mencerminkan akhlaq yang buruk, ini dikenal dengan 

sifat-sifat muhlikat, yakni segala tingkah laku manusia yang dapat 

membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri, yang tentu saja 

bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah pada kebaikan.23 Pada 

dasarnya sifat dan perbuatan tercela dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 24 

1) Maksiat lahir, hal ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 

a) Maksiat lisan, seperti berkata-kata yang tidak memberikan manfaat, 

merendahkan orang lain, berkata dusta, dan lain-lain. 

b) Maksiat telinga, seperti mendengar pembicaraan orang lain, 

mendengarkan nyanyian atau bunyi-bunyian yang dapat melalaikan 

ibadah kepada Allah. 

c) Maksiat mata, seperti melihat aurat wanita yang bukan muhrimnya, 

 
21Suderajat, 2002: 17 
22Beni Ahmad Saebani & Abdul Hamid, Ilmu Akhlaq…., h. 169 
23Ghazali, Ihya Ulumuddin…., h. 143 
24Ghazali, Ihya Ulumuddin…., h. 143 
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menonton VCD porno, dan lain-lain. 

d) Maksiat tangan, seperti menggunakan tangan untuk mencuri, merampok 

dan lain-lain. 

Maksiat lahir akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat dan 

tentu saja amat berbahaya bagi keamanan dan ketentraman masyarakat, 

seperti pencurian dan perampokan, pembunuhan, perkelahian (akibat fitnah, adu 

domba dan lain-lain). 

2) Maksiat batin 

Maksiat batin lebih berbahaya dibandingkan dengan maksiat lahir. 

Contoh penyakit batin (akhlaq tercela) adalah marah (ghadab), dongkol 

(hiqd), dengki (hasad), sombong (takabbur). 

b. Akhlaq yang terpuji (al-Akhlaq al-Mahmudah) 

Menurut al-Ghazali bahwa berakhlaq mulia atau terpuji artinya tidak 

bertengkar dengan orang lain dan orang tidak bertengkar dengan dia, mencegah 

yang menyakitkan dan menanggung kesulitan, yang dekat dengan manusia 

(karena pergaulan) dan asing tentang sesuatu diantara manusia itu ( tidak rapat 

hubungan), menyenangkan manusia pada waktu suka dan duka serta mencari 

keridhaan Allah swt.25 Akhlaq terpuji meliputi: 

1) Tata lahir, berarti melakukan seluruh amal ibadah yang diwajibkan oleh 

Tuhan, termasuk berbuat baik kepada sesama manusia dan lingkungan, serta 

dikerjakan oleh anggota lahir, seperti taubat, amar ma’ruf, dan nahi munkar 

(menjalankan kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan atau kemungkaran), 

 
25Ghazali, Ihya Ulumuddin…., h. 141 
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syukur, berterimakasih terhadap nikmat yang telah dianugrahkan Allah 

kepada manusia dan seluruh makhluknya. 

2) Tata batin, adalah sifat yang baik, yang terpuji dan dilakukan oleh anggota 

batin, seperti tawakkal (berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt dalam 

menghadapi, menanti, atau menunggu hasil pekerjaan), sabar (baik dalam 

beribadah, sabar dalam perjuangan, sabar ketika terkena musibah, sabar 

terhadap maksiat, sabar dalam kehidupan dunia), qana’ah (yaitu merasa 

cukup dan rela dengan pemberian yang dianugrahkan oleh Allah swt). 

Jadi, pokok bahasan akhlaq adalah mengenai dasar-dasar akhlaq dan 

keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh 

anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf, seseorang yang 

telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan 

berpijak pada landasan iman kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat 

bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, maka ia akan 

memiliki potensi dan respon yang instingtif di dalam menerima setiap 

keutamaan dan kemuliaan. Di samping terbiasa melakukan akhlaq mulia.26 

Atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk 

memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman 

nilai-nilai Islam, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah 

positif, yang nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan 

kebiasaan bertingkah laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju 

terbentuknya manusia yang berakhlaq mulia, di mana dapat menghasilkan 

 
26Zaenal Arifin. Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam. 

(Banguntapan Jogjakarta: Diva Press, 2012). h. 63 
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perbuatan atau pengalaman dengan mudah tanpa harus direnungkan dan 

disengaja atau tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena 

adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh yang 

indah dan pebuatan itu harus konstan (stabil) dilakukan berulang kali dalam 

bentuk yang sering sehingga dapat menjadi kebiasaan. 

4. Peran Guru Dalam Pembentukan Akhlak  

Peran guru dalam pembentukan akhlak sangatlah penting pada proses 

pembelajaran. Adapun bentuk kegiatannya membuat perencanaan 

pembelajaran yang meliputi pembuatan silabus dan RPP serta mempersiapkan 

bahan ajar, sesuai dengan PP No 14 Tahun 2005 guru bertugas: “mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi.27 

Berkaitan dengan tugas guru sebagai pendidik dan pembimbing diharapkan 

dalam kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah maupun luar sekolah 

hendaknya guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan 

mengintegrasikan berbagai materi pembelajaran dari mata pelajaran satu 

dengan yang lainnya, namun perlu adanya pengintegrasian nilai-nilai akhlak 

dalam pendidikan karakter kedalam kegiatan pembelajaran pada Kurikulum 13. 

Sehingga dapat membantu  untuk memahami, menghayati dan melaksanakan 

bentuk dari nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. 

Pengintegrasian nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru diharapkan tidak hanya sekedar pemberikan teori dan 

konsep, tetapi perlu adanya pemberian contoh pengaplikasian dalam kehidupan 

 
27Lampiran Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tugas Guru 
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sehari-hari yang dilakukan sendiri oleh guru terhadap peserta didik serta contoh 

sikap teladan dari guru. Guru menjadi model bagi peserta didik dan diidolakan 

oleh kebanyakan peserta didik, baik disadari atau tidak akan berperilaku mirip 

dengan gurunya dikarenakan pada tahap usia mereka yang berkisar 12-14 

tahun, akan cenderung menirukan hal-hal yang dilakukan oleh orang 

terdekatnya dan hal-hal yang mereka lihat.28 

Pengintegrasian nilai karakter ke dalam kegiatan pembelajaran sangat 

sesuai dengan tuntutan Kurikulum 2013 yang sedang diberlakukan di beberapa 

lembaga formal di Indonesia saat ini karena K-13 lebih menekankan aspek 

afektif dalam kegiatan pembelajaran daripada aspek kognitif. Hal ini terbukti 

dari banyaknya materi yang didasarkan pada nilai-nailai karakter, selain itu 

pada jenjang Sekolah Menengah Pertama aspek kognitif diberikan sebanyak 

10%, afektif 60% dan psikomotorik 30%.29  

Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya karakter menjadi prioritas 

utama yang harus dikembangkan dan diajarkan kepada  peserta didik sewaktu 

kegiatan pembelajaran berlangsung. Kenyataannya metode pendidikan yang 

disampaikan difokuskan pada aspek pendekatan kognitif, yaitu mewajibkan 

anak untuk mengetahui dan menghafal konsep serta kebenaran tanpa 

menyentuh perasaan, emosi dan nuraninya, selain itu tidak dilakukan praktik 

 
28Amri Sofan dkk, Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran, (Jakarta : 

Prestasi Pustaka, 2011), h.  99 
29Kemendikbud. Muatan Kurikulum 2013, (Jakarta : Balai Pustaka, 2013), h. 12 
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perilaku dan penerapan nilai kebaikan serta akhlak mulia dalam kehidupan di 

sekolah.30 

Banyaknya  yang tidak merasa bersalah ketika berbohong, kurang 

memiliki rasa hormat terhadap orangtua dan kurang disiplin, namun mereka 

berwawasan luas menjadi contoh karakter yang kurang baik. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi ketidak seimbangan antara pengembangan pikiran 

dengan hati. Listyarti mengungkapkan, yaitu: 

Banyak guru yang sudah berusaha mengintegrasikan nilai-nilai karakter 

sewaktu kegiatan pembelajaran namun masih baru  sebatas teori belum 

sampai pada ranah pemberian contoh pengaplikasian dan contoh sikap 

teladan yang dilakuakan setiap kegiatan pembelajaran.31 

 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diketahui bahwa di lapangan 

sebagian besar guru pada penanaman nilai karakter masih pada sebatas teori 

belum pada ranah aplikasi. Salah-satu cara mengaplikasikannya dengan 

memberikan keteladanan kepada seluruh peserta didik. Keteladan akan lebih 

berkesan dibandingkan dengan teori /konsep yang bagus tanpa pelaksanaan.  

5. Nilai Akhlak Pada Pembelajaran PAI  

Menurut Ahmad Marimba, Pendidikan Agama Islam adalah 

“bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam.32 Sedangkan menurut Zakiah Daradjat bahwa :  

 
30Ilahi, Mohammad Takdir, Pendidikan Inklusif Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2013), h. 9 
31Retno Listyarti, Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif & Kreatif, (Jakarta: 

Esensi Erlangga Group), h. 2 
32Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam.  (Bandung: PT. Al-Maarif, 

1981), h. 35 
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Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran 

agama Islam, yaitu berupa: bimbingan dan asuhan terhadap anak didik 

agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu 

sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan 

hidup di dunia dan di akhirat kelak. 33 

 

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Agama Islam adalah suatu proses bimbingan jasmani dan rohani yang 

berlandaskan ajaran Islam dan dilakukan dengan kesadaran untuk 

mengembangkan potensi anak menuju perkembangan yang maksimal, sehingga 

terbentuk kepribadian yang memiliki nilai-nilai Islam. 

Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa tujuan akhir dari Pendidikan 

Agama Islam yaitu terbentuknya kepribadian muslim. Sedangkan tujuan 

pendidikan karakter secara umum adalah menumbuhkan seorang individu 

menjadi pribadi yang memiliki integritas moral, bukan hanya sebagai individu, 

namun sekaligus mampu mengusahakan sebuah ruang lingkup kehidupan yang 

membantu setiap individu dalam menghayati integritas moralnya dalam tatanan 

kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian Pendidikan Agama Islam (PAI) 

dan pendidikan karakter menemukan titik temunya yaitu sama-sama 

menanamkan nilai-nilai akhlak dan mengimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga melahirkan generasi yang berkepribadian tangguh.34 

Nilai-nilai akhlak dalam pendidikan karakter yang terkandung dalam 

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah religius, jujur, santun, disiplin, 

bertanggung jawab, cinta ilmu, ingin tahu, percaya diri, menghargai 

 
33Zakiah Daradjat. Ilmu Pendidkan Islam. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 45 
34Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat ….. h. 35 
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keberagaman, patuh pada aturan sosial, bergaya hidup sehat, sadar akan hak 

dan kewajiban, kerja keras, peduli. 

Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, metode yang digunakan 

dalam pendidikan Agama Islam adalah: 

1) Metode mendidik dengan memberi teladan 

Metode ini sangat tepat dalam mengajar akhlak, karena untuk 

pembinaan akhlak dituntut adanya contoh atau teladan yang baik dari pihak 

pendidik sendiri. Seorang pendidik harus benar-benar dapat dijadikan teladan 

oleh peserta didik sebagai contoh yang baik yang akan dicontoh oleh peserta 

didiknya. Juga dapat dilakukan dengan kisah-kisah bijak orang-orang sholeh, 

pahlawan dan Nabi. 

2)  Metode mendidik dengan pembiasaan 

Dalam pembinaan pribadi anak sangat diperlukan adanya pembiasaan-

pembiasaan dan latihan yang cocok dengan perkembangan jiwanya. Karena 

dengan pembiasaan itu lambat laun akan membentuk pribadi yang kua dalam 

pengalaman akhlak muli seperti anak dibiasakan utnuk sholat tepat waktu, 

berbiara sopan, dan belajar. 

3) Mendidik anak dengan nasehat dan hukuman 

Memberi nasehat kepada peserta didik sangat bermanfaat karena ini 

dapat meminimalisir tindakan yang menyimpang dari norma agama. Dapat 

diibaratkan dengan meluruskan jalan orang sebelum tersesat jauh. kemudian 

dengan metode hukuman, dalam pembinaan akhlak dapat dilakukan dengan 
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metode hukuman agar anak tidak melakukan hal-hal yang kurang sesuai 

dengan nilai-nilai. 

Bertolak dari rumusan UU Sistem Pendidikan Nasional RI No. 20 tahun 

2003 pasal 339, yang mengisyaratkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia 

mengarahkan warganya kepada kehidupan yang beragama. Maka sebagai salah 

satu bentuk realisasi dari UU Sisdiknas tersebut, Integrasi adalah alternatif 

yang harus dipilih untuk menjadikan pendidikan lebih bersifat menyeluruh 

(integral-holistik).35 

Pengertian integrasi menurut kamus ilmiah populer adalah penyatuan 

menjadi satu kesatuan yang utuh atau penggabungan. Integrasi menurut Sanusi 

adalah suatu kesatuan yang utuh, tidak terpecah belah dan bercerai berai. 

Integrasi meliputi kebutuhan atau kelengkapan anggota-anggota yang 

membentuk suatu kesatuan dengan jalinan hubungan yang erat, harmonis dan 

mesra antara anggota kesatuan itu.36 

Gagasan integrasi (nilai-nilai Islami/agama dan umum) ini bukanlah 

sebuah wacana untuk meraih simpatik akademik, melainkan sebuah kebutuhan 

mendesak yang harus dijalankan sebagai pedoman pendidikan yang ada, 

mengingat pendidikan selama ini dipengaruhi oleh dualisme yang kental antara 

ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum/sekuler yang menyebabkan dikotomi 

ilmu. 

Pendidikan integratif adalah pendidikan yang menyatukan antara 

materi pelajaran yang selama ini abstrak di awang-awang dijadikan konkret 

 
35Lampiran Undang-undang  RI No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional 
36Sanusi, Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional Tenaga Kependidikan, 

(Bandung: PPS IKIP, 1990), h. 11  
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dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individual maupun kelompok, aktif 

menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara 

holistik, bermakna dan autentik.37
 Pembelajaran terpadu berorientasi pada 

praktik pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan siswa. 

Pendekatan pembelajaran terpadu lebih menekankan pada penerapan konsep 

belajar sambil melakukan sesuatu (learning by doing). 

Pada dasarnya, pendidikan terpadu memiliki ciri-ciri khusus, hal itu 

dapat diuraikan sebagai berikut:  

1)  Berpusat pada peserta didik;  

2)  Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik;  

3)  Pemisahan bidang studi tidak begitu jelas;  

4) Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses 

pembelajaran;  

5)  Bersifat luwes; 

6)  Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan 

kebutuhan peserta didik.38 
 

Dalam konteks pendidikan integratif Ilmu yang berdasarkan nilai-nilai 

agama dan nilai- nilai etika perlu dikokohkan seiring dengan fokus terhadap 

akademik, sains dan teknologi supaya interatif antara keduanya 

menyumbangkan ke arah penyuburan holistic pada diri pelajar. Mengedepani 

globalisasi memerlukan ide- ide yang berasaskan nilai-nilai agama dan tradisi 

kepercayaan yang bermafaat dalam konteks masyarakat yang baik dengan nilai 

keagamaan yang kuat. 

 

 
37Sanusi, Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional…., h. 11 
38Sanusi, Studi Pengembangan Model Pendidikan Profesional ….., h. 11 
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C. Deskripsi Pendiikan Karakter  

1. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pengertian pendidikan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ki 

Hajar yaitu upaya untuk memajukan budi pekerti pikiran serta jasmani anak agar 

dapat memjukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras 

dengan alam dan masyarakat39  Sedangkan karakter secara bahasa berasal bahasa 

inggis, character yang bermakna watak atau sifat.40 Sedangkan secara istilah 

bahwa karakter merupakan watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang, 

dibentuk melalui internalisasi berbagai pengetahuan serta pengalaman yang 

diyakini dan digunakan sebagai landasan cara pandang, berfikir, bersikap, dan 

bertindak.41  

Berkaitan dengan definisi karakter tentunya para ahli yang 

mengungkapkan beberapa teori. Hal itu sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Thomas Lickona sifat alami seseorang dalam merespon sesuatu secara 

bermoral dan bermartabat.42 Tentunya sikap alami itu muncul dalam aktivitas 

keseharian mereka  seperti sikap baik, jujur, bertanggung jawab, adil, 

menghormati orang lain, disiplin, dan karakter luhur lainnya.  

Senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Thomas Lickona bahwa 

menurut Azis bahwa “karakter merupakan kualitas atau kekuatan mental, moral, 

 
39Ki Hadjar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan. (Yogyakarta: Majelis Luhur 

Persatuan Taman Siswa. 1977), h. 14 
40Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan 

Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),  h. 1 
 

41Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum. Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Pedoman Sekolah, 

(Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2011), h. 8. 
 

42Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, (New York : Bantam Books, 1992), h. 22. 
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akhlak dan  budi pekerti individu yang merupakan bagian dari kepribadian khusus 

sehingga menjadi ciri tersendiri yang dapat membedakan dengan orang lain”.43 

Pada dasarnya perlu dibedakan dua macam karakter, yaitu karakter sebagaimana 

yang dilihat (character as seen), dan karakter sebagaimana dialami (character as 

experienced).44  

Sedangkan Hermawan Kertajaya juga menjelaskan bahwa  

Karakter merupakan “ciri khas” yang dimiliki oleh suatu benda serta 

individu. Ciri khas ini yaitu “asli” dan mengakar pada kepribadian benda 

atau individu tersebut, sehingga mendorong bagaimana seseorang bertindak, 

bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.45  

 

Berdasarkan deskripsi yang dikemukakan oleh Hermawan tentunya dapat 

diketahui bahwa karakter merupakan ciri khusus yang terdapat pada seseorang. 

Tentunya ciri khusus tersebut tampak dalam prilaku keseharian. Sedangkan 

definisi karakter sebagaimana yang dikemukakan ke dalam kamus bahasa 

Indonesia yaitu:  

Kualitas individu yang menjadi ciri seseorang atau kelompok. Dalam hal ini 

karakter dapat dimaknai positif atau negative. Dalam konteks pendidikan 

karakter terdapat nilai-nilai yang unik-baik seperti mengetahui nilai 

kebaikan, mau berbuat baik, dan nyata berkehidupan baik yang tertanam 

dalam diri dan terealisasikan dalam perilaku.46 

 

Penjelasan di atas, dapat  disimpulkan bahwa karakter merupakan ciri yang 

menjadi citra tersendiri pada individu.  Ciri tersebut dapat dilihat dari perilaku 

 
43Sumedi, Tahap-Tahap Pendidikan Karakter Dalam Pemikiran Ki Ageng 

Suryomentaram dan Relevansinya Dengan Pendidikan Akhlak Islam, Jurnal Pendidikan Islam,  

Volume I, Nomor 2, Desember 2012/1434, h. 187 
44Sumedi, Tahap-Tahap Pendidikan…., h. 187 
45Sumedi, Tahap-Tahap Pendidikan…., h. 187 
46Kemendiknas, Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan 

Nilai-Nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa : Pengembangan 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kurikulum, 2010), h. 22 
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kesehariannya baik prilaku positif dan negatif. Akan tetapi pada ranah pendidikan 

karakter lebih pada aplikasi nilai-nilai yang positif  dalam kehidupan real yang 

tertanam dalam hati setiap individu.  

Berdasarkan kedua pendapat di atas, tentang karakter tetunya kedua 

pendapat tersebut memiliki relevansi. Pada dasarnya pendidikan karakter itu 

upaya memberikan pembinaan yang berhubungan dengan prilaku, tindak tanduk, 

dan sikap seseorang dalam kehidupan sehari hari. Untuk mengetahui hal tersebut 

tentunya dapat dilakukan dengan proses pengamatan baik secara disengaja 

ataupun tidak.  

2. Nilai-nilai Karakter 

Karakter anak dibentuk berdasarkan nila-nilai agama, budaya, Pancasilan 

dan tujuan pendidikan nasional. Pembentukan karakter merupakan tujuan 

pendidikan Nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal I UU Sisdiknas tahun 

2003 menyatakan bahwa “salah satu tujuan pendidikan nasional adalah 

mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian 

dan akhlak mulia”.47 Pada dasarnya pendidikan adalah membangun kepribadian 

siswa sehingga nantinya memiliki prilaku yang mulia. 

Sedangkan nilai merupakan muatan yang terkadung dalam suatu program. 

Adapun nilai-nilai pembentukan karakter yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, 

dan kerja keras.48 Berdasarkan uraian di atas tentunya ada delapan 5 muatan 

pendidikan karakter secara garis besar. Jika nilai karakter tersebut 

 
47Adi, Kuntoro dkk., Model Pendidikan Karakter di Universitas Sanata Dharma,  

(Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2010), h. 8 dan lihat di UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas 
48Mansur, Implementasi Pendidikan Karakter di Satuan Pendidikan, Sulawesi Selatan, 

Artikel LPMP Sulawesi Selatan Desember 2014, h. 46-47 
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terimplementasikan dalam lingkungan pendidikan akan mempengaruhi kualitas 

individu dan bangsa di masa depan. Adapun secara rinci deskripsi dari nilai-nilai 

karakter tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:49  

a.  Relegius 

Religius merupakan sikap positif dalam menjalankan ajaran agama. 

Sikap positif tersebut dapat diwujudkan dengan melaksanakan ajaran agama 

yang dianutnya, toleran, dan hidup rukun. Sifat religius yang tertanam akan 

menghasilan prilaku positif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Akhmad 

Muhaimin Azzet bahwa nilai religius yaitu: 

Nilai yang menjadi landasan utama pada impelementasi pendidikan 

karakter. Perlu diketahui bahwa yang menjadi tolak ukur  

pengimplementasian nilai  religius yang merupakan dasar pendidikan 

karakter adalah mengamalkan perintah ajaran agama yang dianutnya 

dalam kehidupan sehari-hari.50 

 

Mengamalkan perintah ajaran agama merupakan indikator secara 

umum. Adapun indikator lebih terperinci di lingkungan sekolah yang 

dikembangkan dari indikator religus tersebut adalah: 

1) Melaksanakan shalat; 

2) Mengikuti berbagai kegiatan keagamaan; 

3) Menjauhi larangan ajaran agama; 

4) Melaksanakan perintah agama.  

b. Jujur 

Perilaku yang didasarkan pada usaha menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

 
49Mansur, Implementasi Pendidikan Karakter…., h. 46-47 
50Akmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan karakter di Indonesia,(Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media,  2011), h. 17-18 
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Jujur nampak dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan 

berbangsa. Semakin jujur pribadi seorang maka semakin banyak orang yang 

mempercayai segala yang diucapkan. 

Secara istilah jujur adalah “kecenderungan untuk melakukan 

perbuatan dengan sesunguhnya tanpa adanya rekayasa, seperti: tidak bohong, 

tidak mengada-ada, tidak menambah dan tidak mengurangi pembicaraan, 

serta tidak menyembunyikan informasi”51. Jadi seseorang yang berkata benar, 

tidak nenambah, mengurangi dan pembicaran maka termasuk kategori jujur. 

Setiap orang memiliki tingkat kejujuran yang berbeda beda. Oleh sebab itu 

kejujuran harus ditanamkan sejak dini.   

Sikap jujur juga dapat dideteksi dengan berkata apa adanya, terbuka, 

konsisten dengan apa yang dikatakan dan dilakukan, berani karena benar, 

serta dapat dipercaya.52 Pada dasarnya kejujuran memiliki orientasi pada 

perkataan seseorang. Orang yang memiliki kejujuran yang tidak mungkin 

menggunakan lisannya pada prilaku yang salah.  

Berdasarkan uraian di atas tentang deskripsi jujur, maka dapat ditarik 

kesimpulan indikator siswa berkata jujur adalah sebagai berikut:  

1) Tidak bohong; 

2) Tidak mengada-ada; 

3) Tidak menambah dan tidak mengurangi pembicaraan; 

4) Tidak menyembunyikan informasi; 

 
51Suparman, Studi Perbedaan Kualitas Sikap Jujur Siswa Kelas III SMTA Negeri Kota 

Madiun. Jurnal Interaksi, Vol. 7 (1), 2011, h. 1-13.  
52Arkanudin  Jamani, & Syarmiati, Perilaku Siswa Pengguna Handphone Studi Kasus 

Pada Siswa SMP Negeri 4 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS,  

2013, h. 1-14.  
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5) Berkata apa adanya; 

6) Konsisten dengan apa yang dikatakan dan dilakukan;  

7) Dan dapat dipercaya. 

 

c. Toleransi 

Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sikap 

toleransi sangat nampak ketika dalam suatu wilayah mengalami kemajemukan 

sehingga sikap toleransi akan muncul. Toleransi juga dikenal dengan saling 

menghormati dan menghargai antara satu sama lain.  

Toleransi juga dikenal dengan “menghargai pendapat orang lain, 

pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang 

bertentangan dengan dirinya sendiri”.53 Berdasarkan deskripsi toleransi 

tersebut maka dapat dikemukakan indikator toleransi , yaitu:  

1. Menghargai sikap orang lain; 

2. Menghargai pendapat, dan pandangan  orang lain; 

3. Menghormati kepercayaan agama lain; 

4. Menghormati budaya suku lain. 

d. Disiplin 

Pendidikan pada dasarnya beroritentasi mendisiplikan peserta didiknya. 

Sedangkan disiplin sendiri sebagaimana yang dikemukakan Cameron, yaitu:   

School discipline is a branch of knowledge-training that develops self 

control, character, efficiency to enforce obedience and compliance to 

school authority and rules and in this context corporal punishment is used 

by some teachers to cause physical pain on the learners to correct their 

 
53Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 829 
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misbehaviors and maintain school discipline (Disiplin sekolah adalah 

cabang pengetahuan serta pelatihan dalam mengembangkan kontrol diri, 

karakter, efisiensi untuk menerapkan ketaatan dan kepatuhan kepada 

aturan sekolah dalam konteks ini hukuman fisik digunakan oleh beberapa 

guru untuk menyebabkan rasa sakit fisik pada peserta didik dengan tujuan 

untuk memperbaiki perilaku buruk mereka dan menjaga disiplin di 

sekolah).54 

 

Sebagaimana uraian di atas, adapun yang menjadi sikap disiplin 

merupakan sikap siswa lebih maju (lebih baik) dalam mengikuti aturan yang 

telah ditetapkan oleh guru pada kegiatan pembelajaran. Ada beberapa bentuk 

tindakan untuk menjadikan peserta didik patuh diantaranya dengan pemberian 

hukuman fisik. Akan tetapi hukuman fisik untuk saat ini sudah tidak lagi 

relefan dengan karakter dan perkembangan zaman.  

Sedangkan indikator disiplin bagi siswa sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Syafrudin  yang dikutip Muhammad Kahfid & Suroso  

membagi indikator disiplin  peserta didik, yaitu:  

1) Ketaatan terhadap waktu belajar; 

2) Ketaatan terhadap tugas-tugas pelajaran;  

3) Ketaatan terhadap penggunaan fasilitas belajar; 

4) Ketaatan menggunakan waktu datang dan pulang. 55   

 

Ukuran kedisiplinan peserta didik dalam belajar dapat diamati dengan 

memperhatikan peserta didik pada waktu belajar, menggunakan fasilitas 

sekolah sebagaimana mestinya, melaksanakan tugas, hadir dan pulang sesuai 

jadwal yang dibuat oleh sekolah. Jika indikator tersebut terpenuhi berarti siswa 

tersebut dikategorikan disiplin.    

 
54Alawia Ibrahim Farag Elbla.  Is Punishment (Corporal or Verbal) an Effective means 

of Discipline in Schools? : Case Study of Two Basic Schools in Greater Khartoum/Sudan. 

Procedia - Social and Behavioral Sciences, 69, 167-169, 2012, h. 167 
55Muhammad Khafid & Suroso, Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Keluarga 

Terhadap Hasil Belajar Ekonomi, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Vol. 2, 185-204, 2007, h. 191 
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Senada dengan uraian di atas, Johnson menjelaskan bahwa perilaku 

tidak disiplin dalam belajar dapat diidentifikasi melalui perilaku ketidak 

jujuran.56 Misalnya ketika dalam ujian, peserta didik melihat jawaban orang 

lain atau melihat buku, maka perilaku tersebut merupakan pelanggaran 

terhadap tata tertib dalam belajar. Kekerasan juga dapat menyebabkan anak 

melanggar kedisiplinan di ruang belajar, misalnya seperti melakukan 

pemukulan disaat proses belajar mengajar.57 Begitu halnya perilaku bullying 

(menggertak/mengganggu) dapat menyebabkan sekolah tidak kondusif, 

sehingga hal ini juga merupakan perilaku pelanggaran disiplin dalam belajar.58    

Berdasarkan uraian di atas tentang indikator disiplin dalam belajar 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan indikator disiplin di 

sekolah adalah sebagai berikut:  

1) Hadir tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran; 

2) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru; 

3) Mamanfaatkan fasilitas belajar dengan baik ketika mengikuti proses 

belajar mengajar;  

4) Tidak menyotek ketika ujian belajar; 

5) Tidak melawan/membantah guru; 

6) Tidak mengganggu/melakukan kekerasan terhadap teman belajar ketika 

mengikuti proses belajar mengajar.  

 
56Johnson, H.B, The Effect of Indiscipline on the Achievement of Secondary School Goals, 

(Ibadan Nigeria: Lead City University, 2009), h. 20 
57Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 13 
58Masthurhah Ismail, Abdul Rahim, P.R. M. & Mohamad Yusoff, M.S,  Educational 

Strategies to Develop Discipline Among Students from the Islamic Perspective,  Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 107, 80-87, 2013, h. 80 
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e. Kerja Keras  

Kerja keras merupakan sikap yang tidak pantang putus asa dan 

menyerah untuk selalu melakukan yang terbaik. Maksudnya bahwa kerja 

keras merupakan sikap yang mau bersungguh-sungguh untuk melakukan 

sesuai demi sebuah tujuan.  Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Kesuma, dkk bahwa “kerja keras adalah suatu upaya yang dilakukan secara 

terus menerus (tanpa kenal menyerah) dalam menyelesaikan pekerjaan/tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya”.59 Intinya bahwa kerja keras merupakan 

sikap suguh-sunguh dalam mencapai suatu tujuan.  

Sedangkan indikator kerja keras sebagaimana yang telah dikemukakan 

oleh Narwanti yaitu: 

1) Menyelesaikan semua tugas dengan baik dan tepat waktu; 

2) Tidak putus asa dalam menghadapi masalah;  

3) Aktif mengajukan pendapat saat pembelajaran.60 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa kerja keras 

merupakan sikap sungguh-sunguh dalam melakukan sesuatu. Adapun yang 

menjadi indikator kerja keras adalah menyelesaikan tugas tepat waktu dengan 

baik, tidak putus asa, berkeluh kesah dan aktif dalam mengajukan pendapat.  

 

 

 

 
59Dharma Kesuma, Cepi Triatna dan Johar Permana, Pendidikan Karakter: Kajian Teori 

dan Praktik di Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,  2011), h. 17 
60Sri Narwanti, Pendidikan Karakter: Pengintegrasian 18 Nilai Pembentuk Karakter 

dalam Mata Pelajaran, (Yogyakarta: Familia, 2011), h. 29  
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3. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Karakter  

Ada dua faktor yang mempengaruhi karakter seseorang siswa yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal.61 Kedua faktor ini saling mempengaruhi antara satu 

dengan lainnya, meskipun ada perbedaan dari kedua faktor ini.  

a. Faktor Internal  

Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri individu itu 

sendiri.62 Salah-satu faktor yang mempengaruhi karakter anak berasal dari diri 

peserta didik yaitu motivasi. Motivasi merupakan faktor psikis bersifat non-

intelektual yang memiliki peranan khas untuk menumbuhkan gairah.63  

Untuk meningkatkan karakter siswa dalam bersikap maka harus 

memperhatikan motivasi dan pemahaman atas pehaman terhadap nilai dan 

peraturan yang ditetapkan di sekolah.64 Jika dikaitkan ke dalam dunia 

pendidikan hambatan yang berkaitan dengan motivasi maksudnya apabila 

seorang siswa tidak memiliki motivasi belajar sangat berkemungkinan peserta 

didik tidak mengerjakan tugas sebagaimana mestinya dan hal itu akan 

melanggar tata tertib dalam belajar, sehingga dikategorikan tidak disiplin/tidak 

berkarakter.  

Berdasarkan uraian tentang faktor internal yang mempengaruhi karakter 

siswa, maka dapat disimpulkan bahwa faktor internal yang dimaksudkan 

adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, seperti psikis.    

 
61Sjakawi, Pembentukan Kepribadian Anak,.(Jakarta: Bumi Aksara, Jakarta: 2006), h. 19 
62Sjakawi, Pembentukan Kepribadian…., h. 19 
63Sardiman, Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2012), h. 75 
64Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Management Syariah Dalam Praktik,  (Jakarta: 

Gema Insani, 2003), h. 29-30 
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b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang timbul dari luar orang tersebut.65 

Lingkungan merupakan faktor ekternal yang sangat berpengaruh terhadap 

karakter siswa, apabila lingkungan itu baik maka sesungguhnya itu telah 

mengajarkan kepada siswa tentang perilaku positif. Sebagaimana yang telah 

dikemukakan oleh Johnson yang dikutip oleh Sarumi & Onweazu bahwa faktor 

yang mempengaruhi karakter di lingkungan sekolah seperti: keterlibatan guru 

berdedikasi dengan keterampilan teknis yang tepat, penegakan peraturan 

sekolah dan pemberian petunjuk terhadap perilaku yang baik, pengajaran 

pendidikan moral dan agama untuk menghidupkan kembali nilai-nilai moral 

pada siswa, dan guru harus menjadi teladan bagi siswa.66 Senada dengan 

pernyataan Johnson, bahwa Sjarkawi membagi tiga akar masalah faktor 

eksternal yang menyebabkan peserta didik tidak berkarakter (tidak disiplin) 

seperti kalangan pendidik, orang tua, dan  masyarakat pada umumnya.67  

Selanjutnya Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Masthurhah 

mengemukakan bahwa pengembangan karakter sangat dipengaruhi oleh 

lingkungan yaitu keluarga, masyarakat, sekolah dan media masa yang memiliki 

dampak kuat terhadap pembentukan karakter.68 Media masa yang dimaksudkan 

 
65Sjakawi, Pembentukan Kepribadian…., h. 30 
66Sarumi Abidoye & Onweazu O.O. (2010). Indiscipline Among the Female Secondary 

School Students in Selected Rural Communities of Rivers State in Nigeria: Causes and Effects on 

Academic Performance. Journal of Education and Practice, 1, 8-13, h. 9  
67Masthurhah Ismail, Abdul Rahim, P.R. M. & Mohamad Yusoff , M.S. Educational 

Strategies to Develop Discipline Among Students from the Islamic Perspective. Procedia-Social 

and Behavioral Sciences, 107, 2013, h. 81 
 

68Masthurhah Ismail, dkk. Educational Strategies to Develop Discipline…., h. 85 
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seperti TV, VCD, dan  media cetak69 yang tidak memberikan pendidikan 

kepada peserta didik. 

Senada dengan pernyataan Ibnu Kaldum, hasil penelitian  ditemukan 

bahwa karakter siswa dapat dikembangkan melalui lingkungan keluarga. 

Karakter tidak dapat diperoleh melalui paksaan, semakin menyenangkan 

lingkungan keluarga dan sekolah maka akan mendorong kedisiplinan (karakter) 

yang lebih baik,70 karena kepribadian siswa dapat dibentuk pada dua 

lingkungan tersebut. Oleh sebab itu orang tua tidak melepaskan anaknya bagitu 

saja untuk bertindak tanpa bimbingan, maka seharusnya terdapat komunikasi 

yang baik antara orang tua dengan anak. Selain itu orang tua atau guru harus 

memberikan contoh karakter sebab dengan contoh itulah kepribadian dapat 

dibentuk. 

Beberapa deskripsi tentang faktor eksternal di atas, maka dapat 

disimpulkab bahwa menurut Sjarkawi bahwa faktor eksternal itu adalah faktor 

yang mempengaruhi berasal dari luar. Selanjutnya untuk mengetahui faktor 

eksternal yang mempengaruhi karakter dapat dilihat dari beberapa pendapat. 

Pertama, menurut Johnson faktor eksternal yang mempengaruhi karakter 

belajar yaitu lingkungan sekolah. Kedua, menurut Ibnu Khaldun faktor 

eksternal tersebut seperti keluarga, masyarakat dan sekolah. Ketiga, dalam 

buku Sjarkawi bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi karakter seperti TV, 

VCD, dan media cetak. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat 

 
69Sjakawi, Pembentukan Kepribadian…., h. 19 
70Wantana Amatariyakul & Chumnong Amatariyakul, The Comparison of Virtue on 

Responsibility, Discipline of Rajamangala University of Technology Isan Students with Different 

Child-rearing Styles. Journal of Education and Practice, 3, 134-138, 2009, h. 134 
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disimpulkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi karakter belajar 

adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri peserta didik, seperti: 

lingkungan keluarga (orang tua), sekolah (guru), masyarakat dan media (TV, 

VCD, dan media cetak).  

4. Proses Pembentukan Karakter Siswa  

Berbicara tahap tahap pembentukan karakter dibagi beberapa langkah 

penting. Hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:  

a. Pengenalan 

b. Pemahaman 

c. Penerapan  

d. Pembiasaan  

e. Pembudayaan.71 
 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa proses 

pembentukan karakter dilakukan dalam beberapa langkah adapun langkahnya 

yaitu pengenalan, selanjutnya pemberian pemahaman, implementasi, 

pembiasaan dan menjadi sebuah budaya organisasi.  

a. Pengenalan  

Pengenalan yang dimaksudkan adalah seorang anak diperkenalkan 

tentang sesuatu yang positif oleh lingkungan atau keluarga. Salah satu contoh  

anak diajarkan sikap jujur, memiliki tanggung jawab, gotong royong, dan 

sebagainya. Tahapan ini bertujuan untuk menanamkan hal positif. Jika 

penerapannya di lingkungan sekolah pengenalan dapat dilakukan dengan 

memberikan pengarahan tentang peraturan yang dipatuhi sehingga diharapkan 

anak-anak menyadari hal tersebut.   

 
71Afid Burhanuddi, Tahapan Pembentukan Karakter, 

https://afidburhanuddin.wordpress.com/author/afidburhanuddin/, diakses tanggal 23 Juli 2018  

https://afidburhanuddin.wordpress.com/author/afidburhanuddin/
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b. Pemahaman  

Setelah diberikan pengenalan selanjutnya diberikan pemahaman. 

Maksud dari pemberian pemahaman ini  adalah memberikan pengarahan atau 

pengertian tentang perbuatan yang dilarang dilakukan dan boleh dilakukan 

berdasarkan sudut pandang agama dan budaya kearifan lokal.. Tujuan dari 

semua itu adalah agar siswa memahmi esensi dari mengikuti pendidikan di 

sekolah.   

c. Penerapan  

Penerapan atau aplikasi merupakan bentuk efek dari pengenalan dan 

pemberian pemahaman. Penerapan disini adalah memberikan kesempatan 

pada anak untuk menerapkan perbuatan baik yang telah diajarkan. Dalam 

penerapan agar tidak terjadi kesalahan perlu bimbingan dari guru, orang tua 

dan tokoh agama.  

d. Pembiasaan dan pembudayaan  

Pembiasaan dalam dunia pendidikan dikenal sebagai metode 

pengajaran pendidikan Islam kepada anak. Metode pembiasaan sangat efektif 

digunakan karena akan melatih perilaku yang baik anak mulai sejak dini 

sampai tua kelak. Pembiasaan juga dapat dikatakan sebagai penanaman 

keterampilan berprilaku dan mengucapkan sesuatu yang baik, agar pesan 

pembiasaan disukai oleh anak.72 

Dalam bidang psikologi pendidikan, pembisaan dikenal diistilahkan 

dengan operan conditioning. Maksud dari opera conditioning adalah 

 
72Muhammad Fadlillah dan Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan Karakter Anak Usia 

Dini: Konsep dan Aplikasinya dalam PAUD, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), h. 172-174 
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mengajarkan peserta didik agar  membiasakan perilaku terpuji, disiplin, giat 

belajar, bekerja keras, ikhlas, jujur, dan bertanggung jawab atas setiap tugas 

yang telah diberikan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan 

secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan 

pada dasarnya berintikan pengalaman, yang dibiasakan.73 

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pembiasaan adalah perilaku yang dilakukan berulang-ulang agar menjadi 

perbuatan yang mudah untuk dilakukan. Proses pembentukan perilaku ini 

dapat dilakukan dengan memberikan teladan kepada siswa. 

D. Deskripsi Kurikulum 2013 

1. Pengertian Kurikulum  

Secara etimologi, kurikulum barasal dari bahasa Yunani, yaitu curir yang 

artinya berlari dan curere yang berarti tempat berpacu.74 Sedangkan dalam bahasa 

Latin kurikulum berasal dari kata curriculum yang berarti a running course, or 

race course, especially a chariot race course.Dalam bahasa Prancis kurikulum 

dikaitkan dengan kata courier yang artinya  to run, berlari. Kemudian istilah itu 

digunakan dalam courses atau mata pelajaran yang harus ditempuh guna 

mencapai suatu gelar atau ijazah.75 

Berdasarkan uraian di atas,  maka dapat dipetik istilah kurikulum dimaknai 

dengan berlari. Akan tetapi jika dikaitkan dengna pendidikan berarti pelajaran 

yang harus ditempuh untuk mencapai gelar. Atau dengan kata lain kurikulum 

 
73Mulyasa, ed. Dewi Ispurwanti, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2003), h. 166 
74Abdullah Idi & Toto Suharto. Revitalisasi Pendidikan Islam. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2007).  H. 183 
75Nasution, Harun, Ensiklopedi Islam di Indonesia, Jili I, (Jakarta: T.P, 1993),  h. 9 
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merupakan segenap materi pembelajaran yang harus diselesaikan oleh peserta 

didik.  Sedangkan menurut Oemar Hamalik, kurikulum adalah program 

pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) bagi peserta 

didik.76 Banyak deskrispi atau teori yang menjelaskan apa sebenarnya kurikulum 

tersebut. Menurut bahasa kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu ”Curriculae”,  

yang bermakna  jarak  yang  harus  ditempuh  oleh  pelari. Kurikulum dalam 

bahasa Latin lebih berorientasi pada olahraga lari dan merupakan kegiatan yang 

harus diselesaikan.77   

Sedangkan secara istilah kurikulum dimaknai sebagai “1. a race course; a 

place for running, 2. a course of study in a university”.78 Jadi kurikulum juga 

dapat dimaknai dengan 1) jalan lomba, tempat untuk lari, 2) rangkaian belajar 

disebuah universitas. Jadi pada hakekatnya kurikulum lebih dimaknai dengan 

pendekatan olahraga seperti lari. Selain itu juga dimaknai kegiatan yang dilakukan 

pada dunia pendidikan. Tidak ada kontras perbedaan yang sangat nampak dari 

definisi tersebut melainkan pada dasarnya memiliki maksut yang sama. Definisi 

tersebut dikemukakan berdasarkan tempat kejadian. Misalnya jika ditempat 

olahraga maka kurikulum akan berhubungan langsung dengan olahraga, tetapi jika 

di lembaga pendidikan umum maka kurikulum tersebut akan membicarakan 

program yang akan diajarkan dan diselesaikan oleh peserta didik.  

 
76Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum. (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2010), h. 10 
77Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen 

Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 77. 
78Rino, Strategi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Artikel Fakultas 

Ekonomi Univeristas Negeri Padang: Pandang, 2010, h. 5 
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Sejalan dengan definisi di atas, Ahmad Tafsir mejelaskan bahwa 

kurikulum yaitu “suatu cara yang membawa orang dari start sampai finish.79 

Ahmad tafsir juga menjelaskan bahwa kurikulum lebih menggunakan pendekatan 

olahraga, meskipun secara spesifik tidak menyebutkan jenis olahraga. Seiring 

berkembangannya waktu maka istilah kurikulum juga mengalami pergeserasan 

sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya istilah kurikulum tersebut diadopsi ke 

dalam dunia pendidikan.  

2. Asas-Asas Kurikulum 

Pengembangan kurikulum pada hakikatnya sangat kompleks karena banyak 

faktor yang terlibat didalamnya. Tiap kurikulum didasarkan atas asas-asas 

tertentu, yakni: 

a. Asas filosofis 

b. Asas psikologis  

c. Asas sosiologis 

d. Asas organisatoris.80 

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution bahwa asas-asas kurikulum terdiri 

dari asas filasofis, asas psikologis, asas sosiologis dan asas organisatoris. Adapun 

uraian asa tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Asas Filosofis 

Berbicara tentang asas filosofis maksudnya yaitu sekolah bertujuan 

untuk mendidik anak menjadi manusia yang baik dan masyarakat tempat 

mereka hidup. Sedangkan yang dimaksudkan dengan baik pada hakekat 

 
79Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2005, h. 53 
80Nasution, S. Berbagai Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : Bumi 

Aksara, 2011). h. 11  
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ditentukan oleh nilai-nilai, cita-cita atau filsafat yang dianut oleh guru, orang 

tua, masyarakat, Negara dan dunia. 

Definisi filsafat ada bermacam-macam, antara lain: filsafat adalah cara 

berfikir yang  sedalam-dalamnya  yaitu sampai akarnya tentang hakikat 

sesuatu. Sedangkan filsafat ilmu adalah ilmu yang mencari kebenaran sampai 

akar-akarnya menjadi suatu kegiatan intelektual. Filsafat ilmu adalah sesuatu 

yang menunjukkan suatu sistem yang dapat menentukan arah hidup dan serta 

menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup seseorang. 

Aliran filsafat yang mendasari pengembangan kurikulum , yaitu :81  

1) Aliran Perennialisme 

Aliran ini bertujuan mengembangkan kemampuan intelektual anak 

melalui pengetahuan yang abadi, universal, dan absolut. Kurikulum dalam 

pandangan aliran filsafat ini memberi persiapan yang sangat matang bagi 

kelanjutan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

2) Aliran Idealisme 

Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan yang 

diterima melalui wahyu. Filsafat ini biasanya diterapkan pada sekolah-

sekolah yang berorientasi religius tapi pendidikan intelektual juga 

diutamakan dengan menganut standar mutu yang tinggi. Contoh sekolah ini 

misalnya pesantren, pondok modern dan lain-lain.   

3) Aliran Realisme 

 
81Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003…, h. 22-27 
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Pada aliran ini mengutamakan pengetahuan esensial, mencari 

kebenaran di dunia melalui pengamatan dan penelitian ilmiah yang 

ditemukan melalui hukum-hukum alam. Sekolah yang menganut aliran ini 

akan mengutamakan pengetahuan yang sudah matang sebagai hasil 

penelitian ilmiah yang dituangkan secara sistematis dalam berbagai disiplin 

ilmu/mata pelajaran. Pada aliran ini kurikulum dibuat tidak melihat bakat 

anak sehingga mata pelajaran kesenenian dianggap tidak perlu lagi. 

4) Aliran Pragmatisme 

Aliran ini berpendapat bahwa kebenaran merupakan buatan manusia 

berdasarkan pengalamannya. Tidak ada kebenaran yang bersifat mutlak 

karena kebenaran bersifat tentative dan dapat berubah. Pengetahuan hanya 

bisa diperoleh bukan dari mempelajari mata pelajaran namun karena 

digunakan secara fungsional dalam memecahkan masalah. Sekolah berada 

pada garis depan pembangunan dan peralihan masyarakat sehingga 

perencanaan kurikulum juga melibatkan peran orangtua dan masyarakat 

untuk memadukan sumber-sumber pendidikan. Dalam menentukan 

kurikulum ini sekolah selalu melibatkan orang tua dalam menyusun 

kurikulum dalam rangka untuk pengembangan pengetahuan ekonomi 

masyarakat agar nantinya perbaikan ekonomi dapat terwujud.  

5) Aliran Eksistensialisme 

Pada aliran ini mengutamakan individual sebagai faktor dalam 

menentukan hal terbaik dan dianggap benar, tujuan hidup adalah untuk 

menyempurnakan diri dan merealisasikan diri. Sekolah memberikan 
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kebebasan kepada anak untuk berfikir bagaimana cara mengembangkan 

dirinya.  

b. Asas Psikologis 

Secara tradisional belajar adalah menambah pengetahuan, yang 

diutamakan adalah aspek intelektual. Belajar juga dapat diartikan sebagai 

peralihan kelakuan seseorang sebagai akibat pengaruh usaha pendidikan. 

Dalam pembelajaran tentunya tidak melupakan psikologi dalam pembelajaran. 

Adapun hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:82  

1) Psikologi Belajar 

Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan 

bahwa anak dapat dididik. Anak-anak dapat belajar, menguasai sejumlah 

pengetahuan, dapat mengubah sikapnya, dapat menerima norma-norma, dan 

dapat mempelajari macam-macam keterampilan semua itu diwujudkan dengan 

cara mengetahui psikologi belajar. 

2) Psikologi Anak  

Sekolah didirikan untuk anak, kepentingan anak dalam rangka 

memberikan situasi-situasi belajar kepada anak-anak agar mereka dapat 

mengembangkan bakatnya. Anak-anak dipelajari secara ilmiah sehingga lebih 

banyak diperoleh keterangan tentang minatnya, perkembangannya, 

kebutuhannya, dan sebagainya.  

c. Asas Sosiologis 

Anak tidak hidup seorang diri, akan tetapi perkembangan anak juga 

dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat, disitulah dia harus memenuhi tugas 

 
82Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003…, h. 12-13 
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dengan penuh tanggung jawab sebagai anak maupun orang dewasa kelak. Ia 

banyak menerima sesuatu dari masyarakat tetapi dia juga harus mau 

memberikan sumbansih kepada masyarakat. 

d. Asas Organisatoris 

Asas ini membicarakan tentang pola atau bentuk dalam bahan ajar yang 

disusun untuk diajarkan kepada peserta didik. Organisasi kurikulum ini lebih 

pada mengatur implementasi kurikulum di lapangan agar memenuhi target 

tujuan yang hendak dicapai. Mengornisasikan juga ada hubungannya dengan 

kegiatan menajemen. Oleh sebab itu tentunya perlu dalam mengorganisasikan 

kurikulum memperhatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.  

3. Fungsi Kurikulum  

Pada dasarnya Kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan, bagi 

guru, kepala sekolah dan masyarakat  sedangkan bagi  guru kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran, sedangkan bagi kepala sekolah dan pengawas kurikulum berfungsi 

sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan, sedangkan 

bagi masyarakat kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam memberikan 

bantuan sehingga proses pendidikan disekolah dapat berjalan dengan lancar 

sedangkan untuk  kurikulum berfungsi pedoman dalam belajar.83 

Kurikulum identik dikenal dengan rangkaian pembelajaran yang harus 

diselesaikan oleh peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum tersebut harus memiliki 

manfaat yang jelas. Dilihat dari fungsi kurikulum memiliki fungsi langsung dan 

 
83Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran. Kurikulum dan Pembelajaran. 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 9 
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tidak langsung. Sebagaimana yang dikutip oleh  McNeil bahwa kurikulum  

memiliki empat fungsi utama yaitu fungsi pendidikan umum and general 

education, suplementasi, eksplorasi dan keahlian.84 Adapun uraian fungsi tersebut 

yaitu:  

a. Fungsi sebagai pendidikan Umum (common and general education).  

Fungsi kurikulum secara umum adalah mempersiapakan peserta didik 

untuk menjadi masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan 

negara. Oleh sebab itu, kurikulum harus dapat mengarahkan peserta didik agar 

kelak dapat menginternalisasikan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan 

sehari-hari. Semua itu bertujuan untuk membentuk pribadi sosial yang mampu 

beradaptasi dengan lingkungan.  

b. Suplementasi (supplementation) 

Pada hakekatnya peserta didik merupakan pribadi yang memiliki 

karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kurikulum harus mampu 

memberikan fasilitas atau mengakomondir berbedaan karakter peserta didik. 

Kurikulum juga harus mampu memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan 

peserta didik secara menyeluruh sehingga nantinya jika akan menlanjutkan 

pendidikan maka tinggal melanjutkan saja.  Dalam pelayanannya kurikulum 

tidak membedakan perbedaan karakater akan tetapi mampu mengakomondir 

setiap perbedaan.  

 

 

 
84Nana Syaodih Sukmadinata, Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: 

Proyek Pengembangan Lembaga, 2013), h. 8 
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c. Eksplorasi (eksploration) 

Setiap siswa memiliki minat dan bakat yang berbeda beda sehingga 

disinilah fungsi kurikulum dapat dimanfaatkan. Fungsi eksplorasi merupakan 

fungsi yang dapat memunculkan bakat dan minat siswa dalam menempuh 

pendidikan di masa depan. Dengan kata lain kurikulum ini harus mampu 

merangsang timbulnya bakat dan minat siswa.  

d. Keahlian (specializatioan) 

Kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi peserta didik agar dapat 

mencapai cita-cita di masa depan. Oleh sebab itu kurikulum harus dapat 

memberikan pilihan bermacam-macam bidang yang nantinya peserta didik 

akan memiliki keahlian sesuai  minat dan bakatnya. Jadi kurikulum harus 

menyediakan banyak pilihan tentunya pilihan tersebut harus disesuaikan 

dengan perkembangan zaman, karena kehidupan ini senantiasa mengalami 

peralihan seiring berjalannya waktu. 

4. Inovasi Menuju Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan upaya pemerintah dalam  meningkatkan 

mutu pendidikan serta diharapkan anak didik mampu menguasai  ilmu dan 

teknologi yang semakin berkembang dengan harapan kurikulum 2013 mampu 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi bangsa saat 

ini kususnya dibidang pendidikan di Era Globalisasi yang penuh dengan 

tantangan.85  

 
85Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 

163 
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Lahirnya kurikulum 2013 ini merupakan jawaban dari munculnya 

berbagai kritikan dan kelemahan yang ada pada kurikulum 2006 dan sebagai 

evaluasi karena sesuai dengan sifat kurikulum yang selalu berubah-ubah 

sebagaimana yang ditulis oleh Hamid Hasan dalam bukunya “Evaluasi 

Pendidikan” yang menyatakan 

kurikulum tidak dapat diberlakukan  sepanjang masa karena itu ada 

keterbatasan yang terdapat dalam konteks waktu. Suatu kurikulum yang 

sesuai untuk konteks waktu tertentu belum tentu sesuai untuk waktu yang 

mendatang  walaupun diberlakukan ditempat /satuan pendidikan yang 

sama. Oleh kerena itu kurikulum selalu berubah-ubah  sesuai dengan 

kebutuhan  kemajuan zaman, yang ditandai oleh kurun waktu dimana 

kurikulum itu direncanakan86.  

 

Menurut Oemar Hamalik ada dua istilah yang digunakan dalam tujuan 

pengembngan kurikulum yaitu goals dan objektives  goals yang dinyatakan 

dalam rumusan yang sifatnya abstrak dan masih umum dan pencapainya dalam 

jangka  panjang sedangkan objektives untuk yang sifatnya umum dan 

pencapainyapun dalam jangka pendek.87 

Kedua aspek tersebut memainkan peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan kurikulum begitu juga dengan kurikulum 2013 yang banyak 

dikemukakan dimedia massa bahwa tujuan dari pengembangan kurikulum 

yaitu untuk menghasilkan manusia Indonesia yang prodektif, inovatif, kreatif 

dan afektif melalui pemantapan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang 

terintegrasi yang difokuskan pada pembentukan kompetensi dan dan karakter  

 
86Hamid Hasan. Evaluasikurikulum. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 41 
87Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan…., h. 187 
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berupa perpaduan pengetahuan dan ketrampilan serta sikap yang ditunjukan 

peserta didik sebagai pemahaman terhadap konsep yang dipelajari.88 

Hal inilah yang menjadi landasan dalam pengembangan kurikulum agar 

kedepanya bangsa indonesia memiliki kemajuan dalam bidang pengetahuan, 

ketrampilan yang memadai berdasarkan bidangnya serta  memiliki sikap dan 

ahlakul karimah yang dapat diimplementasikan di dalam masyarakat. Dengan 

tujuan tersebut maka menuntut perubahan dari berbagai aspek yang lain 

terutama dalam implementasinya dan dalam proses pembelajarannya yang 

tadinya diberi tahu menjadi  yang mencari tahu, sedangkan dalam proses 

penilaiannya yang tadinya berfokus pada pengetahuan melalui output menjadi 

penilaian yang berbasis pada proses, portofolio dan penialian output  secara 

utuh dan menyeluruh, sehingga diperlukan penambahan jam pelajaran89.  

Perubahan yang harus diimplementasikan seorang guru dalam 

kurikulum 2013 adalah bagimana mengubah dan membiasakan peserta didik 

untuk berfikir kreatif dalam mengembangakan pendapatnya pada saat 

pembelajaran, hal inilah yang menjadi tugas berat bagi seorang guru karena 

terbiasa dengan pembelajaran satu arah. Guru lebih mendominasi pembelajaran 

di dalam kelas dan kurang memberikan umpan balik sehingga  terbiasa diberi 

penjelasan dari pada mencari penjelasan.  

 
88Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi…., h. 65 
89Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi…., h. 66 
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Agar lebih jelas tentang perubahan/inovasi kurikulum dari KTSP 

menuju kurikulum 2013. Hal itu dapat dilihat dari perbandingan tata kelola 

pelaksanaan kurikulum yaitu sebagai berikut:90 

Elemen Ukuran Tata 

Kelola 

KTSP 2006 Kurikulum 2013 

 

 

Guru 

Kewenangan  Hampir mutlak Terbatas 

Kompetensi  Harus tinggi Sebaiknya tinggi 

bagi yang rendah 

masih terbantu 

dengan adanya 

buku 

Bebasan  Berat  Ringan  

Efektivitas waktu 

untuk kegiatan 

pembelajaran  

Rendah (banyak 

waktu untuk 

persiapan) 

Tinggi 

 

 

 

Buku  

Peran penerbit Besar  Kecil 

Variasi materi dan 

proses  

Tinggi Rendah 

 

Variasi harga 

bebas/bebas  

tinggi Rendah 

 

 

 

Hasil pembelajaran  Tergantung 

sepenuhnya pada 

guru 

Tidak sepenuhnya 

tergantung  guru, 

tetapi juga buku 

yang disediakan 

pemerintah  

 

Pemantauan  

Titik penyimpangan Banyak  Sedikit  

Besar penyimpangan Tinggi Rendah 

Pengawasan Sulit, hampir tidak 

mungkin 

Mudah 

  

Selanjutnya perbedaan pada proses pelaksanaan dan peran 

implementasi antara kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 dapat diuraikan 

pada tabel sebagai berikut: 

 

 

  

 
90Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi…., h. 168   
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Proses Peran KTSP 2006 Kurikulum 2013 

 

 

 

Penyusunan 

Silabus 

Guru Hampir mutlak 

(dibatasi hanya 

oleh SK-SD 

Pengembangan 

dari yang sudah 

disiapkan  

Pemerintah Hanya sampai 

SK-SD 

Mutlak  

Pemerintah 

Daerah  

Supervisi 

penyusunan  

Supervisi  

Pelaksanaan 

 

 

Penyediaan Buku 

Penerbit  Kuat Lemah 

Guru Hampir mutlak Kecil, untuk 

buku pengayaan 

Pemerintah Kecil, untuk 

kelayakan 

penggunaan 

disekolah 

Mutlkak untuk 

buku teks, kecil 

untuk buku 

pengayaan 

 

 

Penyusunan 

Rencana 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Guru Hampir mutlak Kecil, untuk 

pengembangan 

dari yang ada 

pada buku teks 

Pemerintah 

Daerah 

Supervisi 

penyusunan dan 

pemantauan 

Supervisi 

pelaksanaan dan 

pemantauan  

 

 

Pelaksanaan 

pembelajaran  

Guru Mutlak  Hampir mutlak 

Pemerintah daerah Pemantauan 

kesesuaian 

dengan rencana 

(variatif) 

Pemantauan 

kesesuaian 

dengan buku 

teks (terkendali) 

 

Penjaminan Mutu 

Pemerintah Sulit, karena 

variasi terlalu 

besar 

Mudah, karena 

mengarah pada 

pedoman yang 

sama 
 

Ada beberapa langkah dalam penguatan tata kelola kurikulum yang 

mana ketiga langkah tersebut tidak dapat dipisahkan Menurut Mulyasa  tiga 

langkah tersebut  yaitu:  

1.Guru setidaknya mempersiapkan materi berupa buku pegangan dalam 

belajar mengajar seperti buku  dan buku guru,  2. guru agar memahami 

pemanfaatan sumber belajar yang disiapkan dan dapat mencari sumber 

lain untuk digunakan dalam mengajar,  3.  menguatkan pendampingan 
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baik dipusat maupun daerah dengan melakukan pemantauan sebagai 

upaya penerapan kurikulum. 91 

 

Ada keterkaitan yang harus dilakukan dengan baik untuk memperkuat 

tata kelola dalam kurikulum 2013  guru sebagai pelaksana dalam proses 

pembelajarn dituntut untuk mempersiapkan sumber belajar yang dapat 

dimanfaatkan dengan baik, sedangkan pemerintah pusat dan daerah harus 

melakukan pemantauan yang berkesinambungan agar implementasi kurikulum 

dapar berjalan dan mengahisilkan perbaikan dalam bidang pendidikan 

sebagaimana amanah dan cita cita bangsa dapat terwujud.  

Selain itu ada beberapa perbedaan  dalam pengembangan  kurikulum 

2013 dengan KTSP 2006 ditinjau esensi kurikulum SD, yaitu:92 

KTSP KURIKULUM2013 STATUS 

Mata pelajaran tertentu 

mendukung kompetensi 

tertentu 

Tiap mata pelajaran 

mendiukung semua 

kompetenasi (sikap, 

ketrampilan, pengethuan) 

 

Benarnya 

Mata pelajaran dirancang 

berdiri sendiri dan 

memiliki kompetensi 

dasar sendiri 

Mata pelajaran dirancang 

terkait satu dengan lainya 

dan memiliki kompetensi 

dasar yang diikat oleh 

kompetensi inti tiap 

kelas. 

 

 

Benarnya 

 

 

Bahasa indonesia sejajar 

dengan mapel lain 

Bahasa indonesia sebagai 

penghela mapel lain 

(sikap dan ketrampilan 

berbahasa.) 

 

 

Idealnya 

Tiap mata pelajaran 

diajarkan dengan 

pendekatan berbeda 

Semua mata pelajran 

diajarkan dengan 

pendekatan yang 

sama(saintifik) 

 

 

Idealnya 

 
91Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi…., h. 168 
92Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi…., h. 169 



59 
 

 
 

melaluimengamati, 

menanya, mencoba, 

menalar,… 

Tiap jenis konten 

pembelajaran diajarkan 

terpisah (separated 

curriculum) 

Bermacam jenis konten 

pembelajaran, diajarkan 

terkait dan terpadu satu 

sama lain (cross 

curriculum atau 

integrated curriculum ) 

 

 

Baiknya 

 Konten ilmu pengetahuan 

di integrasikan dan 

dijadikan penggerak 

konten pembelajaran 

lainya.   

 

Tematik untuk kelas-III 

(belum integratif) 

Tematik integratif untuk 

kelas I-IV 

Baiknya 

 

Kurikulum pada level Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah lebih 

ditekankan pada aspek  afektif penilaian dengan menggunakan nontes atau 

portofolioyang pada pelaksanaanya berbasis kompetensi dan karakter. Murid 

tidak banyak menghapal, karena kurikulum 2013 anak didik dipersiapkan 

untuk memiliki ahklak yang baik.93 Artinya pada pelaksaan kurikulum 2013 itu 

disesuaikan antara materi dari pelaksanaan di lapangan. Dibawah ini akan  

dijelaskan perbedaan-perbedaan kurikulum 2013 di Sekolah Dasar (SD):  

a. Tematik-Integratif  

Pada implementasi kurikulum 2013 siawa pada sekolah dasar tidak 

lagi mempelajari masing-masing mata pelajaran namun pada pembelajaran 

ini proses belajarnya berdasarkan pada tema yang kemudian dikombinasi 

dengan mata pelajaran.  

 
93Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi…., h. 170 
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b. Delapan Mata pelajaran 

Awalnya ada 10 mata pelajaran yang diajarkan pada tingkat  SD, 

yaitu pendidikan  Agama, Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, 

Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya dan Ketrampilan, Pendidikan Jasmani  

Olah raga  dan kesehatan, serta Muatan lokal dan pengembangn Diri. 

Namun Pada kurikulum 2013diubah menjadi 8 (delapan) mata pelajaran, 

yaitu Agama, PPKn, Matematika, Bahasa Indonesia, Penjas, Seni Budaya, 

IPA dan IPS . 

c. Pramuka sebagai Ekstra Kurikuler Wajib  

Implementasi kurikulum 2013 mewajibkan ektra kurikuler pramukan 

yang mana telah diatur dalam Undang-Undang baik pada tingkat dasar 

ataupun menengah dan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan dalam hal 

ini Kemendikbud bekerja sama dengan Menpora dalan upaya meningkatkan 

layanan secara profesional 

d. Bahasa Inggris hanya Ekstrakul Kurikuler 

Pada kurikulum 2013 Bahasa Inggris masuk pada kegiatan ekstra 

kurikuler bersama dengan Palang Merah Remaja, UKS dan Pramuka. Hal 

ini karena didasari kekhawatiran membebankan  dan memprioritaskan 

pengnguasaan Bahasa Indonesia. 

e. Belajar di Sekolah lebih lama 

Kurikulum 2013 yang mana pemangkasan dari 10 menjadi menjadi 8 

mata pelajaran bukan berarti mengurangi jam pelajaran bahkan menambah 

jam pelajaranuntuk kelas I-III yang awalnya jam pelajaranya 26-28 



61 
 

 
 

pelajaran perminggunya menjadi 30-32 jam perminggu. Sedangkan untuk 

kelas IV-VI Yang semula belajar 32 jam perminggu bertambah 36 jam 

perminggudan  metode dalam kurikulum ini mengharuskan anak aktif dalam 

pembelajaran dan mengobservasi setiap tema yang menjadi bahasan. 94 

E. Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asminarti  dengan judul “Implementasi 

Pendidikan Karakter Pada Kurikulum 2013 (Studi di  SMA Negeri 1 

Semarang)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008. Adapun tujuan 

mengetahui implementasi pendidikan karakter pada Kurikulum 2013 (Studi di  

SMA Negeri 1 Semarang).  Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi  

telah berjalan sesuai dengan pedoman penerapan K13 yang ditetapkan oleh 

pemerintah.95 

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan 

adalah keduanya membicarakan masalah nilai-nilai aklak pada pendidikan 

karater dalam kurikulum 2013. Selain itu, keduanya merupakan jenis penelitian 

kualitatif sedangkan penelitian. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang 

telah dilakukan hanya membahas tetang penerapannya pendidikan karakter saja 

tetapi penelitian yang akan dilakukan sampai pada faktor pengahambat dan 

solusi mengatasi hambatan.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dendi dengan judul “Implementasi Pendidikan 

Akhlak Pada Mata Pelajaran PAI Dalam Kurikulum 2013 di SDN Telogi 

 
94Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi…., h. 170-171 
95Asminarti, Implementasi Pendidikan Karakter Pada Kurikulum 2013 (Studi di  SMA 

Negeri 1 Semarang, Jurnal Pendidikan UNS, Volume 30, Nomor 2, 2014 
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Sari”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akhlak siswa di 

SDN Telogo Sari, dan penerapan pendidikan Akhlak pada mata pelajaran PAI 

di SDN Tologo Sari. Hasil penelitian menunjukan bahwa akhlak siswa di SDN  

Telogo Sari telah berjalan sebagaimana mestinya, dan penerapan pendidikan 

akhlak sudah dilakukan secara maksimal.96 

Persamaan di atas, dengan penelitian yang akan dilakukan adalah 

keduannya membicarakan masalah kurikulum 2013.  Pendekatan penelitian 

sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan 

perbedaannya yaitu  penelitian di atas hanya membahas pada tataran 

implementasi sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih pada mengetahui 

foktor yang mempengaruhi integrasi akhlak tersebut. .   

3. Penelitian yang  dilakukan oleh Rahmat dengan judul “Analisis Kinerja Guru 

PAI dalam Mengimplementasi Pendidikan Akhlak  Yang Menjadi Muatan K13 

di SMA Negeri 2 Malang”. Tujuan  penelitian ini adalah (a) untuk mengetahui 

gambaran secara jelas tentang kinerja guru PAI, dan (b) untuk mengetahui 

implementasi pendidikan akhlak yang menjadi muatan K13.  Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kinerja guru PAI sudah dikategorikan baik berdasarkan 

indikator tentang kinerja. Begitupula dalam penerapan pendidikan akhlak yang 

menjadi muatan k13 sudah dilakukan  namun masih membutuhkan perbaikan 

dalam beberapa aspek.97 

 
96Dendi, Implementasi Pendidikan Akhlak Pada Mata Pelajaran PAI Dalam Kurikulum 

2013 di SDN Telogi Sari, Tesis Program Studi Program Studi PAI Unissulla,  2015 
97Rahmat,  Analisis Kinerja Guru PAI dalam Mengimplementasi Pendidikan Akhlak  

Yang Menjadi Muatan K13 di SMA Negeri 2 Malang, Tesis Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Malang, 2014 
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Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu keduanya 

merupakan penelitian kualitatif yang membahas masalah pendidikan akhlak 

dan kurikulum 2013. Sedangkan perbedaannya bahwa penelitian ini  hanya 

sebatas mengkaji kinerja dan pendidikan akhlak. Sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan lebih pada analissi faktor pendukung dan penghambat serta 

solusi dalam pelaksanaan itegrasi akhlak pada pendidikan karakter dalam 

kurikulum 2013.   

 


