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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Adapun penelitian sebelumnya membahas tentang “strategi guru PAI

dalam membentuk karakter siswa di SDN 3 Margomulyo Watulimo Trenggalek”

oleh Yulis Triani, penelitian ini menulusuri tentang bagaimana langkah guru PAI

dalam membentuk karakter siswa dan faktor-faktor apa saja yang menghambat

pembentukan karakter tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa langkah-

langkah guru PAI dalam membentuk karakter siswa begitu baik dengan

menggunakan perencanaan pembelajaran.1

Penelitian tentang “strategi guru PAI dalam membentuk karakter siswa di

SMP Pekalongan” oleh Wahid Hasyim. Penelitian ini menelusuri tentang

bagaimana strategi guru PAI dalam membentuk karakter siswa yang tadinya

buruk menjadi baik. Penelitian ini menyimpulkan  bahwa ada beberapa strategi

yang sangat bagus untuk diterapkan kepada siswa, sehingga siswa mudah dan

cepat mengerti aan karakter yang ia miliki.2

1Yulis Triani, Strategi Guru PAI dalam Membentuk Karakter Siswa di SDN 3 Margomulyo
Watulimo Trenggalek, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam

2Wahid Hasyim, Strategi Guru PAI dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP Pekalongan,
Jurusan Pendidikan Agama Islam, Prodi PAI STAIN Pekalongan

9
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini adalah

“Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di

SMAN 6 Kendari. Peneliti menelusuri tentang bagaimana strategi yang

dilakukan guru pendidikan agama Islam itu sendiri dalam membentuk karakter

siswa.

B. Strategi Guru Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian strategi

Istilah strategi berasal dari Yunani, yaitu strategeia (stratos= militer; dan
ag= memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seseorang jenderal.
Konsep ini relevan dengan situasi jaman dulu yang sering diwarnai perang, di
mana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat
selalu memenangkan perang.3Sedangkan secara harfiah, kata “strategi” dapat
diartikan sebagai seni (art) melaksanakan stratagen yakni siasat atau rencana.4

Strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah rencana yang cermat
mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.5Dalam dunia pendidikan,
stategi diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan
yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.6

Pada konteks belajar mengajar, strategi berarti pola umum aktivitas guru

yang dilakukan oleh guru untuk mewujudkan kegiatan belajar mengajar atau

sering kali orang menyebutnya strategi pembelajaran. Kegunaan dari strategi ini

adalah untuk memperoleh kesuksesan atau keberhasilan dalam mencapai tujuan

yang diinginkan.

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah

3Malik Idris, Strategi Dakwah Kontemporer, (Makassar, Sarwah Press, 2007), h. 5
4 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja Roadakarya, 2010),  h. 210
5 Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka, 2005), h. 1092
6 Hamruni, Strategi Pembelajaran, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), h. 2
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ditentukan.7Atau dapat dikatakan bahwa strategi adalah suatu penataan potensi

dan sumber daya agar dapat efisien dalam memperoleh hasil sesuai yang

dirancangkan.8 Menurut Ahmad Sabri, strategi adalah pilihan pola kegiatan

belajar mengajar yang diambil untuk mencapai tujuan secara efektif.9

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan

pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun

waktu tertentu. Didalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip

pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan, dan memiliki

taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi adalah alat untuk mencapai tujuan dengan sukses.Strategi
mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan. Dalam
perkembangannya, strategi juga merambah dalam jagat pendidikan, lebih-lebih
dalam proses belajar mengajar. Dan dalam proses belajar mengajar, kita harus
membuat perencanaan yang memuat serangkaian kegiatan yang telah didesain
dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan.10

Kebanyakan orang memahami kata strategi dan metode adalah hal yang

sama, padahal, makna dan implementasinya berbeda. Strategi merujuk pada

sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu, sedangkan metode adalah cara yang

dapat digunakan untuk melaksanakan strategi.

7Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2002). h. 5

8 Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 304
9 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajardan Micro Teaching (Padang: Quantum Teaching,

2007), h. 1
10 Rudi Hartono, Ragam Model Mengajar yang Mudah Diterima Murid, (Jogjakarta: Diva

Press), h. 43-44
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud

dengan strategi adalah alat,cara, serta suatu langkah-langkah terencana yang berisi

tentang rangkaian kegiatan-kegiatan yang telah didesain sedemikian rupa oleh

seseorang secara cermat yang disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

2. Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam

Dasar pendidikan adalah suatu landasan yang dijadikan pegangan dalam

menyelenggarakan pendidikan. Dasar pendiddikan di Negara Indonesia adalah

pancasila dan UUD 1945.

Konsep dasar pendidikan agama islam adalah konsep atau gambaran umum

tentang pendidikan. Sumber pendidikan agama Islam adalah ajaran Islam, yaitu

AlQuran dan As-Sunnah.11 Sebagai sumber dasar ajaran Islam, Al-

Quranmemang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi

Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk dan penjelasan tentang berbagai

hal yang berhubungan dengan permasalahan hidup dan kehidupan manusia di

dunia ini.

Diantara permasalahan hidup manusia itu adalah masalah yang berkaitan

dengan proses pendidikan. Sedangkan As-Sunnah berfungsi untuk memberikan

penjelasan secara terperinci mengenai berbagai permasalahan yang ada dalam

Al-Quran.12 Dengan demikian, maka sudah sangat jelas dan tegas bahwa dasar

pendidikan agama Islam adalah firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW.

11Tadjab, Dasar-Dasar Kependidikan Islam, (Malang: Karya Abditama, 2009), h. 40
12Ibid, h. 43
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Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Ahzab: 7113

                      

Terjemahannya: “Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan
mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan
Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang benar.”
( QS. Al-Ahzab: 71).

Dari ayat di atas, memiliki keterkaitan dengan penelitian saya, bahwa

dalam membentuk karakter anak itu dengan pendidikan agama Islam mulai sejak

dini, yaitu dengan menanamkan dasar-dasar pendidikan agama Islam kepada

anak. Dan dasar-dasar pendidikan agama Islam tersebut adalah Al-Quran dan As-

Sunnah. Karena apabila manusia telah mengatur seluruh aspek kehidupannya,

termasuk dalam pendidikannya dengan berpedoman kepada Al-Quran dan As-

Sunnah, maka manusia tersebut telah memilih jalan hidup yang benar dan akan

bahagia di dunia maupun di akhirat nanti.

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pendidikan agama Islam selain memiliki dasar juga memiliki tujuan,

sebab suatu usaha atau kegiatan yang tidak ada tujuan, maka hasilnya akan sia-

sia dan tidak terarah. Lima hal dasar yang menjadi tujuan dari perlunya perlunya

menyelenggarakan pendidikan karakter. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai

berikut:

13Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006),
h. 427
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a. Membentuk Manusia Bermoral

Persoalan moral merupakan masalah serius yang menimpa bangsa

Indonesia.Persoalan moral yang menimpa kaum remaja, pelajar dan

masyarakat umumnya, bahkan para pejabat pemerintah. Merebaknya aksi-aksi

kekerasan, tawuran massa, pembunuhan, pemerkosaan, pornografi, dan lain

sebagainya. Dalam dunia pemerintah, persoalan moral yang lagi maraknya

yaitu korupsi, perselingkuhan, narkoba, pornografi dan tindakan-tindakan

manipulasi lainnya.Masalah moral seperti ini sangat meresahkan semua

kalangan.Ironisnya, maraknya aksi-aksi tidak bermoral tersebut justru banyak

dilakukan oleh kalangan terdidik.

Hal itu juga terjadi saat bangsa Indonesia sudah memiliki ribuan

lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai tempat, tidak heran bila banyak

pengamat mempertanyakan fungsi lembaga pendidikan jika sekedar

mengutamakan nilai, namun mengabaikan etika dan moral.

Dengan demikian tujuan diadakannya pendidikan karekter agar

generasi masa depan menjadi sosok manusia yang berkarakter, yang mampu

berperilaku positif dalam segala hal.

b. Membentuk Manusia Indonesia yang Cerdas dan Rasional

Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan membentuk manusia

Indonesia yang bermoral, beretika, dan berakhlak, melainkan juga membentuk

manusia yang cerdas dan rasional. Seseorang disebut mempunyai kepribadian

atau karakter apabila ia dapat mengambil keputusan yang tepat, serta cerdas
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dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kecerdasan dalam

memanfaatkan potensi diri dan kemampuan bersikap rasional merupakan ciri

manusia yang berkarakter.Berbagai tindakan destruktif dan tidak bermoral

yang sering kali dilakukan oleh masyarakat Indonesia belakangan ini

menunjukkan adanya kecenderungan bahwa masyarakat sudah tidak

memperdulikannlagi rasionalitas dan keceerdasan mereka dalam bertindak

dan mengambil keputusan. Upaya yang perlu dilakukan agar masyarakat

mampu memanfaatkan kecerdasan dan rasionalitas dalam bertindak adalah

menanamkan nilai-nilai kepribadian tersebut pada generasi masa depan. Para

peserta didik merupakan harapan kita. Oleh karena itu, mereka harus dibekali

pendidikan karakter sejak dini agar generasi masa depan Indonesia tidak lagi

menjadi generasi yang irasional dan tidak berkarakter.

c. Membentuk Manusia Indonesia yang Inovatif dan Suka Bekerja Keras

Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai yang diselenggarakan

untuk menanamkan semangat suka bekerja keras, disiplin, kreatif, dan inovatif

pada diri peserta didik, yang diharapkan akan mengakar menjadi karakter dan

kepribadiannya. Pendidikan karakter bertujuan mencetak generasi bangsa agar

tumbuh menjadi pribadi yang inovatif dan mau bekerja keras.

d. Membentuk Manusia Indonesia yang Optimis dan Percaya Diri

Sikap optimis dan percaya diri merupakan sikap yang harus

ditanamkan kepada peserta didik.Kurangnya sikap optimis dan percaya diri
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menjadi faktor yang menjadikan bangsa Indonesia kehilangan semangat untuk

dapat bersaing menciptakan kemajuan di segala bidang.

e. Membentuk Manusia Indonesia yang Berjiwa Patriot

Salah satu prinsip yang dimiliki oleh konsep pendidikan karakter

adalah terbinanya sikap cinta tanah air.Kerelaan untuks berjuang, berkorban,

serta kesiapan diri dalam memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang

membutuhkan.Pentingnya pendidikan karakter supaya peserta didik benar-

benar menyadari bahwa ilmu yang diperoleh harus dimanfaatkan untuk

kepentingan banyak orang.14

Jadi, tujuan pendidikan agama Islam yaitu untuk mencetak insan yang

shaleh dan shalehah yang berakhlak mulia. Karena bagaimanapun juga,

pendidikan agama Islam itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan

menanamkan ajaran Islam, manusia akan hidup menjadi terarah sesuai ketetapan

syari’at Islam.

Manusia dalam hidupnya membutuhkan tiang untuk bersandar,

menghadapi hal yang disukai maupun kegagalan dan kesenangan yang

dihadapinya. Oleh karena itu, disinilah agama Islam hadir memberi kekuatan,

harapan, kemauan, ketabahan, kesabaran dan optimis didalam kehidupan

manusia.

14 Dharma Kesuma, dkk., Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di
Sekolah,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 18
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Adapun fungsi pendidikan agama Islam di sekolah yaitu:15

a. Pengembangan, dimana kita harus menanamkan keimanan dan ketaqwaan
peserta didik kepada Allah SWT.

b. Penanaman nilai sebagai pedoman untuk mencari kebahagiaan hidup dunia
dan akhirat.

c. Penyesuaian mental, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik
lingkungan fisik maupun sosial.

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan
kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman.

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya
yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya.

C. Tinjauan tentang Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter didefinisikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh

untuk membantu seseorang dalam memahami, peduli dan bertindak dengan

landasan inti nilai-nilai etis.

Pada hakikatnya pendidikan karakter dalam makna luas yaitu pendidikan

karakter mencangkup hampir seluruh usaha sekolah di luar bidang akademis

terutama yang bertujuan untuk membantu siswa tumbuh menjadi sseorang yang

memiliki karakter yang baik.Sedangkan dalam makna yang sempit pendidikan

karakter dimaknai sebagai sejenis pelatihan moral yang merefleksikan nilai

tertentu.

Pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai
karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan,
kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk
melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri,
sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa, sehingga akan terwujud insan
kamil.16

15Nazarudin, Manajemen Pembelajaran, ( Yogyakarta: Teras, 2007), h.63
16Nurla Isna Aunillah, Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah, (Jogjakarta:

Laksana, 2011), h. 18-19
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Muslich menyebutkan bahwa tujuan pendidikan karakter adalah untuk
meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah
pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara
utuh, terpadu, dan seimbang.17

Karakter tersebut dinilai menurut hubungan manusia dengan Tuhan, diri

sendiri, sesama dan lingkungan, dan bangsa dan negara.Hubungan manusia

dengan Tuhannya dinilai menurut derajat taqwa dan sikap religius.Hubungan

manusia dengan diri sendiri dinilai berdasarkan sikap jujur, bertanggung jawab,

bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, kreatif,

inovatif, mandiri, dan mempunyai rasa ingin tahu.Hubungan manusia dengan

sesama dan lingkungannya dinilai berdasarkan sikap sadar hak dan kewajiban,

patuh pada aturan sosial, menghargai karya orang lain, santun dan demokratis,

dan peduli lingkungan sosial dan lingkungan hidup.Sedangkan hubungan manusia

dengan bangsa dan negaranya dinilai berdasarkan sikap nasionalisme dan

menghargai keberagaman dan pemahaman terhadap budaya dan ekonomi.

Dalam setting sekolah,pendidikan karakter yaitu sebagai pembelajaran

yang mengarahpada penguatan dan pengembangan perilaku/tingkah laku

anaksecara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujukoleh

sekolah.

Definisi ini mengandung makna:18

a. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang terintegrasi dengan
pembelajaran yang terjadi pada semua mata pelajaran.

17Mansur Muslich, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 81

18Dharma Kesuma, dkk., Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di
Sekolah,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011),  h. 5
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b. Pendidikan karakter diarahkan pada penguatan dan pengembangan
perilaku anak secara utuh. Asumsinya anak merupakan organisme
manusia yang memiliki potensi untukdikuatkan dan dikembangkan.

c. Penguatan dan pengembangan perilaku/tingkah laku didasari oleh nilai
yang dirujuk sekolah (lembaga).

Pendidikan karakter harus masuk dalam setiap aspek kegiatan belajar-

mengajar di ruang kelas, praktek keseharian di sekolah, dan terintegrasi dengan

setiap kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, pecinta alam, olah raga, palang

merah, dan karya tulis ilmiah.Setelah itu setiap siswa diharapkan mampu

menerapkannya di rumah dan lingkungan sekitarnya.Semua aspek pendidikan

mulai dari ruang kelas hingga lingkungan tempat tinggal harus tetap

berkesinambungan dalam menjaga nilai-nilai pendidikan karakter.Hal ini

bertujuan untuk menciptakan karakter peserta didik yang paripurna, sampai

mendekati titik terwujudnya insan kamil.Namun, bisa diperjelas pada upaya untuk

mewujudkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan estetika.

Pendidikan berkarakter juga harus bisa terintregrasi dengan baik dalam

membangun kepribadian anak didik. Karena dengan adanya pendidikan

berkarakter ini, setidaknya dalam proses pendidikan dapat membangun manusia

Indonesia yang berkarakter. Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan itu tidak

hanya dari segi akademik semata, melainkan moralitas juga dapat terbangun

dengan baik dalam diri para generasi muda dewasa ini. Namun, untuk

keberhasilan pendidikan itu sendiri, tidak berpusat dari faktor guru dan fasilitas

belajar mengajar semata.Melainkan disertakan adanya partisipasi masyarakat dan

keluarga khususnya orang tua juga turut berperan penting dalam menunjang
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keberhasilan pendidikan berkarakter ini.Sebab waktu seorang anak di sekolah

jauh lebih sedikit ketimbang waktu mereka di rumah bersama orang tuanya.

Diterapkan pendidikan berkarakter, merupakan harapan semua pihak agar

dapat melahirkan didikan-didikan yang mampu menjawab tantangan jaman, serta

tidak terimbas oleh pengaruh negatif.Disamping itu juga bisa melahirkan generasi

yang mandiri dan bertanggung jawab.Membangun insan berkarakter merupakan

upaya kesadaran dalam memperbaiki dan meningkatkan seluruh perilaku yang

mencakup adat istiadat, nilai-nilai, potensi, kemampuan, bakat dan pikiran bangsa

kita ini.Memang untuk mewujudkan insan berkarakter ini memerlukan waktu dan

upaya. Namun alangkah baiknya diawali dari lingkup yang terkecil seperti

lingkungan keluarga dan sekolah yang dilaksanakan dengan menganalogikan

proses pembelajaran. Tentu saja dilaksanakan melalui pembelajaran yang dapat

mengadopsi semua nilai-nilai karakter bangsa yang akan dibangun.

D. Tinjauan tentang Pembentukan Karakter

1. Pengertian karakter

MenurutConny R. Semiawan karakter adalah keseluruhan kehidupan psikis
seseorang hasil interaksi antara faktor-faktor endogin dan faktor insogin
atau pengalaman seluruh pengaruh lingkungan.19

Pendidikan karakter sesungguhnya lebih merupakan tuntutan terutama

bagi kalangan pendidik sendiri. Sebab, pengetahuan yang baik tentang nilai akan

19Cuplikan Pidato Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada Puncak Hardiknas, Candi
Prambanan, 2007). h. 2
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menjadi tidak kredibel ketika gagasan teoritis normatif nan apik itu tidak pernah

ditemui oleh anak-anak dalam praksis kehidupan di sekolah.

Tumpuan pendidikan karakter ini ada dipundak para guru. Konsistensi

dalam mengajarkan pendidikan karakter tidak sekedar melalui apa yang

dikatakan melalui pembelajaran didalam kelas melainkan melalui pengaplikasian

dalam kehidupan sehari-hari.20 Dalam kamus poerwardarminta, karakter

diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang

membedakan seseorang dengan yang lain. Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi

yang meliputi hal-hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan,

kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai, dan pola pemikiran.21

Secara terminologis, karakter dapat dimaknai dengan sifat kejiwaan, akhlak
atau budi pekerti yang menjadi ciri seseorang atau suatu kelompok.
Sedangkan secara etimologis karakter dapat dimaknai sesuatu yang bersifat
pembawaan yang mempengaruhi tingkah laku, budi pekerti ataupun budi
pekerti.22

Adapun pengertian karakter menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Scerenko, karakter yaitu sebagai atribut atau ciri-ciri yang
membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis dan kompleksitas
mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa.23

b. Menurut Gordon W. Allport, karakter yaitu suatu organisasi yang
dinamis dari sistem psiko-fisik individu yang menentukan tingkah laku
dan pemikiran individu secara khas. Interaksi psiko-fisik mengarahkan
tingkah laku manusia.24

20Doni Koesoema A, Pendidikan Karakter, (Jakarta:  PT. Grasindo, 2007),h. 214
21Abdul Majid & Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung:

PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h.11
22(http://aceh.tribunnews.com/2012/03/01/pendidikan-berkarakter, diakses pada 18 Mei 2016)
23Muchlas Samani & Hariyanto, Pendidikan Karakter Konsep dan Model, (Bandung:

PT.Remaja Rosdakarya, 2011), h. 42
24Sri Narwati, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Familia, 2011), h. 2
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Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa karakter

adalah kualitas, atau moral, akhlak atau budi pekerti seseorang.Dan seseorang itu

dapat dikatakan berkarakter apabila orang tersebut telah berhasil mengaplikasikan

nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat, serta digunakannya sebagai

moral dalam hidupnya.Atau orang yang berkarakter yaitu adalah orang yang yang

memiliki ciri khas tertentu.Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada

kepribadian individu tersebut dan merupakan pendorong sebagaimana individu

tersebut bertindak, bersikap, berujar, dan merespon sesuatu.Pada dasarnya

karakter itu melekat pada diri individu yang erat hubungannya dengan perilaku

individu tersebut.

Karakter seseorang tercermin dari perilaku dan kebaikan yang ada pada

dirinya.Itulah mengapa sering disebut bahwa orang yang baik adalah orang yang

berkarakter.Dan orang yang terbaik diantara semua manusia adalah yang

berkarakter unggul atau paling baik akhlaknya.

2. Proses Pendidikan Karakter

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan

nilai-nilai atau kebajikan (virtue) yang menjadi dasar budaya dan karakter

bangsa.Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah

nilai.Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya

adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup/ideology

bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan

pendidikan nasional.
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Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologis yang

mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, psikomotorik) dan

fungsi totalitas sosiokultural dalam konteks interaksi dalam keluarga, satuan

pendidikan, dan masyarakat. Totalitas psikologis dan sosiokultural dapat

dikelompokkan sebagaimana yang digambarkan dalam bagan berikut:25

Gambar: Proses Pendidikan Karakter didasarkan pada Totalitas Psikologis

Cerdas, kritis,
kreatif, inovatif,
ingin tahu, berpikir
terbuka, produktif,
berorientasi Iptek,
dan reflektif

Beriman dan bertakwa,
jujur, amanah, adil,
bertanggung jawab,
berempati, berani
mengambil resiko,
pantang menyerah, rela
berkorban, dan berjiwa
patriotik

Olah pikir Olah hati
Olah raga Olah rasa/karsa

Bers ih  dan  seha t ,
disiplin, sportif,
tangguh, andal,
berdaya tahan,
bersahabat,
kooperatif,
determinatif,
kompetitif, ceria,
dan gigih

R a m a h ,  s a l i n g
menghargai, toleran,
peduli, suka menolong,
gotong royong,
nasionalis, kosmopolit ,
mengutamakan
kepentingan umum,
bangga menggunakan
bahasa dan produk
Indonesia, dinamis,
kerja keras, dan beretos kerja

Berdasarkan pengelompokan tersebut seharusnya peserta didik mampu

menyelaraskan dan menyatukan antara olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah

25Kementrian Pendidikan Nasional, Desain Induk Pendidikan Karakter (Jakarta: tp, 2010),
h.8-9
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rasa/karsa, karena kesemuanya itu merupakan aspek penting dari pendidikan

karakter. Olah pikir dan olah hati yang mencakup proses intrapersonal merupakan

landasan untuk mewujudkan proses interpersonal berupa olah raga dan olah

rasa/karsa. Guru dapat mentransformasikan logika berpikir dan laku spiritual

kepada para murid dibarengi dengan pengawasan terhadap tingkah laku (amanah)

dan jaringan sosial (tabligh) yang tengah dilakoni oleh mereka.

2. Strategi Pembentukan Karakter bagi Siswa

Ada banyak cara yang dapat guru gunakan untuk menanamkan karakter

yang baik pada anak. Berikut merupakan karakter yang dapat guru terapkan pada

peserta didiknya. Strategi yang dapat guru terapkan untuk menanamkan sikap

positif menurut Lalita Patya Sukma (2011), sikap-sikap tersebut antara lain:

a. Hormat dan berbakti kepada orang tua
Sebelum pergi ke sekolah anak terlebih dahulu harus memohon restu

kepada orang tua. Dengan kebiasaan ini akan terbangun karakter anak
untuk selalu menghormati orang tua. Dalam kondisi apa pun anak selalu
berbakti kepada orang tua, termasuk akan pergi sekolah. Kegiatan ini
menjadikan hubungan batin antara anak dan orang tua semakin
erat.Berbakti kepada orang tua merupakan bekal penting bagi setiap anak.

b. Hormat dan berterima kasih kepada guru
Guru membiasakan untuk datang lebih awal dan menyambut

kedatangan siswa dengan salam, senyum, sapa (3S). Kegiatan ini membuat
anak semakin menaruh rasa hormat terhadap guru. Dengan berterima kasih
siswa akan terbiasa menghormati dan menghargai orang lain terutama guru
disekolah. Berterima kasih merupakan karakter yang perlu ditanamkan
sejak dini agar menjadi bangsa yang beradab.

c. Tertib dalam berdoa
Dalam diri anak harus di tanamkan juga kebiasaan untuk selalu berdoa

dengan tertib sebelum melakukan kegiatan apapun. Dengan di biasakan
kegiatan ini diharapkan siswa terbiasa berdoa sebelum melakukan sesuatu
dan mendapatkan hasil yang baik.
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d. Sayang sesama teman
Setelah masuk kelas, kegiatan yang pertama di lakukan adalah

bersalaman dan saling menyapa dengan sesama teman. Dengan kegiatan ini
anak akan mengerti akan pentingnya persahabatan dan saling sayang-
menyayangi antar teman. Dengan saling menyayangi antar teman akan
belajar untuk menghargai sesama teman.

e. Membangun suasana kekeluargaan
Kunjungan oleh guru wali kelas ke rumah wali murid setiap sebulan

sekali.Aktifitas ini dilakukan untuk membangun sinergi antara wali kelas,
orang tua dan siswa. Dengan kegiatan ini di harapkan dapat terbangun
karakter siswa untuk selalu berkomunikasi dengan baik kepada wali kelas,
orang tua dalam menyelesaikan masalah dalam suasana kekeluargaan.26

Hal diatas tersebut merupakan beberapa contoh kegunaan sikap dan cara

menerapkan sikap baik kepada anak. Hendaknya para pengelola pendidikan

jangan hanya mengedepankan kualitas kemampuan kognitif, tetapi selain itu juga

mengedepankan kualitas karakter positif yang kuat agar bangsa Indonesia tidak

hanya memiliki SDM yang hanya baik kognitifnya tetapi juga kuat karakternya.

Sehingga mampu menghasilkan SDM yang benar-benar unggul disertai moral

yang patut dibanggakan, agar dapat menjadi penerus bangsa yang dibutuhkan

oleh negara Indonesia sekarang ini maka perlu dikembangkan nilai-nilai karakter

yang baik seperti disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

3. Nilai-nilai Pembentukan Karakter

Pendidikan karakter begitu penting peranannya dalam pembentukan

karakter seseorang.Disekolah-sekolah begitu gencar dalam menanamkan

pendidikan karakter bagi siswa yang mengharapakan karakter yang baik sesuai

26http://www.yuwonoputra.com.contoh-judul-skripsi-penelitian-kualitatif-kuantitatif-ptk.html,
di akses pada 20 Maret 2016
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dengan budaya bangsa Indonesia. Seseorang itu mempunyai karakter masing-

masing itu pasti, tapi tidak selamanya seseorang yang buruk dia akan selamanya

buruk, tetapi dapat dirubah secara perlahan kearah yang lebih baik. Karakter yang

kuat adalah penentu keberhasilan seseorang dalam masyarakat.27

Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan

melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan

pendidikan masing-masing.Nilai-nilai pendidikan itu sendiri adalah suatu makna

dan ukuran yang tepat dan akurat yang mempengaruhi adanya pendidikan itu

sendiri.

Dalam pandangan Kementrian Pendidikan Nasional nilai-nilai dalam
pendidikan karakter bangsa, ada 18 unsur dan nilai yang mana diantaranya
adalah:28

a. Religius
Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang
dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup
rukun dengan pemeluk agama lain.

b. Jujur
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang
yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

c. Toleransi
Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

d. Disiplin
Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai
ketentuan dan peraturan.

e. Kerja Keras

27Soemarno Soedarsono, Hasrat untuk Berubah, ( Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
2007), h. 23

28Puskur Kemdiknas, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, ( Jakarta:
Kemdiknas) h.9-10
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Yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas
dengan sebaik-baiknya.

f. Kreatif
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru
dari sesuatu yang telah dimiliki.

g. Mandiri
Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas.

h. Demokratis
Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan
kewajiban dirinya dan orang lain.

i. Rasa Ingin Tahu
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih
mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan
didengar.

j. Semangat Kebangsaan
Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan
bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

k. Cinta Tanah Air
Yaitu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan
kepedulian dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan
fisik, sosial, budaya, ekonomi dan politik bangsa.

l. Menghargai Prestasi
Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu
yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati
keberhasilan orang lain.

m. Bersahabat/Komuniktif
Yaitu tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan
bekerja sama dengan orang lain.

n. Cinta Damai
Yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa
senang dan aman atas kehadiran dirinya.

o. Gemar Membaca
Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang
memberikan kebajikan bagi dirinya.

p. Peduli Lingkungan
Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada
lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk
memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

q. Peduli Sosial
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Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain
dan masyarakat yang membutuhkan.

r. Tanggung Jawab
Yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), Negara, dan Tuhan
Yang Maha Esa.

Dalam implementasinya jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan

dapat berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lain. Hal itu tergantung pada

kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing.Di antara berbagai

nilai yang dikembangkan, dalam pelaksanaannya dapat dimulai dari nilai yang

esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-

masing sekolah/wilayah, yakni bersih, rapih, nyaman, disiplin, sopan dan santun.

Nilai-nilai pendidikan karakter di atas tidak akan ada artinya apabila

hanya menjadi tanggung jawab guru semata dalam menanamkannya kepada

siswa. Perlu bantuan dari seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan

terciptanya tatanan komunitas yang dijiwai oleh sebuah sistem pendidikan

berbasis karakter. Masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai pendidikan

karakter akan memiliki spirit dan disiplin dalam tanggung jawab, kebersamaan,

keterbukaan, kejujuran, semangat hidup, sosial, dan menghargai orang lain, serta

persatuan dan kesatuan.29

Jika nilai-nilai karakter ini tertanam dalam diri seseorang, dapat dipastikan

bahwa orang tersebut mempunyai karakter yang unggul. Sebagai contoh, orang

29Direktorat Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Nasional, Budaya Mutu Sekolah
Dasar. (Jakarta: Kemdikbud, 2007), h. 27



29

yang dalam dirinya tertanam nilai-nilai karakter ini adalah Rasulullah SAW

seperti dalam firman Allah SWT di bawah ini:30

           
Terjemahannya: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang
agung”. (Q.S. Al-Qalam: 4)

4. Pilar-pilar Karakter

Di dalam pendidikan karakter terdapat pilar-pilar (tiang-tiang) penting

dalam pendidikan karakter yang saling terkait. Diantaranya yaitu, responsibility

(tanggung jawab), respect (rasa hormat), fairness (keadilan), courage

(keberanian), honesty (kejujuran),citizenship (kewarganegaraan), self-discipline

(disiplin diri), caring (peduli), perseverance (ketekunan).31

Indonesia Heritage Foundation merumuskan Sembilan karakter dasar yang
menjadi tujuan pendidikan karakter. Diantaranya yaitu:

a. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya.
b. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri.
c. Jujur.
d. Hormat dan santun.
e. Kasih sayang, peduli dan kerja keras
f. Percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah
g. Keadilan dan kepemimpinan
h. Baik dan rendah hati
i. Toleransi, cinta damai dan persatuan

Pada dasarnya pilar-pilar karakter itu, mencakup hubungannya dengan

Tuhan, karakter hubungannya dengan diri sendiri, dan karakter hubungannya

30Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya... h. 1029
31Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter, (Bandung:

PT.Remaja Rosdakarya, 2010), h. 49-50
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dengan sesama.Pilar-pilar karakter ini dapat dikembangkan di sekolah-sekolah

untuk membangun karakter peserta didik.

5. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Karakter

Apabila dicermati, peristiwa pendidikan formal di Indonesia saat ini

menghadapi tantangan dan hambatan yang cukup berat.Tantangan dan hambatan

ini ada yang bersifat makro yang berujung pada kebijakan pemerintah dan ada

yang bersifat mikro yang berkaitan dengan kemampuan personal dan kondisi

lokal di sekolah.Dalam kaitannya dengan pembelajaran nilai, hambatan dan

tantangan yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi oleh

pendidikan formal.Hal ini disebabkan pembelajaran nilai merupakan bagian dari

pendidikan formal, dan pendidikan formal merupakan subsistem pendidikan

nasional.

Pembentukan karakter tidak terlepas dari faktor-faktor yang

membentuknya.Faktor tersebut mencakup faktor internal dan factor

eksternal.Faktor internal berarti faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan

karakter dari dalam diri individu sendiri. Tanpa adanya dorongan yang dapat

mengubah individu tersebut dari diri sendiri ke arah yang lebih baik, itupun akan

sia-sia. Jadi untuk membentuk karakter yang diharapkan, individu juga harus

mempunyai kesadaran tersendiri untuk menjadikan karakter baik pada dirinya.

Individu yang mempunyai kesadaran akan cepat mengubah dirinya sendiri dan

apabila individu yang kurang memiliki kesadaran proses perubahannya akan

lama.
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Faktor eksternal yang mempengaruhi pembentukan karakter antara lain
dari masyarakat, kebijakan pendidikan, kesepakatan, kurikulum terpadu,
pengalaman pembelajaran, evaluasi, bantuan orang tua, pengembangan
staf, dan program.
a. Masyarakat

Dalam hal ini, masyarakat meliputi tenaga pendidik, orang tua,
anggota masyarakat dan peserta didik. Oleh sebab itu, pihak sekolah
harus membentuk kerjasama dengan pihak tersebut untuk menerapkan
pembentukan karakter yang telah disepakati oleh semua pihak yang
terkait definisi pendidikan karakter, fungsi, dan manfaatnya, serta cara
mewujudkannya.

b. Kebijakan Pendidikan
Sekolah menentukan kebijakan dengan mengadopsi kebijakan formal
atau kebijakan baru yaitu dengan membuat tujuan, visi, dan misi yang
berkaitan dengan pembentukan karakter.

c. Kurikulum Terpadu
Kurikulum terpadu ini lebih menekankan pada mengintegrasikan
kurikulum yaitu memadukan pendidikan karakter dengan mata
pelajaran yang diajarkan. Pengintegrasian tidak sekedar menjelaskan
dari apa itu pendidikan karakter tetapi dibarengi dengan pengalaman
pembelajaran dengan berbagai aktivitas yang positif.

d. Evaluasi
Guru selalu mengapresiasi dari aktivitas peserta didik, dengan member
penjelasan akibat aktivitas tersebut untuk pengembangan karakter.
Sehingga evaluasi di sini tidak semata untuk pengambilan nilai, tetapi
mengetahui sejauh siswa mengalami perubahan perilaku.

e. Bantuan Orang Tua
Sekolah hendaknya meminta orang tua siswa menanamkan pendidikan
karakter kepada anakanya ketika di rumah. Tanpa dukungan orang tua
di rumah, pembentukan karakter akan sulit ditanamkan, karena siswa
lebih sering bersama orang tua.

f. Pengembangan Staf
Perlu diadakannya pelatihan dari sekolah tentang penanaman
pendidikan karakter terhadap guru maupun staf yang lain agar dapat
mengembangkan pendidikan karakter secara berkelanjutan.

g. Program
Terfokus pada lembaga/sekolah untuk membuat rancangan
kegiatan/program kepada guru dan siswa berkaitan dengan penanaman
pembentukan karakter32.

32 Op.Cit, Nurla Isna Aunillah, h. 108
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Adapun faktor internal dan eksternal yang tertera di atas akan berkembang

secara baik jika semua pihak mendukung. Tetapi yang menjadi penghambat

dalam penanaman pendidikan karakter dalam konteks masyarakat perlu digaris

bawahi pengaruh media masa, TV, internet, dan lain-lain.Alat-alat komunikasi ini

setiap hari mengenalkan nilai tertentu yang kadang berlainan dengan nilai yang

ditanamkan disekolah.Begitu besarnya pengaruh media sehingga sering kali

membuat pengaruh sekolah tidak kuat bahkan kalah.Misalnya, di sekolah

ditanamkan nilai juang, di mana siswa harus berlatih mempunyai daya juang

dengan menolak budaya seenaknya, malas-malasan, dan budaya instan. Akan

tetapi, karena TV setiap hari menawarkan budaya instan dan orang akan sukses

tanpa berjuang, maka daya juang akan sering kandas. Tidak hanya itu, yang

terpenting kerjasama yang terbentuk akan memperlancar proses penanaman

pembentukan karakter, tetapi kerjasama tersebut tidak semuanya berjalan dengan

lancar, terkadang banyak yang mempunyai persepsi yang berbeda.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif deskriptif “ penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan

pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.1 Sedangkan menurut

Moleang, bahwa penelitian kualitatif adalah” Penelitian yang dilakukan berdasarkan

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku serta keadaan yang dapat diamati.”2 Dalam

penelitian ini penulis mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu

aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 6 Kendari. Pemilihan

lokasi didasari atas pertimbangan bahwa lokasi penelitian ini sangat strategis,

karena masih berada dalam lingkungan Kota Kendari yang memungkinkan

peneliti mudah untuk dijangkau

1 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung, CV Alfabeta,
2006), h. 4.

2 Lexy.J.Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2000),
h.3.
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