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MOTTO  

 

 َواْسَتِعينُ ْوا ِِبلصَّْْبِ َوالصََّلوِة ...
“Jadikan Sholat dan Sabar sebagai penolongmu …” 

(QS. Al-Baqoroh : 45) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi 

Arab-Latin mengacu pada berikut ini:  

A. Konsonan  

 th : ط a : ا

 zh : ظ b : ة

 „ : ع t : ث

 gh : غ ts : ث

 f : ف j : ج

 q : ق h : ح

 k : ك kh : خ

 l : ل d : د

 m : و dz : ذ

  n : ن r : ز

  w : و z : ش

  ٓ  : s ي : h  

 „ : ء sy : ش

 y : ي sh : ص

    dh : ض

 

B. Vokal  

Vokal Tunggal Vokal Panjang Vokal Rangkap 

Fathah   : a آ   : a  ْي : ai  

Kasrah   : i ي  : i  ْو  : au 

Dhamah : u و   : u   

 

C. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyyah Kata 

sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) 

qamariyyahditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

    al-Baqarah :انبقسة

 al-Madînah :انمديىت
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b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyyah Kata 

sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsiyyah 

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai bunyinyaContoh: 

    ar-rajul : انسجم

 asy-syams : انشمس

   as-Sayyidah : انسيّدة

 ad-Dȃrimî : اندازمى

c. Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan dengan 

lambang (_ّ_), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan 

huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda 

tasydîd. Aturan ini berlaku umum, baik tasydîd yang berada di 

tengah kata, di akhir kata ataupun yang terletak setelah kata 

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyyah. Contoh: 

  Âmannȃ billȃhi : أَمىَّب بِبللِ 

 Âmana as-Sufahȃ‟u : أَمَه انسُّفََهبء  

نَّ انَِّرْيهَ إِ   : Inna al-ladzîna  

َكعِ   wa ar-rukka‟i : َوانسُّ

d. TaMarbuthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh 

kata sifat (na‟at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi 

huruf “h”. Contoh: 

 al-Af`idah :   األَْفئِدَةِ 

ََلِميَّت  انَجبِمعَت  اإِلسْ    : al-Jȃmi‟ah al-Islȃmiyyah 

Sedangkan ta marbuthah yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (isim), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. Contoh: 

 Âmilatun Nashibah‟: َعبِمهتٌ وَبِصبَتٌ 

 al-Âyat al-Kubrȃ :  اٱليَت  انك ْبٰسى
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e. Huruf Kapital  

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan 

tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan 

yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan 

awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, 

dan lain-lain. Katentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula 

dalam alih aksara ini seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal 

(bold) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri yang 

diawali dengan kata sandang maka huruf yang ditulis kapital 

adalah awal namadiri, bukan kata sandangnya. Contoh: „Ali 

Hasan al-„Aridh, al-„Asqallani, al-Farmawi dan seterusnya. 

Khusus untuk penulisan kata Alqur‟an dan nama-nama surahnya 

menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur‟an, Al-Baqarah, Al-

Fatihah dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

Nama Syifa Awallia Putri, judul skripsi “Implementasi Program 

Pembiasaan Karakter Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa (Studi Kasus 

di SMP Paramarta Ciputat)” Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, tahun 2020. 

Pendidikan karakter merupakan faktor yang penting dalam kehidupan 

manusia, namun umumnya pendidikan di Indonesia saat ini sedang 

mengalami krisis karakter. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

untuk menanamkan generasi penerus bangsa diantaranya memasukkan nilai-

nilai karakter pada setiap proses pembelajaran, akan tetapi realitanya, tidak 

semua guru menghadapi dapat menerapkan pendidikan karakter kepada 

peserta didik karena pendidikan karakter harus diimbangi dengan 

pembiasaan. Tidak ada yang menyangkal bahwa karakter merupakan aspek 

yang penting untuk kesuksesan manusia dimasa depan, karakter yang kuat 

akan membentuk mental yang kuat, sedangkan mental yang kuat akan 

melahirkan spirit yang kuat, pantang menyerah, berani mengarungi proses  

panjang serta menerjang arus badai yang bergelombang dan berbahaya. untuk 

itu sangat diperlukan adanya penerapan pembiasaan pendidikan karakter  

baik di dalam kelas maupun diluar kelas guna untuk membentuk karakter 

siswa, karna pendidikan karakter menjadi keniscahayaan bagi bangsa ini 

untuk membangun mental pemenang bagi generasi bangsa dimasa yang akan 

datang.  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu (1) Bagaimana 

implementasi program pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi 

siswa di SMP Paramarta? (2) Apa saja nilai karakter yang diimplementasikan 

melalui program pembiasaan karakter siswa dalam meningkatkan prestasi 

siswa? (3) Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan program 

pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa di SMP Paramarta?. 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan metode penelitian 

kualitatif  yang bersifat analisis deskriptif. 

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi 

program pembiasaan karakter yang dilakukan setiap hari, menumbuhkan 

karakter baik pada siswa, terbentuknya karakter siswa yang baik ini, dapat 

meningkatkan perolehan dalam meraih prestasi, karena salah satu faktor 

berhasilnya meraih prestasi itu dengan memiliki karakter yang baik. Hal 

tersebut dapat memperlihatkan bahwa yang memiliki kepribadian karakter 

baik akan mudah dalam meraih prestasi. 

 

Kata Kunci : Program Pembiasaan Karakter dan Prestasi  
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ABSTRACT 

 

The name Syifa Awallia Putri, the title of the thesis "Implementation of 

the Character Habituation Program in Improving Student Achievement 

(Case Study at SMP Paramarta Ciputat)" Islamic Education Study 

Program, Tarbiyah Faculty, Institute of Qur’anic Sciences, 2020. 

 

Character education is an important factor in human life, but 

generally education in Indonesia is currently experiencing a character crisis. 

Various efforts have been made by the government to instill the next 

generation of the nation, including including character values in every 

learning process, but in reality, not all teachers face being able to apply 

character education to students because character education must be 

balanced with habituation. Nobody denies that character is an important 

aspect for human success in the future, a strong character will form a strong 

mentality, while a strong mentality will give birth to a strong spirit, never 

give up, dare to go through a long process and brave the waves of surging 

and dangerous storms . For this reason, it is very necessary to apply the 

habituation of character education both in the classroom and outside the 

classroom in order to shape the character of students, because character 

education is a danger for this nation to build a winning mentality for future 

generations of the nation.  

The problem formulations in this study are (1) How is the 

implementation of the character habituation program in increasing student 

achievement at SMP Paramarta? (2) What are the character values 

implemented through the student character habituation program in 

increasing student achievement? (3) Supporting and inhibiting factors from 

implementing the character habituation program in increasing student 

achievement at SMP Paramarta? To answer the problem formulation, a 

qualitative research method is used which is descriptive analysis.  

From the research results, it is concluded that the implementation of 

the character habituation program which is carried out every day, fosters 

good character in students, the formation of good student character, can 

increase the acquisition of achievement, because one of the factors of success 

in achieving that achievement is to have a good character. This can show 

that those with good character personalities will easily achieve 

achievements. 

 

Keywords: Character and Achievement Habituation Program



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan dalam arti luas dapat diartikan segala pengalaman 

belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang 

hidup. Segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu, suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, 

berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. 
1
 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara. Maka pendidikan sejatinya proses belajar yang 

tidak hanya membentuk kecerdasan peserta didik, namun memiliki 

banyak komponen yang lebih utama, seperti mengutamakan 

pembentukan spiritual keagamaan dan juga ahlak dalam diri peserta 

didik.
2
 Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an : 

                               

                

  
 “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 

meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang 

                                                           
1
 Asriny, Pengertian Pendidikan dalam arti Sempit, Luas, dan Ilmu Pendidikan, 

https://asriny.wordpress.com/2016/12/22/pengertian-pendidikan-dalam-arti-sempit-arti-

luas-dan-ilmu-pendidikan/, 26 Juli 2020, 15.00 WIB. 
2
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, h. 3. 

https://asriny.wordpress.com/2016/12/22/pengertian-pendidikan-dalam-arti-sempit-arti-luas-dan-ilmu-pendidikan/
https://asriny.wordpress.com/2016/12/22/pengertian-pendidikan-dalam-arti-sempit-arti-luas-dan-ilmu-pendidikan/
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mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu 

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa [4] : 9) 
 

Ada satu pernyataan menarik yang pernah disampaikan oleh 

Bapak Muhammad Nuh ketika masih menjabat sebagai Mentri 

Pendidikan Nasional. Beliau mengungkapkan bahwa agama di 

Indonesia mulai kehilangan etikanya, dan pendidikan di Indonesia 

juga mulai kehilangan karakternya. Jika realitas bidang pendidikan 

disekitar kita potret, gambar yang terlihat jelas adalah bahwa pada 

umumnya pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami krisis 

karakter. Ketika dunia pendidikan mengalami kemajuan yang luar 

biasa dengan kemampuan teknologi dan perindustriannya, moralitas 

kehidupan bangsa ini justru mengalami degradasi yang juga luar 

biasa.
3
 

Selain itu, kemajuan teknologi yang kian pesat membuat para 

generasi saat ini dengan mudah dapat mengakses berbagai media 

tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dunia pendidikan harus memberikan 

perhatian yang besar terhadap generasi ini, dalam artian kurikulum 

pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan generasi 

sekarang. Dengan perkembangan zaman yang kian cepat seperti 

sekarang ini, maka lingkungan sosial anak pun harus diperhatikan, 

peran orangtua sangat penting bagi perkembangan anak pada usia 

remaja ini, namun tidak jarang orangtua yang terlalu sibuk dengan 

pekerjaan sehingga mengabaikan perkembangan anak dan 

menganggap bahwa pendidikan yang diberikan guru disekolah sudah 

                                                           
3
 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Total Quality Management, 

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018), h. 13. 
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cukup, namun kenyataannya guru tidak bisa memantau atau 

memperhatikan perilaku anak didik selama 24 jam. 
4
 

Kurikulum kita yang berbasis pada kompetensi (kemampuan) 

hanya bisa melahirkan peserta didik yang cerdas intelektual dan 

belum bisa melahirkan peserta didik yang cerdas emosional dan 

cerdas spiritual. Padahal, kesuksesan seseorang 80% dipengaruhi oleh 

kecerdasan emosional dan spiritualnya (ESQ) dan hanya 20% 

dipengaruhi oleh kecerdasan intelektualnya (IQ). 
5
  

Lembaga pendidikan tidak sekedar menghasilkan manusia yang 

bermental benalu, idealnya, pendidikan formal menghasilkan manusia 

yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, inovatif, dan berahlak mulia 

agar survive. Realitasnya, pendidikan kita hanya menghasilkan 

manusia yang lebih mengandalkan hard skill lalai pada soft skill. Para 

siswa sehingga mengandalkan otak dan ototnya, ketimbang emosional 

dan spiritual. Ini merupakan kegagalan pendidikan.
6
 Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh pemerintah untuk menanamkan karakter generasi 

penerus bangsa ini diantaranya memasukkan nilai-nilai karakter pada 

setiap mata pembelajaran , akan tetapi realitanya, tidak semua guru 

menghadapi dapat menerapkan pendidikan karakter peserta didik 

karena pendidikan karakter harus diimbangi dengan pembiasaan, akan 

tetapi dalam proses pembiasaan itu memerlukan waktu yang tidak 

sedikit. 
7
 

                                                           
4
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2011), h. 4.  
5
 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Total Quality Management,… 

h. 14. 
6
 Muhammad Jafar Anwar dan Muhammad A. Salam As, Membumikan Pendidikan 

Karakter, (Jakarta : CV. Suri Tatu‟uw, 2015), h. 11. 
7
 Muhammad Jafar Anwar dan Muhammad A. Salam As, Membumikan Pendidikan 

Karakte,… h. 3. 
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Tidak ada yang menyangkal bahwa karakter merupakan aspek 

yang penting untuk kesuksesan manusia dimasa depan. Karakter yang 

kuat akan membentuk mental yang kuat, sedangkan mental yang kuat 

akan melahirkan spirit yang kuat, pantang menyerah, berani 

mengarungi proses panjang, serta menerjang arus badai yang 

bergelombang dan berbahaya. Karakter yang kuat merupakan 

persyaratan untuk menjadi seorang pemenang dalam medan 

kompetensi kuat seperti saat ini dan yang akan datang, yang terkenal 

dengan era hiperkompetitif. Bagi seseorang yang berkarakter lemah, 

tidak akan ada peluang untuk menjadi pemenang. Ia hanya menjadi 

pecundang, sampah masyarakat, teralinasi, dan termaginalkan dalam 

proses kompetensi yang ketat. Sebab, ia mudah menyerah, tidak 

mempunyai prinsip, paragmatis, dan oportunis, serta tidak 

mempunyai keberanian untuk menerjang gelombang ombak dan badai 

yang dahsyat. Ia penakut, langkahnya ceroboh, dan pergerakannya 

bisa dibaca oleh orang lain dengan mudah. Oleh sebab itu, pendidikan 

karakter menjadi keniscahyaan bagi bangsa ini untuk membangun 

mental pemenang bagi generasi bangsa dimasa yang akan datang. 
8
 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan diluar mata 

pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan 

peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat 

mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh 

pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan 

berwenang di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler selama ini dipandang 

sebelah mata, hanya sebagai pelengkap kegiatan intrakurikuler. 

Padahal, jika kegiatan ekstra ini didesain secara professional maka 

                                                           
8
 Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di 

Sekolah, (Yogyakarta : Diva Press, 2013), h. 19-20. 
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akan menjadi wahana efektif dalam melahirkan bakat terbesar dalam 

diri anak, membentuk karakter pemenang pada diri anak, dan tempat 

aktualisasi terhebat yang akan selalu ditunggu anak setiap saat. 
9
 

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul 

“Implementasi Program Pembiasaan Karakter Dalam 

Meningkatkan Prestasi  Siswa (Studi Kasus di SMP Paramarta)” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Semakin berkembangnya teknologi yang kian pesat membuat para 

generasi saat ini dengan mudah dapat mengakses berbagai 

informasi, termasuk informasi pembelajarannya, dan faktanya 

masih banyak karakter siswa yang rusak.  

2. Sejatinya proses belajar tidak hanya membentuk kecerdasan 

peserta didik, namun pembentukan karakter yang baik itu lebih 

diutamakan. 

3. Salah satu bentuk pendidikan karakter melalui program 

pembiasaan karakter. 

4. Kegiatan pembiasaan karakter yang belum di eksplorasi oleh 

peneliti tentang bagaimana implementasi pendidikan karakter 

terhadap prestasi siswa.  

5. Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan program 

pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa.  

                                                           
9
 Jamal Ma‟mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan Karakter di 

Sekolah,… h. 62-63. 
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6. Nilai-nilai yang ditanamkan dari program pembiasaan karakter 

tersebut dalam meningkatkan prestasi siswa.  

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah 

yang dikemukakan diatas, maka fokus penelitian ini membahas 

mengenai penerapan program pembiasaan karakter dalam 

meningkatkan prestasi siswa di SMP Paramarta Ciputat.  

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka masalah yang 

diteliti  dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi program pembiasaan karakter dalam 

meningkatkan prestasi siswa di SMP Paramarta? 

2. Apa saja nilai karakter yang diimplementasikan melalui program 

pembiasaan karakter siswa dalam meningkatkan prestasi siswa?  

3. Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan program 

pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa di SMP 

Paramarta? 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan utama 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi 

program pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa di 

SMP Paramarta. 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi serta menambah wawasan keilmuan bagi dunia 

pendidikan, dan memperbanyak wacana keilmuan dalam dunia 
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pendidikan serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian lain dalam 

mengembangkan kajian yang sejenis. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang berkaitan tentang memahami implementasi  

program pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa  

di SMP Paramarta.  

G. Tinjauan Pustaka 

1. Penelitian Riska Roviza, tahun 2018, mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) 

Jakarta. Berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter dalam 

Membentuk Kedisiplinan dan Tanggung Jawab Siswa (Studi 

Kasus di SD Al-Syukro Universal Ciputat Tangerang 

Selatan)”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pada dunia 

pendidikan masih banyak siswa yang melanggar peraturan 

sekolah, mulai dari tidak mengerjakan tugas, datang terlambat, 

membolos dan ketidakpatuhan siswa terhadap gurunya. Berbagai 

sikap tersebut terjadi karena menipisnya sikap disiplin dan 

tanggung jawab siswa. Untuk menanganinya perlu adanya 

lembaga pendidikan yang mampu membangun karakter 

kedisiplinan dan tanggung jawab pada peserta didik. Dan 

penelitian ini menggunakan teknik penelitian analisis deskriptif 

kualitatif.  

Adapun hasil penelitian skripsinya menunjukan bahwa 

implementasi pendidikan karakter dalam membentuk kedisiplinan 

dan tanggung jawab di SD Al-Syukro Universal meliputi dua 

aspek yaitu pelaksanaan dan upaya sekolah. Dalam 

pelaksanaannya dibentuk melalui kegiatan pembiasaan, tata tertib, 

sarana dan prasarana dan keteladanan. Adapun upaya sekolah, 
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dengan menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, 

efektif lagi menyenangkan. 

Persamaan skripsi Riska Roviza dengan skripsi penulis yakni 

sama-sama membahas tentang penerapan pendidikan karakter 

terhadap siswa. Perbedaan, skripsi Riska Roviza meneliti hasil 

dari penerapan pendidikan karakter terhadap pembentukan sifat 

kedisiplinan dan tanggungjawab saja, sedangkan skripsi penulis 

meneliti pembentukan pendidikan karakter melalui program 

pembiasaan karakter, namun berlanjut untuk meneliti bagaimana 

hasil dari penerapan program pembiasaan karakter tersebut 

terhadap peningkatan prestasi siswa. 

2. Penelitian Siti Nuryanah, tahun 2018, mahasiswa Pendidikan 

Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) 

Jakarta. Berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter Melalui 

Kegiatan Ekstrakurikuler Memanah di SDIT Darojaatul 

Ulum Depok”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pada saat 

ini masih banyak beberapa kasus kemerosotannya pendidikan 

karakter pada siswa, seperti merokok, tawuran, bullying. Dalam 

kasus tersebut menjadi contoh penerapan nilai karakter yang 

masih belum maksimal khususnya dilingkungan sekolah. Untuk 

menanganinya diperlukan adanya pendidikan karakter namun 

bukan hanya di dalam kelas tetapi diluar jam pelajaran, seperti 

ekstrakurikuler memanah. Dan penelitian ini menggunakan teknik 

penelitian analisis deskriptif kualitatif.  

Adapun hasil penelitian skripsinya bahwa pendidikan karakter 

melalui ekstrakurikuler memanah di SDIT Darojaatul Ulum 

memperlihatkan bahwa nilai karakter pada peserta didik 

terbentuk, dengan melalui suatu pembiasaan yang dimulai dari hal 
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terkecil seperti membiasakan diri para peserta didik setiap 

memulai suatu kegiatan dengan membaca doa.  

Persamaan skripsi Siti Nuryanah dengan skripsi penulis yakni 

sama-sama membahas penerapan pendidikan karakter terhadap 

siswa. Perbedaan, skripsi Siti Nuryanah meneliti hasil 

pembentukan pendidikan karakter melalui ekstrakulikuler 

memanah. Sedangkan skripsi penulis meneliti hasil pembentukan 

pendidikan karakter melalui program pembiasaan karakter, namun 

berlanjut untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program 

pendidikan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa.  

3. Penelitian Atik Ulfah Adawiyah, tahun 2016, Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan (FITK), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Berjudul “Peranan Oeangtua dalam Pendidikan Karakter 

Anak Masa Kini (Di Lingkungan RT 014 RW 005, Kelurahan 

Cipete Selatan, Kecamatan Cilandal, Jakarta Selatan)”. 

Dalam skripsinya menjelaskan bahwa semakin menurunnya 

tatakrama kehidupan sosial dan etika anak dalam praktek 

kehidupan baik dirumah, disekolah maupun dilingkungan sekitar, 

dan dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju 

membuat turunnya rasa tanggung jawab anak terhadap tugas dan 

kewajibannya. Untuk menanganinya diperlukan adanya peranan 

yang lebih dari orang tua dalam mendidik anaknya. Penelitian ini 

menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode 

fenomenologi.  

Adapun hasil penelitian skripsinya bahwa peranan orangtua dalam 

pendidikan karakter anak masa kini adalah baik, salah satunya 

dengan menanamkan nilai-nilai karakter sejak dini kepada anak, 

terlihat ketika penulis melihat kehidupan langsung sehari-hari 



10 
 

 
 

mereka, walaupun masih ada beberapa orangtua yang tidak 

memberikan pendidikan karakter yang baik kepada anak mereka. 

Persamaan skripsi Atik Ulfah Adawiyah dengan skripsi penulis 

yakni sama-sama membahas tentang pendidikan karakter terhadap 

anak. Perbedaan, skripsi Atik Ulfah Adawiyah meneliti hasil dari 

bagaimana peranan orangtua terhadap pembentukan karakter 

anaknya, sedangkan skripsi penulis meneliti hasil dari penerapan 

program pembiasaan karakter terhadap pembentukan karakter 

siswa, lalu berlanjut meneliti bagaimana hasil dari penerapan 

program pembiasaan karakter tersebut dalam peningkatan prestasi 

siswa.  

4. Penelitian Faridatunnuha Khoha Al-Fawwaz, tahun 2019,  

Fakultas Ilmu Tabiyah dan Keguruan (FITK), UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Berjudul “Implementasi Religious Culture 

Melalui Program Penguatan Pendidikan Karakter di MAN 4 

Jakarta”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa pendidikan di 

sekolah bukan hanya ditekankan pada pemahaman kognitif 

semata tetapi juga pengalaman dari pemahaman kognitif tersebut 

atau yang biasa disebut dengan perilaku atau ahlak. Karena itu 

sekolah menerapkan pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran disekolah. Namun, faktanya masih banyak guru 

yang kurang terampil dalam mendidik karakter siswa. Untuk 

menanganinya diadakanlah religious culture dalam rangka 

mensukseskan program penguatan pendidikan berkarakter 

disekolah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.  

Adapun hasil penelitian skripsinya bahwa pembentukan religious 

culture menjadikan para siswanya menjadi pribadi yang baik, 

dengan diadakannya program 5S, Tausiyah, infak, melaksanakan 
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sholat berjamaah dan kegiatan yang lain sebagainya dapat 

membentuk karakter siswa yang baik.  

Persamaan skripsi Faridatunnuha Khoha Al-Fawwaz dengan 

skripsi penulis, yakni sama-sama membahas tentang penanaman 

pendidikan karakter terhadap siswa. Perbedaan, skripsi 

Faridatunnuha Khoha Fawwaz meneliti hasil penerapan 

pembentukan Religious Culture melalui program penguatan 

pendidikan karakter saja , sedangkan skripsi penulis meneliti hasil 

penerapan program pembiasaan karakter dalam pembentukan 

karakter siswa, tetapi berlanjut mengetahui bagaimana hasil dari 

pembentukan karakter melalui program pembiasaan tersebut 

dalam meningkatkan prestasi siswa. 

5. Penelitian Merlin Meylania, tahun 2019, mahasiswa Pendidikan 

Agama islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Berjudul “Pendidikan Karakter Melalui 

Sistem Boarding School Siswa Kelas XII di Madrasah Aliyah 

Negeri 4 Jakarta”. Dalam skripsinya menjelaskan bahwa 

kemajuan teknologi yang kian pesat membuat para generasi saat 

ini dengan mudah dapat mengakses berbagai media tanpa dibatasi 

ruang dan waktu. Peran orang tua sangat penting bagi 

perkembangan anak pada usia remaja ini, namun tidak jarang 

orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, sehingga 

mengabaikan perkembangan anak, dan menganggap bahwa 

pendidikan yang diberikan guru di sekolah sudah cukup, namun 

kenyataannya guru tidak bisa memantau atau memperbaiki 

perilaku siswa selama 24 jam. Untuk menanganinnya dibuatlah 

program boarding school atau sekolah berasrama yang dibuat oleh 

MAN 4 Jakarta, agar dapat membantu orangtua, guru, dan 
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khususnya siswa dalam menanamkan nilai-nilai karakter yang 

sesuai dengan nilai-nilai Islami. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif.  

Adapun hasil penelitian skripisnya bahwa pendidikan karakter 

yang diterapkan di MAN 4 Jakarta berjalan dengan baik, dengan 

diadakannya penerapan sholat fardu berjamaah, sholat tahajud, 

berzikir, muhadoroh, dan kegiatan yang lainnya. Walapun tidak 

dapat dipungkiri padatnya jadwal boarding school menjadi 

keluhan para siswa,juga peran orangtua yang kurang kooperatif.  

Akan tetapi pendidikan karakter yang diterapkan didukung 

dengan sumber daya manusia Pembina dan guru pembimbing 

yang ahli.  

Persamaan skripsi Merlin Meylania dengan skripsi penulis, yakni 

sama-sama membahas tentang penanaman pendidikan karakter 

terhadap siswa. Perbedaan, skripsi Merlin Meylania meneliti 

hasil proses penerapan pendidikan karakter melalui kegiatan 

boarding school saja, sedangkan skripsi penulis meneliti hasil 

proses penerapan pendidikan karakter melalui program 

pembiasaan karakter, namun tidak hanya meneliti berhasil 

tidaknya penerapan pendidikan karakter tersebut, tetapi berlanjut 

untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program 

pembiasaan karakter tersebut terhadap peningkatan prestasi siswa.  

H. Sistematika Penulisan  

Penulis mengacu kepada buku pedoman Skripsi, Tesis, dan 

Disertasi yang diterbitkan oleh Institut Ilmu Al-Qur‟an (IIQ) Jakarta 

tahun 2017, adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

Pada Bab Pertama, mencakup pembahasan mengenai Latar 

Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan 
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Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan 

Sistematika Penulisan. 

Pada Bab kedua, mencakup landasan teoritis atau konsep yang 

mendukung penulisan yaitu meliputi, pengertian Karakter, Pengertian 

Pendidikan Karakter, Proses dan Penerapan Pendidikan Karakter, 

Keberhasilan Pendidikan Karakter, Unsur-unsur Karakter, Ruang 

Lingkup Pendidikan Karakter, Tujuan Pendidikan Karakter, Fungsi 

Pendidikan Karakter, Pengertian Prestasi, Faktor yang mempengaruhi 

Prestasi, Fungsi Prestasi, dan Tujuan Prestasi. 

Pada Bab ketiga, mencakup tentang metedologi penelitian 

meliputi pembahasan mengenai Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis 

dan Pendekatan Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, Teknik Analisa Data.  

Pada Bab keempat, mencakup tentang Analisis Hasil Penelitian 

meliputi pembahasan mencakup Gambaran Umum Penelitian, 

Analisis Data Temuan, dan Analisis Hasil Penelitian.  

Pada Bab kelima, membahas tentang penutup yang berisi 

Kesimpulan dan Saran.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI   

A. Karakter  

1. Pengertian Karakter  

Untuk mengetahui pengertian karakter, kita dapat melihat dari 

dua sisi, yaitu kebahasaan dan istilah. Menurut bahasa 

(etimologis) istilah karakter berasal dari bahasa Latin kharakter, 

kharassaein, dan kharax, dalam bahasa Yunani character dari 

kata charassein, yang berarti membuat tajam dan membuat dalam. 

Dalam bahasa Inggris character dan dalam bahasa Indonesia 

lazim digunakan dengan istilah karakter. Sementar itu, dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), pusat bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional kata karakter berarti sifat-sifat 

kejiwaan, ahlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang 

dengan yang lain, atau bermakna bawaan, hati, jiwa, kepribadian, 

budi pekerti, prilaku, personalitas, sifat, tabiat, tempramen, 

watak.
10

  

Maka istilah berkarakter artinya memiliki karakter, memiliki 

kepribadian, berprilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Individu 

yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang 

berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME. 

Dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia 

internasional pada umumnya mengoptimalkan potensi 

(pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan 

motivasinya (perasaannya).
11

 

 

                                                           
10

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasi, (Bandung : 

ALVABETA cv, 2012), h. 1-2. 
11

 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasi,… h. 2. 
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Secara harfiah karakter artinya kualitas mental atau moral, 

kekuatan moral, nama atau reputasi. Menurut kamus lengkap 

Bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, ahlak atau 

budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, tabiat, 

watak. Berkarakter artinya mempunyai watak, mempunyai 

kepribadian.
12

 Dalam Dorland‟s Poket Medical Dictionary 

dinyatakan bahwa karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang 

ditunjukan oleh individu. Di dalam kamus psikologi di nyatakan 

bahwa karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis 

atau moral, misalnya kejujuran seseorang, biasanya mempunyai 

kaitan dengan sifat-sifat yang relatif tepat. 
13

 

Secara umum, kita sering mengasosialisasikan istilah karakter 

dengan apa yang disebut dengan tempramen yang memberinya 

sebuah definisi yang menekankan unsur  psikososial yang 

dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Kita juga 

bisa memahami karakter dari sudut pandang behavioral yang 

menekankan unsur somatopsikis yang dimiliki individu sejak 

lahir.
14

 Menurut Simon Philips “Karakter adalah kumpulan tata 

nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, 

sikap, dan prilaku yang ditampilkan.” Sedangkan Doni Koesoema 

A.“Memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. 

Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik, atau gaya, 

atau sifat khas dari diri seorang yang bersumber dari bentukan-

                                                           
12

Hamka Abdul Aziz, Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati : Ahlak Mulia 

Pondasi Membangun Karakter Bangsa,  (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2012), h. 197. 
13

 Hamka Abdul Aziz, Pendidikan Karakter Berpusat Pada Hati : Ahlak Mulia 

Pondasi Membangun Karakter Bangsa,… h. 197-198. 
14

 Doni Koesoema A., Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak di Zaman 

Global, (Jakarta : PT. Grasindo, 2010), h. 79-80. 
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bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga masa 

kecil, juga bawaan sejak lahir.” 
15

 

Menurut pusat kurikulum Balitbang Kemdiknas karakter 

adalah watak, tabiat, ahlak, atau kepribadian seseorang yang 

terbentuk dari hasil intenalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

di yakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara 

pandang, berfikir, bersikap, dan bertindak. Karakter menjadi 

identitas yang mengatasi pengalaman kontigen yang selalu 

berubah. Dari kematangan karakter inilah, kualitas seorang 

pribadi diukur. 
16

 

Karakter dimaknai sebagai cara berfikir dan berprilaku yang 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam 

lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 
17

 Sedangkan 

menurut Ellen G. White mengemukakan bahwa :
18

  

Pembangunan (pendidikan) karakter adalah usaha paling 

penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan 

karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang 

benar. Jika bukan mendidik dan mengasuh anak-anak untuk 

perkembangan tabiat (watak) yang luhur, buat apakah sistem  

pendidikan itu diselenggarakan? Baik dalam pendidikan dirumah 

maupun disekolah, orangtua dan guru tetap sadar bahwa 

pembangunan tabiat (watak) yang agung adalah tugas mereka. 

 

Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dinyatakan 

bahwa karakter adalah kualitas atau kekuatan mental dan moral, 

                                                           
15

 Fatchul Mu‟in, Pendidikan Karakter : Konstruksi Teoritik dan Praktik, 

(Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2011), h. 160. 
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ahlak atau budi pekerti individu. 
19

 Dapat dimaknai juga bahwa 

karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu 

seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. 

Pengertian karakter, watak, dan kepribadian memang sering 

tertukar-tukar dalam penggunaannya. Oleh karen itu, tidak heran 

jika dalam penggunaannya seseorang terkadang tertukar menyebut 

karakter, watak atau kepribadian. Hal ini karena ketiga istilah ini 

memang memiliki kesamaan yakni sesuatu asli yang ada dalam 

diri individu seseorang yang cenderung menetap secara permanen. 

20
 

Banyak definisi mengenai arti karakter menurut beberapa ahli. 

Seperti yang dijabarkan oleh Simon Philips bahwa karakter pada 

dasarnya adalah suatu kumpulan tata nilai seseorang yang 

tersistem, yang akan menjadi pengaruh terhadap terbentuknya 

sikap atau perilaku seseorang yang ia lakukan.  

2. Pengertian Pendidikan Karakter  

Pendidikan mempunyai definisi yang luas, yang mencakup 

semua perbuatan atau semua usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan nilai-nilai serta melimpahkan pengetahuan, 

pengalaman, kecakapan serta keterampilan kepada generasi 

selanjutnya sebagai usaha untuk menyiapkan mereka agar dapat 

memenuhi fungsi hidup mereka, baik jasmani begitu pula ruhani. 

Menurut Ki Hadjar Dewantra seperti dikutip Abu Ahmadi dan 

Nur Ukhbiyati mendefinisikan “pendidikan sebagai tuntutan 

segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka kelak 
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menjadi manusia dan anggota masyarakat yang dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.” 
21

 

Sedangkan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 butir 1, pendidikan adalah : 

“usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secar aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 
22

 

Sementara itu istilah karakter yang dalam bahasa Inggris 

character, berasal dari istilah Yunani, character dari kata 

charassein yang berarti membuat tajam atau membuat dalam. 

Karakter juga dapat berarti mengukir. Sifat utama ukiran adalah 

melekat kuat diatas benda yang di ukir. Karena itu, Wardani 

seperti dikutip Endri Agus Nugraha menyatakan bahwa “karakter 

adalah ciri khas seseorang dan krakter tidak dapat dilepaskan dari 

konteks sosial budaya karena karakter terbentuk dalam 

lingkungan sosial budaya tertentu.” 
23

 

Salah satu cara untuk membangun karakter adalah melalui 

pendidikan yang ada, baik itu pendidikan dikeluarga, masyarakat, 

atau pendidikan formal di sekolah harus menanamkan nilai-nilai 

                                                           
21

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya 

secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Msyarakat, 

(Yogyakarta : AR RUZZ MEDIA, 2013), h. 26. 
22

 Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter : Pendidikan 

Berbasis Agama dan Budaya Bangsa, (Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2013), h.41.  
23

 Syamsul Kurniawan, Pendidikan Karakter : Konsepsi dan Implementasinya 

secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Msyarakat,…  
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untuk pembentukan karakter.
24

 Dalam hubunganya dengan 

pendidikan, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai 

pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuan 

siswa untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara 

kebaikan, mewujudkan dan menebar kebaikan dalam kehidupan 

sehari-hari dengan sepenuh hati.
25

  

Pendidikan karakter adalah suatu istilah yang luas yang 

digunakan untuk menggambarkan kurikulum dan cirri-ciri 

organisasi sekolah yang mendorong pengembangan nilai-nilai 

fundamental anak-anak di sekolah. Dikatakan istilah yang luas 

karena mencakup berbagai subkomponen yang menjadi bagian 

dari program pendidikan karakter seperti pembelajaran dan 

kurikulum tentang keterampilan-keterampilan sosial, 

pengembangan moral, pendidikan nilai, pembiasaan kepedulian, 

dan berbagai program pengembangan sekolah yang 

mencerminkan beraktivitas yang mengarah pada pendidikan 

karakter. 
26

 

Pendidikan karakter mempunyai makna lebih tinggi dari 

pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang 

benar dan salah, tetapi lebih dari itu. Pendidikan karakter 

menanamkan kebiasaan (habibuational) tentang hal baik sehingga 

siswa di didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana 

yang baik dan salah, serta mampu merasakan (domain afektif) 
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nilai baik dan mau melakukan (domain psikomotor). 
27

Menurut 

Zubaedi : 
28

 

Pendidikan Karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, 

yang intinya merupakan program pengajaran yang bertujuan 

mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara 

menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai 

kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat 

dipercaya, disiplin dan kerja sama yang menekankan ranah afektif 

(perasaan/sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berfikir 

rasional), dan ranah skil (keterampilan, tampil mengolah data, 

mengemukakan pendapat dan kerja sama).  

 

Pendidikan Karakter menurut Ratna Megawangi adalah 

“sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya.” Definisi lainnya dikemukakan 

oleh Fakry Gaffar :
29

 

Sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuh  kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga 

menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu. Dalam definisi 

tersebut, ada tiga ide pikiran penting, yaitu : 1) proses 

transformasi nilai-nilai, 2) ditumbuhkembangkan dalam 

kepribadian, 3) menjadi satu dalam prilaku.  

 

Pendidikan karakter sering digunakan untuk merujuk 

bagaimana seseorang menjadi “baik”. Pendidikan berlangsung 

sepanjang hayat sebagai suatu proses perkembangan kearah 

manusia yang sempurna. Dengan demikian dapat kita simpulkan 
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bahwa pendidikan karakter merupakan upaya pembentukan 

kepribadian seseorang secara terus menerus melalui penanaman 

nilai-nilai agar menjadi orang yang baik sesuai dengan harapan 

masyarakat luas. 
30

 

Banyak definisi mengenai pendidikan karakter menurut 

beberapa ahli. Seperti yang dijabarkan oleh Ratna Megawangi 

(2011:5) bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu bentuk 

penerapan dalam mendidik anak-anak agar menjadi bijak dalam 

mengambil keputusan, dan selalu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memiliki dampak positif 

terhadap lingkungan sekitar.  

3. Proses dan Penerapan Pendidikan Karakter  

Model pendidikan selalu berkembang sesuai dengan tuntutan 

zaman. Hal ini memang sejalan dengan kebutuhan masyarakat 

yang menginginkan model pendidikan yang mampu menjawab 

persoalan mereka. Untuk itu, kehadiran Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai salah satu instrument dalam 

meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya diterima begitu saja. 

Harus ada tindak lanjut yang lebih progresif agar KTSP tersebut 

bisa memberi faedah dan nilai lebih kepada pengembangan 

pendidikan karakter. 
31

 

Pengembangan KTSP yang berbasis pendidikan karakter 

mendesak untuk segera diwujudkan, mengingat pendidikan 

karakter merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan 

pilar-pilar kebangkitan bangsa. Dalam perkataan sebagian ulama 
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mutaqodimin yakni al-Imam Syafi‟I rahimahullah, sebagaimana 

disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya “Manaaqib asy-

Syafi‟I, yang dikutip oleh Daradjat, mengatakan bahwa :  

أخْبان أبو عبد الر محن بن أيب احلسن الصويف,مسعت أِب دمحم بن 
 ععي  ارجر اا  ي الققي  يقول أيب حامد يقول : مسعت أِب

:مسعت الربيع بن سليمان يقول : مسعت الشا فعي يقول :  َمْن 
عْ َيا فَ َعَلْيِ  ِِبلِعْلِ  َوَمْن أرَاَدأآل ِخَرة فَ َعَلْيِ  ِِبلِعْلِ     أرَاَد الدُّ

 
“telah mengabarkan kepada kami Abu Abdir Rahman bin abil 

Hasan as-Shuufiy aku mendengar Abu Muhammad bin Abi 

Hamamid berkata, aku mendengar Abu Nu‟aim al Jurjaani al-

Faqiih berkata, aku mendengar ar-Rabii‟bin Sulaiman berkata, 

aku mendengar imam asy-Syafi‟I berkata : “ Barangsiapa yang 

menginginkan dunia maka hendaklah dengan ilmu, barangsiapa 

yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengn ilmu.”
32

  

 

Terinspirasi dari perkataan ulama tersebut, menghadapi 

tantangan zaman yang dihadapi generasi muda Indonesia, para 

guru dituntut mempersiapkan diri dan bersiap menghadapinya. 

Pendidikan karakter yang di dengung-dengungkan sebagai salah 

satu filter yang mampu menangkis serangan negatif globalisasi 

perlu dimaksimalkan fungsinya. Hal ini yang menjadi tugas utama 

guru untuk dapat mengolaborasi, mengeksplorasi, dan 

mengimplementasikan di setiap ruang pembelajaran yang 

diampunya sehingga bibit-bibit muda generasi bangsa mampu 
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menyerap dan mewujudkannya, baik di ruang pembelajaran, 

keluarga, masyarakat, agama, maupun bangsa dan negara. 
33

 

Sisi paling dominan yang ditekankan dalam pendidikan 

karakter adalah persoalan afektif (sikap) seorang siswa. Dalam 

taksonomi Bloom, koridor afektif merupakan salah satu domain 

yang ikut berperan penting dalam tumbuh kembang seorang siswa 

di samping faktor kognitif (pemikiran) dan psikomotorik (gerak 

fisik). Dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karaktter, 

menurut Krathwohl, sebagaimana dilansir oleh Kemdikbud, 

“menyatakan bahwa proses pembelajaran afektif yang terkandung 

di dalamnya pendidikan karakter, setidaknya melalui lima proses 

tahapan, yaitu receiving atau attending, responding, valuing, 

organizational, dan characterization”.
34

  

Pertama, receiving/attending adalah kepekaan dalam 

menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada 

dirinya dalam bentuk masalah situasi gejala dan sebagainya. Yang 

termasuk dalam hal ini adalah kesadaran untuk menerima 

stimulus, keinginan untuk melakukan control, dan seleksi 

terhadap rangsangan dari luar. Kedua, responding atau jawaban, 

yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulus yang 

datang dari luar. Hal ini mencakup ketetapan reaksi kedalaman 

perasaan, kepuasan merespon tanggungjawab dalam memberikan 

respons terhadap stimulus dari luar yang datang pada dirinya. 

Ketiga, valuing yang merupakan proses penentuan nilai, 

keyakinan atau sikap yang menunjukan derajat internalisasi dan 
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komitmen. Valuing berkenaan dengan nilai atau kepercayaan 

terhadap gejala atau stimulus yang diterimanya. Keempat, 

organizational, organisasional adalah pengembangan dari nilai ke 

dalam satu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan 

nilai lain, pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimilikinya. 

Kelima, characterization/internalisasi nilai, yaitu keterpaduan 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang 

memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Tahapan 

internalisasi nilai terhadap pembelajaran diperlihatkan dengan 

sikap fisik dari siswa yang terlihat antusias mengikuti setiap 

kegiatan.
35

  

Proses pendidikan karakter didasarkan pada totalitas psikologi 

yang mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, 

afektif, psikomotor) dan fungsi totalitas sosiokultural dalam 

konteks interaksi dalam keluarga, satuan pendidikan, dan 

masyarakat. 
36

  

Pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui 

beberapa strategi dan pendekatan yang meliputi : (1) 

pengintegrasian nilai dan etika pada setiap mata pelajaran; (2) 

internalisasi nilai positif yang ditanamkan oleh semua warga 

sekolah (kepala sekolah, guru dan orangtua); (3) pembiasaan dan 

latihan. Dengan komitmen dan dukungan berbagai pihak, institusi 

sekolah dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan positif 

seperti salam, senyum, dan sapa (3S) setiap hari saat anak datang 

dan pulang sekolah; (4) pemberian contoh atau teladan; (5) 
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penciptaan suasana berkarakter di sekolah; (6) pembudayaan. 

Pembudayaan adalah tujuan institusional suatu lembaga yang 

ingin mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah. 

Tanpa adanya pembudayaan, nilai dan etika yang diajarkan hanya 

akan menjadi pengetahuan kognitif semata.
37

  

Seperti yang dijabarkan oleh Krathwohl  bahwa dalam proses 

pembelajaran pendidikan karakter yang afektif harus melalui 5 

proses tahapan, yaitu receiving atau attending, responding, 

valuing, organizational, dan characterization. 

4. Keberhasilan Pendidikan Karakter  

Apa dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan 

akademis? Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab 

pertanyaan ini. Ringkasan dari beberapa penemuan penting 

mengenai hal ini diterbitkan oleh sebuah buletin, Character 

Educator yang diterbitkan oleh Character Education Partnership. 

38
 

Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin 

Berkowitz dari University of Missiuri – St. Louis, menunjukan :
39

  

Peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi 

akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan 

karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam 

pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada 

perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan 

akademik.  
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Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School 

Success mengkomplikasikan berbagai hasil penelitian tentang 

pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di 

sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor resiko yang 

disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi 

pada karakter yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, 

kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati dan 

kemampuan berkomunikasi. 
40

 

Hal itu sesuai pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan 

seseorang di masyarakat, ternyata 80% dipengaruhi kecerdasan 

emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak (IQ). 

Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya 

akan mengalami kesulitan belajar, bergaul dan tidak bisa 

mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah 

dapat dilihat sejak usia pra-sekolah dan kalau tidak ditangani akan 

terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya, para remaja yang 

berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang 

dihadapi remaja umumnya seperti tawuran, narkoba, miras, seks 

bebas dan sebagainnya. 
41

 

Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter 

sejak pendidikan dasar diantaranya adalah : Amerika Serikat, 

Jepang, Cina, dan Korea. Hasil penelitian negara-negara ini 

menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang 
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terusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian 

akademis. 
42

 

Seperti yang dijabarkan oleh Dr. Marvin Berkowitz bahwa 

sekolah akan meraih prestasi akademik jika sekolah tersebut 

menerapkan pendidikan karakter, sebab kelas-kelas yang 

melaksanakan pendidikan karakter akan adanya penurunan drastis 

terhadap perilaku negatif siswa, yang justru dapat menghambat 

keberhasilan  akademik. 

5. Unsur-Unsur Karakter  

Ada beberapa unsur dimensi manusia secara psikologis dan 

sosiologis yang menurut penulis layak untuk kita bahas dalam 

kaitannya dengan terbentuknya karakter pada manusia. Unsur-

unsur ini kadang juga menunjukan bagaimana karakter seseorang. 

Unsur-unsur tersebut antara lain sikap, emosi, kemauan, 

kepercayaan, dan kebiasaan. 
43

 

1. Sikap  

Sikap seseorang bisanya adalah merupakan bagian 

karakternya, bahkan dianggap sebagai cerminan karakter 

seseorang tersebut. Tentu saja tidak sepenuhnya benar, tetapi 

dalam hal tertentu sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada 

di hadapannya, biasanya menunjukkan bagaimana 

karakternya. Bahkan para psikologis banyak mengembangkan 

perubahan diri menuju sukses melalui perubahan sikap. Keith 
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Harrel mengatakan “Attitude is Everything” (sikap adalah 

segalanya), yang juga menjadi judul buku yang ditulisnya.
44

  

2. Emosi 

Kata emosi diadopsi dari bahasa Latin emovere (e berarti luar 

dan movere artinya bergerak). Sedangkan, dalam bahasa 

Prancis adalah emouvoir yang artinya kegembiraan. Emosi 

adalah bumbu kehidupan. Sebab, tanpa emosi kehidupan 

manusia akan terasa hambar. Manusia selalu hidup dengan 

berfikir dan merasa. Emosi identik dengan perasaan yang kuat. 

Emosi adalah gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan 

manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran, 

prilaku, dan juga merupakan proses fisiologis. 
45

 

3. Kepercayaan  

Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari 

faktor sosiopsikologis. Kepercayaan bahwa sesuatu itu 

“benar” atau “salah” atau dasar bukti, sugesti otoritas, 

pengalaman, dan intuisi sangatlah penting untuk membangun 

watak dan karakter manusia. Jadi, kepercayaan itu 

memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan 

dengan orang lain. Kepecayaan memberikan persfektif pada 

manusia dalam memandang kenyataan dan ia memberikan 

dasar bagi manusia untuk mengambil pilihan dan menentukan 

keputusan.
46

  

4. Kebiasaan dan Kemauan  

Kebiasaan adalah komponen konatif dari faktor 

sosiopsikologis. Kebiasaan adalah aspek perilaku manusia 
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yang menetap, berlangsung secara otomatis, tidak 

direncanakan. Ia merupakan hasil pelaziman yang berlangsung 

pada waktu yang lama atau sebagai reaksi khas yang diulangi 

berkali-kali. Sementara itu, kemauan merupakan kondisi yang 

sangat mencerminkan karakter seeorang. Ada orang yang 

kemauannya keras dan kemauannya lemah. Kemauan erat 

berkaitan dengan tindakan, bahkan ada yang mendefinisikan 

kemauan sebagai tindakan yang merupakan usaha seseorang 

untuk mencapai tujuan. 
47

 

5. Konsepsi Diri (Self Conception) 

Hal penting lainnya yang berkaitan dengan (pembangunan) 

karakter adalah konsepsi diri. Konsepsi diri penting karena 

biasanya tidak semua orang cuek pada dirinya. Orang yang 

sukses bisanya adalah orang yang sadar bagaimana dia 

membentuk wataknya. Dalam hal kecil saja, kesuksesan sering 

didapat dari orang-orang yang tahu bagaimana bersikap di 

tempat-tempat yang penting bagi kesuksesannya. Bukan 

berarti kita harus pura-pura bersikap baik saat-saat tertentu 

saja. Misalnya, anda sadar bahwa anda harus mengendalikan 

sikap saat bertemu orang-orang penting yang menentukan 

karir anda atau keberhasilan anda dalam mencapai tujuan. 
48

 

Adapun pendidikan karakter merupakan sebuah proses yang 

terencana untuk membentuk, mengarahkan, membimbing perilaku 

peserta didik dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di dalam norma-norma 

tersebut terdapat sistem nilai. Jika itu ditarik dalam konteks Islam, 
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sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Qur‟an dan 

Hadis sebagai sumber nilainya secara ijtihad sebagai metode 

berpikir Islami. Dengan demikian, ruang lingkup pendidikan 

karakter dalam perspektif Islam adalah mencakup hal-hal sebagai 

berikut. 
49

 

1. Hubungan Manusia dengan Allah SWT.  

Dalam ruang lingkup ini, nilai-nilai pendidikan karakter 

yang harus ditanamkan kepada peserta didik antara lain 

sebagai berikut :  

a. Takwa  

Makna asal dari Takwa adalah pemeliharaan diri. Secara 

istilah, takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah 

SWT. Dengan mengikuti segala perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-Nya.  

b. Cinta  

Cinta merupakan kesadaran diri, perasaan jiwa, dan 

dorongan yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya 

kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan 

kasih sayang. Islam mengakui keberadaan cinta tersebut 

dan cinta merupakan fitrah yang dimiliki oleh setiap 

orang.  

c. Ikhlas  

Secara etimologis, Ikhlas (bahasa Arab) berakar dari kata 

khalasha yang berarti bersih, jernih, murni, tidak 

bercampur. Sedangkan secara terminologis yang dimaksud 

                                                           
49

 Novan Ardy Wiyani, Pendidikan Karakter Berbasis Total Quality Management : 

Konsep dan Aplikasi di Sekolah, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018), h. 76. 



31 
 

 
 

dengan ikhlas adalah berbuat semata-mata mengharapkan 

ridha Allah SWT.  

d. Khauf dan Raja‟ 

Khauf dan Raja‟ atau takut dan harap adalah sepasang 

sikap batin yang harus dimiliki secara seimbang oleh 

setiap muslim. Bila salah satunya mendominasi maka akan 

melahirkan pribadi yang tidak seimbang. Khauf adalah 

kegalauan hati membayangkan sesuatu yang tidak 

disukainya akan menimpanya atau membayangkan 

hilangnya sesuatu yang disukainya. Sedangkan raja‟ 

adalah memautkan hati kepada sesuatu yang disukainya 

pada masa mendatang. Raja‟ ini harus didahului dengan 

usaha yang sungguh-sungguh.  

e. Tawakal  

Tawakal adalah membebaskan hati dari segala 

ketergantungan kepada selain Allah SWT. dan 

menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada-Nya. 

Seorang muslim hanya boleh bertawakal kepada Allah 

SWT. 
50

 

f. Syukur  

Syukur berarti memuji si pemberi nikmat atas kebaikan 

yang telah dilakukannya. Syukurnya seorang muslim 

berkisar atas tiga hal yang apabila ketiganya tidak 

berkumpul maka tidaklah dinamakan bersyukur. Ketiga 

hal tersebut adalah mengakui nikmat dalam bentuk batin, 
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membicarakannya secara lahir, dan menjadikannya 

sebagai sarana untuk taat kepada Allah SWT.  

g. Muraqabah  

Muraqabah berakar dari kata raqaba yang berarti 

menjaga, mengawal, menanti, dan mengamati. Semua 

pengertian kata raqaba tersebut bisa disimpulkan dalam 

satu kata, yaitu pengawasan. Sebab, jika seseorang 

mengawasi sesuatu dia akan mengamati, menantikan, 

menjaga, dan mengawalnya. Jadi, muraqabah diartikan 

sebagai pengawasan.  

h. Taubat  

Taubat berasal dari kata taba (bahasa Arab) yang berarti 

kembali. Orang yang bertaubat kepada Allahadalah orang 

yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu; kembali dari 

sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang terpuji. 

Seseorang yang melakukan kesalahan atau kemaksiatan 

dia diwajibkan bertaubat kepada Allah SWT. 
51

 

2. Hubungan Manusia dengan sesamanya 

Dalam ruang lingkup ini, nilai-nilai pendidikan karakter 

yang harus ditanamkan kepada peserta didik antara lain 

sebagai berikut.  

a. Shidiq  

Shidiq (al-shidqu) berarti benar atau jujur, lawan dari 

dusta atau bohong (al-kadzib). Seorang muslim diwajibkan 

untuk selalu berada dalam keadaan benar lahir dan batin, 
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benar hati (shidiq al-qalb), benar perkataan (shidiq al-

hadist), dan benar perbuatan (shidiq al-„amal).  

b. Amanah  

Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman 

karena amanah memang lahir dari kekuatan iman. 

Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula 

sifat amanah pada dirinya. Jadi, dapat dikatakan jika ada 

seorang pejabat atau pemimpin yang tidak amanah, hal itu 

disebabkan keimanannya yang lemah. 

c. Istiqamah  

Secara etimologis, Istiqamah berasal dari kata istaqama 

yastaqimu yang berarti tegak lurus. Dalam bahasa 

Indonesia, istiqamah diartikan sebagai sikap teguh 

pendirian dan selalu konsekuen. Dalam Ilmu ahlak, 

istiqamah adalah sikap teguh dalam mempertahankan 

keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai 

macam tantangan dan godaan.  

d. Iffah  

Secara etimologis, iffah merupakan bentuk masdar dari 

affa-ya‟iffu-„iffah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal 

yang tidak baik dan juga dapat berarti kesucian tubuh. 

Secara terminologis, iffah adalah memelihara kehormatan 

diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan 

menjatuhkannya. 
52

 

e. Mujahadah  
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Istilah mujahadah berasal dari kata jahada-yujahidu-

mujahadah-jihad yang berarti mencurahkan segala 

kemampuan (badzl- al-wus‟i). dalam ilmu ahlak, 

mujahadah diartikan sebagai upaya mencurahkan segala 

kemampuan untuk melepaskan diri dari segala hal yang 

menghambat pendekatan diri kepada Allah SWT. baik 

hambatan yang bersifat internal maupun eksternal. 

f. Syaja‟ah  

Syaja‟ah berarti berani, tetapi bukan berani dalam arti siap 

menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia 

berada dipihak yang benar atau salah dan bukan juga 

berani memperturutkan hawa nafsu. Berani yang dimaksud 

adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan 

dilakukan dengan penuh pertimbangan.  

g. Tawaduk 

Tawaduk berarti rendah hati, lawan dari kata sombong 

atau takabur. Orang yang rendah hati tidak memandang 

dirinya lebih dari orang lain, sementara orang yang 

sombong menghargai dirinya secara berlebihan. Rendah 

hati tidaklah sama dengan rendah diri, karena rendah diri 

berarti kehilangan kepercayaan diri.
53

  

h. Malu  

Malu (al-haya) adalah sifat atau perasaan yang 

menimbulkan keengganan melakukan sesuatu yang rendah 

atau tidak baik. Orang yang memiliki rasa malu jika 

melakukan sesuatu yang tidak patut, rendah, atau tidak 
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baik dia akan terlihat gugup atau mukanya merah. 

Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai rasa malu akan 

melakukannya dengan tenang, tanpa ada rasa gugup 

sedikit pun. 

i. Sabar  

Secara etimologis, sabar (al-shabr) berarti menahan dan 

mengekang (al-habs wa al-kuf). Secara terminologis, sabar 

berarti menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai 

karena mengharap ridha Allah SWT. 

j. Pemaaf  

Pemaaf adalah sikap suka memberikan maaf terhadap 

kesalahan orang lain tanpa ada sedikit pun rasa benci dan 

keinginan untuk membalas.  

k. Adil  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil diartikan 

sebagai sikap berpihak kepada yang benar, berpegang pada 

kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. 
54

 

3. Hubungan Manusia dengan Alam 

Dalam ruang lingkup ini, nilai-nilai pendidikan karakter 

yang harus ditanamkan kepada peserta didik antara lain 

sebagai berikut.  

a. Menjaga Kebersihan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersih diartikan 

bebas dari kotoran, bening tidak keruh, dan tidak tercemar. 

Jadi, menjaga kebersihan dapat diartikan sebagai sikap 
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tidak mengotori dan tidak mencemari lingkungan di 

sekitarnya.  

b. Tidak Menyakiti Binatang  

Al-Qur‟an menempatkan binatang pada kedudukan yang 

lebih rendah dibandingkan dengan manusia. Walau 

demikian, Al-Qur‟an menyuruh setiap Muslim untuk 

memperlakukan binatang dengan rasa belas kasihan dan 

tidak menganiaya mereka.  

c. Merawat Tumbuhan  

Eksistensi tumbuhan diakui oleh Al-Qir‟an dalam 

beberapa ayat, salah satunya adalah QS. Al-An‟am (6) : 

99. Dalam ayat tersebut Allah SWT, menyuruh kepada 

manusia untuk mengobservasi perkembangan tumbuhan 

yang berbuah hingga buahnya matang.  

d. Menjaga Kelestarian Hutan  

Masalah polusi lingkungan kini mudah sekali ditemui, 

baik di perkotaan maupun pedesaan. Polusi tersebut 

merupakan konsekuensi logis yang harus diterima dari 

kemajuan di bidang industri. Maraknya masalah polusi 

tersebut tidak lepas dari perbuatan-perbuatan manusia 

sebagaimana yang di terangkan dalam QS. Ar-Rum (30) : 

41. Jadi, tetap lestari atau tidaknya alam ini juga 

tergantung pada manusianya. Oleh karen itu, jika kita 

ingin alam ni tetap lestari maka kita harus menjaga alam 

ini. 
55
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Seperti yang dijabarkan diatas bahwa unsur-unsur karakter 

itu terdiri dari sikap, emosi, kepercayaan, kemauan dan 

kebiasaan, serta konsepsi diri (Self Conception). Sedangkan 

dalam persfektif ajaran Islam mencakup beberapa hal seperti 

hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia 

dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan alam.  

6. Ruang Lingkup Karakter  

Ruang lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa 

meliputi :
56

 

1. Lingkup Keluarga  

Keluarga merupakan wahana pembelajaran dan 

pembiasaan karakter yang dilakukan oleh orangtua dan 

orang dewasa lain dalam keluarga terhadap anak sebagai 

anggota keluarga sehingga diharapkan dapat terwujud 

keluarga berkarakter mulia yang tercermin dalam prilaku 

keseharian. Proses itu dapat dilakukan melalui komunitas 

keluarga dan partisipasi keluarga dalam pengelolaan 

pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. 

2. Lingkup Satuan Pendidikan  

Satuan pendidikan merupakan wahana pembinaan dan 

pengembangan karakter yang dilakukan dengan 

menggunakan (a) pendekatan terintegrasi dalam semua 

mata pelajaran, (b) pengembangan budaya satuan 

pendidikan, (c) pelaksanaan kegiatan kokulikuler dan 

ekstrakurikuler, serta (d) pembiasaan prilaku dalam 

kehidupan dilingkungan satuan pendidikan. Pembangunan 
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karakter melalui satuan pendidikan dilakukan mulai dari 

pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi.  

3. Lingkup Pemerintah  

Pemerintah merupakan wahana pembangunan karakter 

bangsa melalui keteladanan penyelenggara negara, elite 

pemerintah, dan elite politik. Unsur pemerintah merupakan 

komponen yang sangat penting dalam proses pembentukan 

karakter bangsa, karena aparatur negara sebagai 

penyelenggara pemerintah merupakan pengambil dan 

pelaksana kebijakan yang ikut menentukan berhasilnya 

pembangunan karakter pada tataran informal, formal, dan 

nonformal. 

4. Lingkup Masyarakat Sipil  

Masyarakat sipil merupakan wahana pembinaan dan 

pengembangan karakter melalui keteladanan tokoh dan 

pemimpin masyarakat serta berbagai masyarakat yang 

tergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan 

sehingga nilai-nilai karakter dapat diinternalisasi menjadi 

prilaku dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. 
57

 

5. Lingkup Masyarakat Politik  

Masyarakat politik merupakan wahana yang melibatkan 

warga negara dalam penyaluran aspirasi dalam politik. 

Masyarakat politik merupakan suara representative dari 

segenap elite politik dan simpatisannya. Masyarakat 

politik memiliki nilai strategis dalam pembangunan 

karakter bangsa karena semua partai politik memiliki dasar 
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yang mengarah pada terwujudnya upaya demokrasi yang 

bermatabat. 

6. Lingkup Dunia Usaha dan Industri  

Dunia usaha dan industry merupakan wahana interaksi 

para pelaku sektor rill yang menopang bidang 

perekonomian nasional. Kemandirian perekonomian 

nasional sangat bergantung pada kekuatan karakter para 

pelaku usaha dan industry yang diantaranya dicerminkan 

oleh menguatnya daya asing, meningkatnya lapangan 

kerja, dan kebanggaan terhadap produk bangsa sendiri 

7. Lingkup Media Masa 

Media masa merupakan sebuah fungsi dan sistem yang 

memberi pengaruh sangat signifikan terhadap publik, 

khususnya terkait dengan pembentukan nilai-nilai 

kehidupan, sikap, perilaku, dan kepribadian atau jati diri 

bangsa.  

Menurut Muhammad Busro dan Suwandi di dalam 

bukunya Pendidikan Karakter bahwa ruang lingkup 

pendidikan karakter terbagi menjadi tujuh, yakni meliputi 

Lingkup Keluarga, Lingkup Satuan Pendidikan, Lingkup 

Pemerintah, Lingkup Masyarakat Sipil, Lingkup Masyarakat 

Politik, Lingkup Dunia Usha dan Industri, serta Lingkup 

Media Masa. 
58

 

7. Tujuan Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan 

guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. 

Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini 
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mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru 

berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru 

bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya. 
59

 

Menurut An-Nahlawi, “pendidikan harus memiliki tujuan 

yang sama dengan tujuan penciptaan manusia sebab 

bagaimanapun pendidikan Islam adalah merealisasikan 

penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik 

secara individual maupun secara sosial.”  Pada prinsipnya, 

tujuan pendidikan harus selaras dengan tujuan yang menjadi 

landasan dan dasar pendidikan. Karena tujuan pendidikan 

harus bersifat universal dan selalu aktual pada segala masa 

dan zaman. Konsep adanya pendidikan karakter pada dasarnya 

berusaha mewujudkan peserta didik atau manusia yang 

berkarakter (ahlak mulia) sehingga dapat menjadi manusia 

paripurna (insan kamil), sesuai dengan fungsinya sebagai 

“mandataris” Tuhan dimuka bumi yang membawa misi 

sebagai : 
60

 

1. Hamba Tuhan (Abdullah); 

2. “Mandataris” atau wakil Tuhan di muka bumi (khalifaj fil 

ardl). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. :  
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah [2] : 30) 

 

Kandungan ayat ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni 

menjelaskan nikmat-nikmat Allah, yang dengan nikmat itu 

dapat menjauhkan dari maksiat dan kufur, dan dapat 

memotivasi seseorang untuk beriman kepada Allah. Jadi, 

diciptakannya Nabi Adam dalam bentuk yang sedemikian 

rupa disamping kenikmatan memiliki ilmu dan berkuasa 

penuh untuk mengatur alam semesta serta berfungsi sebagai 

khalifah Allah dibumi, hal tersebut merupkan nikmat yang 

paling agung dan harus disyukuri oleh keturunannya dengan 

cara taat kepada Allah dan tidak ingkar kepada-Nya, termasuk 

mejauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. 
61

 Pada ayat 

ini dan sebelumnya juga menceritakan kisah-kisah tentang 

kejadian umat manusia. Dalam penciptaan manusia itu 

mengandung hikmah dan rahasia yang diungkapkan dalam 

bentuk dialog dan musyawarah sebelum melakukan 

penciptaan. Ayat ini termasuk diantara ayat mutasyabih (tidak 

mungkin hanya ditafsirkan dengan makna zhahirnya saja). 

Sebab, jika kita artikan Allah mengadakan musyawarah 

dengan hamba-Nya, hal ini merupakan kejadian yang sangat 

mustahi. Karenanya, terkadang diartikan pemberitahuan Allah 
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kepada para Malaikat, yang kemudian Malaikat mengadakan 

sanggahan (bantahan). Pengertian seperti inipun tidak bisa 

dinisbatkan kepada Allah maupun Malaikat. Sebagai 

“mandataris” Tuhan dimuka bumi, manusia harus mengetahui 

bahwa dalam fungsinya sebagai khalifah Allah SWT., 

manusia dituntut selalu mengabdi, beribadah, dan 

memakmurkan bumi. Segala bentuk pengabdian, ibadah, dan 

amal shaleh ini senantiasa mendapatkan ganjaran dari Allah 

SWT. 
62

 

Manusia secara natural memang memiliki potensi di dalam 

dirinya untuk tumbuh dan berkembang mengatasi keterbatasan 

dirinya dan keterbatasan budayanya. Di lain pihak manusia 

juga tidak dapat abai terhadap lingkungan sekitar dirinya. 

Tujuan pendidikan karakter semestinya diletakkan dalam 

kerangka gerak dinamis dialektis, berupa tanggapan individu 

atas implus natural (fisik dan psikis), sosial, kultural yang 

melingkupinya, untuk dapat menempa diri menjadi sempurna, 

sehingga potensi-potensi yang ada di dalam dirinya 

berkembang secara penuh yang membuatnya semakin menjadi 

manusiawi. Semakin menjadi manusiawi berarti ia juga 

semakin menjadi mahluk yang mampu berelasi secara sehat 

dengan lingkungan diluar dirinya tanpa kehilangan otonomi 

dan kebebasannya sehingga ia menjadi manusia yang 

bertanggungjawab. 
63
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 Direktorat Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa 

pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional, yaitu untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, 

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

negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 
64

 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu 

proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan 

karakter dan ahlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, seuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap 

satuan pendidikan. Melalui pendidikan karakter peserta didik 

diharapkan mampu secara mandiri meningkatkan dan 

menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-nilai 

karakter dan ahlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku 

sehari-hari. Pendidikan karakter pada tingkat satuan pendidikan 

mengarah pada pembentukan budaya sekolah atau madrasah, yaitu 

nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, 

serta simbol-simbol yang dipraktikan oleh semua warga sekolah 

atau madrasah, dan masyarakat sekitarnya. Budaya sekolah atau 

madrasah merupakan cirri khas, karakter atau watak, dan citra 

sekolah atau madrasah tersebut dimata masyarakat. 
65

  

Menurut Darma Kesuma, tujuan pendidikan karakter, 

khususnya dalam setting sekolah, diantaranya sebagai berikut. 

                                                           
64

 Aisyah M. Ali, Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasinya, (Jakarta : 

PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 13. 
65

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 

2016), h. 9.  



44 
 

 
 

1. Menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau 

kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai 

yang dikembangkan. 

2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian 

dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 

3. Membangun koneksi yang harmonis dengan keluarga dan 

masyarakat dalam memerankan tanggungjawab pendidikan 

karakter secara bersama. 
66

  

Tujuan Pendidikan Karakter secara umum adalah untuk 

membangun dan mengembangkan karakter atau budi pekerti 

peserta didik pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan agar 

dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur menurut 

ajaran agama dan nilai-nilai luhur dari setiap butir sila dari 

pancasila. Secara khusus bertujuan mengembangkan potensi anak 

didik agar berhati baik, berpikiran baik, berkelakuan baik, 

memiliki sikap percaya diri, bangga pada bangsa dan negara, dan 

mencintai sesama umat manusia. 
67

 

Sedangkan menurut kemendiknas, tujuan pendidikan karakter 

antara lain :
68

 

1. Mengembangkan potensi kalbu atau nurani atau peserta 

didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki 

nilai-nilai budaya dan karakter bangsa; 
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2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik 

yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan 

tradisi budaya bangsa yang religius; 

3. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggungjawab 

peserta didik sebagai generasi penerus bangsa; 

4. Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menjadi 

manusia yang mandiri, kreatif, dan berwawasan 

kebangsaan; 

5. Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreatifitas dan 

persahabatan serta dengan kebangsaan yang tinggi dan 

penuh kekuasaan. 

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk 

bangsa yang tangguh, kompetetif, berahlak mulia, bermoral, 

bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang 

dinamis berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan pancasila. 
69

 

Dengan demikian, tujuan pendidikan karakter memiliki 

fokus pada pengembangan potensi peserta didik secara 

keseluruhan, agar dapat menjadi individu yang siap 

menghadapi masa depan dan mampu survive mengatasi 

tantangan zaman yang dinamis dengan perilaku-perilaku yang 

terpuji. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, peran keluarga, 

sekolah dan komunitas sangat menentukan pembangunan 

karakter anak-anak untuk kehidupan yang lebih baik dimasa 
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mendatang. Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif, 

anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter 

sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan suci dapat 

berkembang secara optimal. 
70

 

Banyak tujuan pendidikan karakter yang dikemukakan 

oleh para ahli. Menurut Darma Kesuma bahwa tujuan 

pendidikan karakter ada tiga, yakni meliputi (1) untuk 

menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang 

penting dan perlu sehingga dapat membentuk kepribadian 

siswa dengan nilai-nilai yang sudah terbentuk, (2) Mengoreksi 

perilaku siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang 

dikembangkan, (3) Membangun koneksi antara keluarga dan 

masyarakat untuk bertanggungjawab dalam pendidikan 

karakter.  

8. Fungsi Pendidikan Karakter  

Sesuai dengan fungsi Pendidikan Nasional yang tertuang 

dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas menyatakan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab. Pendidikan karakter dimaksudkan 

untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
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serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 
71

 

Secara khusus Direktorat Pendidikan Tinggi, menyatakan 

bahwa pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu :  

1. Pembentukan dari Pengembangan Potensi  

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan 

mengembangkan potensi manusia atau warga negara 

Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan 

berprilaku baik sesuai dengan falsafah hidup pancasila.  

2. Perbaikan dan Penguatan  

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter 

manusia dan warga negara Indonesia yang bersifat negatif 

dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, 

masyarakat dan pemerintah untuk ikut berpatisipasi dan 

bertanggungjawab dalam pengembangan potensi manusia 

atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, 

mandiri, dan sejahtera.  

3. Penyaring  

Pendidikan karakter bangsa berfungsi memilah nilai-nilai 

budaya bangsa sendiri dan menyaring nilai-nilai budaya 

bangsa lain yang positif untuk menjadi karakter manusia 

dan warga negara Indonesia agar menjadi bangsa yang 

bermartabat.
72

 

Fungsi Pendidikan karakter atau budi pekerti 

menumbuhkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir 

cerdas, berprilaku yang berahlak, bermoral, dan berbuat 
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sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga 

dan masyarakat (domain kognitif, affektif, dan psikomotorik), 

membangun kehidupan bangsa yang multikultur, membangun 

peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya yang luhur, 

berkonstribusi terhadap pengembangan hidup umat manusia, 

membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, 

mandiri, maupun hidup berdampingan dengan bangsa lain. 
73

 

Selain itu, pendidikan karakter juga berfungsi (1) 

mengembangkan potensi agar berhati baik, berpikiran baik, 

dan berprilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku 

bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa 

yang kompetentif dalam pergaulan dunia. 
74

 

Seperti yang dijabarkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi 

bahwa fungsi pendidikan karakter ada tiga, yakni meliputi 

pembentukan dan pengembangan potensi, perbaikan dan 

penguatan, serta penyaringan. 

B. Prestasi  

1. Pengertian Prestasi  

Prestasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai hasil yang telah dicapai dari usaha yang telah dilakukan 

dan dikerjakan. Menurut Ihsan “prestasi adalah apa yang telah 

dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan hati 

yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja.”
 75

  Dalam arti lain, 

yang secara substasni hampir sama yaitu dipaparkan oleh 
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Fathurrahman dan Sulistyorini, bahwa prestasi dapat diartikan 

sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang 

telah dilakukan.
76

  Kata prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu 

prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi 

yang berarti hasil usaha. Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan 

yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu atau 

kelompok. 
77

  

Istilah prestasi di dalam Kamus Ilmiah Populer di definisikan 

sebagai hasil yang telah dicapai. Prestasi merupakan kumpulan 

hasil akhir dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan. Menurut 

Djamarah, “prestasi adalah suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan baik secara individual maupun kelompok.” Menurut 

Djamaroh, “prestasi adalah hasil kegiatan usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk, angka, huruf, maupun kalimat yang 

mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh setiap siswa.” 

Sementara Siti Partini berpendapat “prestasi adalah suatu hasil 

yang dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan belajar.” 
78

  

Seperti yang diutarakan hadis ini tentang anjuran untuk 

berprestasi : 

هللا علي  وسل :  اْلُموِمُن  صل–يْ َررَة قَاَل َرُسوُل هللِا َعْن َأِِب ُهرَ 
ٌر َوَأَحبُّ ِإََل هللِا َمَن اْلُمو ِمِن الضَِّعيِف َوِِف ُكلٍّّ َخي ٌْر  اْلقوىُّ َخي ْ

ا يَ ْنقُعَك َواْسَتِعْن ِِبهلِل َوالَتَ ْعِجْز َوِإْن َأَصاَبَك َشْىءٌ اْحرْص َعَلى مَ 
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َفاَل تَ ُقْل َلْو َأّنِّ فَ َعْلُت َكاَن َكَذا وَكَذا. َوَلِكْن ٌقْل قَدُر هللِا َوَما 
 َشاَء فَ َعَل فَِإنَّ َلْو تَلقَتُح َعَمَل الشَّْيطَاِن.             
“Diriwayatkan dari Abu Haurairah bahwa Rasullulah SAW 

bersabda, “seseorang mkmin yang kuat lebih baik dan lebih 

dicintai oleh Allah dari pada seorang mukmin yang lemah. 

Namun keduanya memiliki keistimewaan masing-masing. 

Berusalahan semaksimal mungkin untuk menggapai hal-hal yang 

bermanfaa untukmu! Mintalah pertolongan kepada Allah dan 

janganlah menjadi orang yang lemah!. Jika ada suatu musibah 

yang menimpamu, janganlah engkau katakana : “seandainya aku 

lakukan hal lain (selain yang aku lakukan tadi), maka akan begini 

dan begitu”! namun katakanalah : “hal tersebut merupakan 

bagian dari takdir yang Allah telah tentukan dan Allah melakukan 

apa yang ia kehendaki.” Ketahuilah bahwa berandai-andai itu 

member pluang kepada syetan untuk memainkan peranannya,” 

(HR. Muslim no 6945, Imam Ahmad no 8777 dan 8815, Ibnu 

Majah no 79 dan 4168, Nasa‟I no 10457, Ibnu Hibban, Baihaqi 

dan lainnya)
79

  

 

Siapun dari kita pasti masing-masing mempunyai potensi. Entah 

itu dari golongan ningrat atau melarat. Cacat atau sempurna. Kulit 

putih atau kulit hitam. Perbedaan terjadi bukan sebatas dari jenis 

potensi yang dimiliki, namun juga terletak pada bagaimana 

seseorang meningkatkan prestasinya. Semakin tinggi tingkatan 

perkembangan potensi, semakin tinggi pula kualitas yang dimiliki.   

 Banyak definisi mengenai prestasi yang dikemukakan oleh 

para ahli. Menurut Siti Patni  bahwa prestasi merupakan sebuah 

hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan 

kegiatan belajarnya. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi  
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Suatu prestasi hasil dalam belajar di sekolah merupakan hasil 

upaya belajar yang sangat banyak dipengaruhi dengan 

kemampuan secara umum yang dapat kita diukur. Pengukuran 

kemampuan secara umum tersebut salah satunya dapat melalui 

Intellegence Quotient (IQ). Karena dengan IQ yang relative tinggi 

akan mampu meramalkan suatu kesuksesan prestasi belajar. 

Tetapi meskipun demikian pada beberapa hal kasus IQ yang 

tinggi ternyata tidak menjamin kesuksesan seseorang dalam 

belajar dan hidup ditengah-tengah bermasyarakat. 
80

 Rohmalia 

Wahab, mengemukakan bahwa :
81

 

 IQ bukanlah satu-satunya faktor penentu kesuksesan prestasi 

belajar seseorang. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar anak dan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah dasar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prestasi belajar 

adalah antara lain sebagai betikut : (1) Pengaruh pendidikan dan 

pembelajaran unggul; (2) Perkembangan dan pengukuran otak; (3) 

Kecerdasan (intelegensi) emosional.  

 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono merinci faktor yang 

mempengaruhi prestasi dalam belajar digolongkan secara rinci 

menjadi dua faktor, yaitu internal dan eksternal. 
82

 

1. Faktor Internal 

1. Faktor Jasmani (fisiologi). Misalnya penglihatan, 

pendengaran, struktur tubuh dan sebagainya; 

2. Faktor Psikologi, antara lain :  
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a. Faktor Intelektif yang meliputi, faktor potensial yaitu 

kecerdasan, bakat dan faktor kecakapan nyata yaitu 

prestasi yang telah dimiliki.  

b. Faktor non Intelektif yang meliputi, undur-unsur 

kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, 

kebutuhan, motivasi, emosi.  

3. Faktor kematangan fisik maupun psikis.  

2. Faktor Eksternal  

1. Faktor sosial yang terdiri atas, lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan 

kelompok; 

2. Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, 

teknologi, kesenian; 

3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, iklim.  

Salah satu faktor penting yang memengaruhi prestasi adalah 

kesiapan anak untuk belajar di sekolah formal. Hal ini disebabkan 

karena kesiapan belajar merupakan kerangka kerja yang kuat 

terutama untuk meningkatkan kesetaraan dalam akses terhadap 

pendidikan dan hasil belajar siswa. Kesiapan sendiri dapat di 

definisikan sejauh mana anak, baik dalam pendidikan maupun 

pelatihan, memiliki prasyarat kognitif, sikap, prilaku, serta 

keterampilan akan mempersiapkan mereka untuk terlibat aktif 

dalam konteks pembelajaran dan eksperensial. 
83

 

Selain faktor kesiapan belajar di sekolah formal, prestasi 

seseorang ditentukan juga oleh faktor kecerdasan atau 
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intellegensi. Walaupun mereka memiliki dorongan yang kuat 

untuk berprestasi dan orangtuanya memberi kesempatan seluas-

luasnya untuk meningkatkan prestasinya, tetapi apabila 

kecerdasan mereka terbatas, maka prestasi yang mereka raih 

menjadi kurang maksimal. Hal ini di karnakan intellegensi dan 

prestasi belajar adalah dua hal yang saling terkait. 
84

 

Banyak dikemukakan oleh para ahli tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi. Menurut Rohmalia Wahab bahwa untuk 

menentukan faktor  kesusksesan seseorang itu bukan dari hasil IQ 

nya saja, tetapi ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar seseorang serta kurikulum berbasis kompetensi di 

sekolah dasar, berikut faktor yang mempengaruhi prestasi yakni : 

Pengaruh pendidikan dan pembelajaran unggul, Perkembangan 

dan pengukuran otak, serta Kecerdasan (intelegensi) emosional. 

3. Fungsi Prestasi  

1) Sebagai indikator kompetensi kualitas dan kuantitas anak 

didik
85

 

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa menunjukkan 

sejauh mana siswa mampu menguasai dan memahami bahan 

ajar atau materi yang telah disampaikan oleh Guru. Dengan 

melihat prestasi belajar tersebut, maka dapat segera di evaluasi 

hal-hal yang menyebabkan siswa kurang memahami atau 

menguasai bahan ajar atau materi pembelajaran.  

Dengan siswa mampu menguasai dan memahami bahan 

ajar dan materi yang telah disampaikan guru, disitu terjadi 

suatu kompetensi. Dimana kompetensi merupakan wasilah 
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bagaimana indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan anak 

didik terwujud. Kompetensi berkaitan dengan apa yang 

seseorang bisa lakukan bukan hanya apa yang telah mereka 

ketahui. 

Kompetensi adalah suatu hasil yang menjelaskan apa yang 

dapat dilakukan dalam suatu waktu tertentu. Dalam artian, 

kompetensi disini dapat diukur. Dengan kompetensi untuk 

mengetahui kualitas dan kuantitas anak didik dalam berpikir, 

berbuat dan bersikap maka harus memiliki konteks, dan 

konteks inilah yang merupakan indikator, konkritnya adalah 

prestasi belajar. 

2) Sebagai Lembaga kepuasaan hasrat ingin tahu
86

 

Para ahli psikologi biasanya menyebutkan hal ini sebagai 

tendensi keingintahuan dan merupakan kebutuhan umum 

manusia, termasuk di dalamnya adalah seorang siswa yang 

ingin mencapai kepuasan dengan  cara memperoleh prestasi 

belajar yang baik.  

Prestasi belajar dari rasa ingin tahu, akan terpuaskan bila 

mana diawali dengan kemampuan bahasa untuk 

berkomunikasi dengan orang lain dan dengan bahasa yang 

mereka miliki, mereka tidak hanya berkomunikasi tetapi 

bertukar pengalaman dan pengetahuan mengenai hal-hal yang 

ada di alam serta kegunaannya bagi manusia. Namun meski 

demikian adanya, manusia masih memiliki keterbatasan 

seperti keterbatasan manusia untuk mengetahui, melihat, 

mendengar, berpikir dan merasakan secara benar dan secara 

menyeluruh serta utuh. 
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3) Sebagai informasi atau inovasi pendidikan
87

 

Asumsinya bahwa prestasi belajar dapat dijadikan 

pendorong bagi siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta berperan sebagai bahan evaluasi dalam 

rangka meningkatkan suatu mutu pendidikan. 

4) Sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan sebagai 

indikator ekstren atau intern
88

  

Sebagai indikator intern artinya prestasi belajar yang telah 

diraih dapat digunakan sebagai tolak ukur tingkat produktifitas 

suatu institusi pendidikan. Sedangkan indikator ekstren artinya 

tinggi rendah nya prestasi belajar dapat dijadikan indikator 

kesuksesan siswa dalam masyarakat. 

Menurut Aminol Rosyid Abdullah dalam bukunya Capailah 

Prestasimu, bahwa fungsi prestasi belajar ada empat, yakni 

meliputi (1) sebagai indikator kompetensi kualitas dan kuantitas 

anak didik (2) sebagai lembaga kepuasan hasrat ingin tahu (3) 

sebagai informasi atau inovasi pendidikan (4) sebagai bahan 

informasi dan inovasi pendidikan sebagai indikator ekstren atau 

intern.  

4. Tujuan Prestasi  

1) Untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah disampaikan; 

2) Untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat, dan 

sikap siswa terhadap program pembelajaran; 
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3) Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil 

belajar atau prestasi belajar siswa dengan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan; 

4) Untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan  siswa dalam 

mengikuti kegiatan pembelajaran; 

5) Untuk seleksi, yaitu memilih dan menentukan siswa yang 

sesuai dengan jenis pendidikan tertentu; 

6) Untuk menentukan kenaikan kelas; 

7) Untuk menempatkan siswa sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya.
89

  

Seperti yang telah dijabarkan diatas, Prestasi merupakan 

sebuah hasil yang telah dicapai oleh seseorang dari apa yang dia 

usahakan. Dalam hal ini prestasi bukan hanya prestasi dari hard 

skill saja tetapi prestasi soft skill (ahlak) nya juga, agar seimbang. 

                                                           
89

 Zainal Arifin, Evaluasi Intruksional : Prinsip-Teknik-Prosedur, (Bandung : 

Remaja Rosdakarya,2011), h. 15.  
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN   

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar 

dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya 

manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data 

kualitatif. Proses yang dimaksud antara lain melakukan observasi 

terhadap orang dalam kehidupannya sehari-hari, berinteraksi dengan 

mereka, dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang 

dunia dan sekitarnya. 
90

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

metode penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian 

dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian, untuk memperoleh informasi terhadap masalah-masalah 

yang dibahas.  

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang digunakan untuk 

mendeskripsikan dan menjawab persoalan-persoalan suatu fonomena 

atau peristiwa yang terjadi saat ini.
91

 penelitian deskriptif juga 

memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana 

saat penelitian itu berlangsung.  

Melalui penelitian deskriptif ini, peneliti berusaha 

mendeskripsikan suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi pusat 

perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa 

tersebut.
92

 Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan 

kondisi apa yang ada dalam suatu situasi tersebut. Adapun kegiatan 

                                                           
90

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan : Metode dan Paradigma Baru,… h. 140. 
91

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan : Metode dan Paradigma Baru,… h. 54.  
92

 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan : Metode dan Paradigma Baru,… h. 54. 



58 
 

 
 

yang terjadi disini berkaitan dengan “Implementasi Program 

Pembiasaan Karakter dalam meningkatkan Prestasi Siwa di SMP 

Paramarta Ciputat.” 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Paramarta, di Jl. Merpati 

Raya, Gg. Sawo, Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Tanggerang Selatan. Dan 

penelitian ini dilaksanakan dua kali pertemuan, yakni pada tanggal 4 

Maret dan 29 Juni 2020. Alasan penulis memilih penelitian ditempat 

tersebut karena SMP Paramarta memiliki daya tarik dalam prestasi 

para siswa nya di sekolah, serta pembentukan karakter siswa di 

sekolah tersebut dinilai efektif sebagai bahan penelitian yang sesuai 

dengan judul yang penulis ambil.  

C. Subjek dan Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah implementasi program pembiasaan 

karakter dalam meningkatkan prestasi siswa. Subjek dalam penelitian 

ini adalah Kepala Sekolah SMP Paramarta yakni bapak Drs. Kusman. 

D. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian adalah alat yang dipakai sebagai acuan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi dan data dalam penelitia. Instrumen 

ini ditunjukan kepada orang-orang yang sudah dipilih dan dirasa 

mampu untuk menunjang keberhasilan penelitian  

Tabel 3.1  

Instrumen Penelitian  

No Variabel  Indikator  

1. Karakter  Receiving (penerimaan) : 

1. Kesiapan siswa untuk menerima 

stimulus. 

2. Kemauan siswa untuk menerima 
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stimulus  

3. Fokus siswa dalam memperhatikan 

stimulus. 

Responding (Pemberian respon) 

4. Kesiapan siswa untuk menanggapi 

stimulus. 

5. Kemauan siswa untuk menanggapi 

stimulus. 

6. Siswa mampu menanggapi stimulus 

yang diberikan. 

Valuing (penghargaan) 

7. Kesediaan siswa untuk menerima nilai. 

8. Siswa dapat menentukan baik 

buruknya suatu tindakan. 

9. Siswa dapat memegang teguh nilai-

nilai tersebut. 

Organization (pengorganisasian) 

10. Konsep terhadap nilai. 

11. Pola pengorganisasian ke dalam 

sistem nilai. 

Characterization (karakteristik) 

12. Menggeneralisasikan atau 

mengamalkan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

13. Mempribadikan atau mengamalkan 

nilai-nilai dengan konsisten. 

2.  Prestasi  Aspek Kognitif  

1. Siswa mampu mengingat informasi 
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yang diterima. 

2. Siswa mampu menjelaskan informasi 

yang diterima. 

3. Siswa mampu menerapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4. Siswa mampu mengidentifikasi 

informasi yang diterima. 

5. Siswa mampu menyatukan informasi 

yang ada sehingga dapat 

menghasilkan informasi yang baru. 

6. Siswa mampu membedakan 

informasi yang baik dan yang buruk. 

Aspek Afektif  

7. Siswa mampu menentukan sikap 

terhadap apa yang diterima. 

Aspek Psikomotorik 

8. Siswa mampu melakukan 

keterampilan sesuai dengan standar 

kriteria.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk dapat memperoleh suatu pemahaman yang mendalam 

terhadap objek penelitian yang diamati, maka pengumpulan dilakukan 

dengan cara :  

1. Observasi  

Metode observasi adalah suatu kegiatan dimana peneliti 

terlibat atau berperan serta dalam lingkungan kehidupan orang-

orang yang diamati. Dalam observasi ini peneliti hanya 



61 
 

 
 

mendatangi lokasi penelitian, tetapi sama sekali tidak berperan 

sebagai apapun selain sebagai pengamat pasif. Dalam observasi 

ini peneliti mengamati kegiatan guru dalam 

mengimplementasikan pendidikan karakter dengan melakukan 

program pembiasaan karakter yang dilaksankan rutin setiap hari 

baik di kelas ataupun diluar kelas. Mengadakan observasi 

hendaknya dilakukan sesuai kenyataan, melukiskannya secara 

tepat dan cermat terhadap apa yang diamati, mencatatnya dan 

kemudian mengelolanya dengan baik.  

2. Dokumentasi  

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang 

terbentuk dokumentasi. Teknik pengkajian dokumentasi dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk mencatat apa yang tertulis 

dalam dokumen atau arsip yang berhubungan dengan masalah 

yang sedang diteliti. Adapun dalam penelitian ini, metode 

dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang foto kegiatan 

siswa dalam melaksanakan pembiasaan karakter.  

3. Wawancara  

Wawancara adalah proses Tanya jawab secara mendalam 

antara pewawancara dengan informan guna memperoleh 

informasi yang lebih terperinci sesuai dan tujuan penelitian. 

Metode wawancara yang digunakan yakni  untuk memperoleh 

informasi dari kepala sekolah yang diteliti mengenai suatu 

masalah khusus. Penelitian yang dilakukan peneliti yaitu 

menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan 

menggunakan instrumen penelitian yang tersusun secara 

sistematis. Pedoman wawancara digunakan untuk mendalami 

upaya yang telah dilakukan subjek dalam menerapkan program 
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pembiasaan karakter dan bagaimana cara subjek dalam 

meningkatkan prestasi siswa.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya berlanjut, berulang dan sistematis. 

Analisis data dilakukan dalam dua tahap, yaitu pada saat 

pengumpulan data dan setelah data terkumpul.
93

 Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama dan 

setelah selesai di lapangan. Analisis data lebih difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Teknik 

analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles 

dan Huberman. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Teknik analisis Miles dan Huberman meliputi : 
94

 

Gambar 3.2  

Analisis Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap pertama adalah reduksi data, meliputi pengumpulan data-

data hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini dipisahkan sesuai kategori masing-
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 Sugiono, Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif 

dan R&D, (Bandung : Alfabeta,2009), h. 171. 
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masing agar lebih rinci dan mudah diolah. Selain itu, reduksi data 

dengan cara mengambil yang pokok dan yang penting, kemudian 

membuang yang diangap tidak penting. Tahap kedua yaitu penyajian 

data, penelitian ini menyajikan data dalam bentuk uraian deskriptif 

dan dianalisis sehingga terlihat hubungan yang interaktif diantara 

ketiga sumber tersebut. Tahap ketiga yaitu verifikasi atau penarikan 

kesimpulan berdasarkan wawancara, observasi, dan  dokumentasi. 
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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN  

A. Gambaran Umum SMP Paramarta  

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMP Paramarta  

SMP Paramarta di bentuk oleh 5 orang Guru yang kebanyakan 

sudah berpengalaman menjadi seorang kepala sekolah dari 

berbagai sekolah dan didirikan tahun 2001, yang diresmikan oleh 

Bapak Suryadi sebagai Mentri Otonomi Daerah, serta 

mempercayai Bapak Kusman yang saat ini menjadi Kepala 

Sekolah di SMP Paramarta tersebut untuk menjadi tenaga 

oprasional.  

SMP Paramarta memiliki dua cabang, yang pertama SMP 

Paramarta Program Reguler, yang didirikan tepat pada tahun 

2001, yang beralamat di Jl. Raya Jombang, Gg. Taqwa No. 70 

Jombang-Ciputat, Tanggerang Selatan. Yang terdiri dari dua Sub 

Program Reguler, yakni Program Ekonomi dan Program Bisnis. 

Sedangkan cabang yang kedua yaitu SMP Paramarta Program 

Unggulan yang didirikan pada tahun 2008, yang beralamat di Jl. 

Merpati Raya, Gg. Sawo, Kel. Sawah-Ciputat, Tanggerang 

Selatan. Yang terdiri dari dua Sub Program Unggulan, yakni 

Program Eksekutif dan Program Super Eksekutif. Kedua cabang 

SMP Paramarta tersebut dipimpin oleh Bapak Kusman selaku 

Kepala Sekolahnya.  

2. Profil SMP Paramarta Ciputat  

a. Identitas Sekolah  

1) Nama Sekolah   : SMP PARAMARTA  

2) NPSN   : 20603559 

3) Jenjang Pendidikan : SMP  
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4) Status Sekolah  : Swasta  

5) Alamat Sekolah  : Jl. Raya Jombang, Gg. Taqwa 

No. 70 Jombang-Ciputat, Tanggerang Selatan, 15414. 

6) Posisi Geografis   : -6.3016 Lintang, 106.7168 

Bujur 

b. Data Pelengkap 

7) SK Pendirian Sekolah : D4 : 302 : 2001 

8) Tanggal SK Pendirian : 2001-07-14 

9) Status Kepemilikan : Yayasan  

10) SK Izin Operasional : 421.1/420.3/1980/DISDIK 

11) Tgl SK Izin Operasional : 2002-11-21 

12) Kebutuhan Khusus  : - 

13) Nomor Rekening  : 0998-01-002874-50-9 

14) Nama Bank  : BRI 

15) Cabang KCP/Unit  : Universitas Terbuka Pd. Cabe 

16) Rekening Atas Nama : SMP Paramarta  

17) MBS   : Ya 

18) Memungut Iuran  : Ya (Tahunan) 

19) Nominal/Siswa  : 2,600 

20) Nama Wajib Pajak : - 

21) NPWP   : 020220760411000 

c. Kontak Sekolah 

22) Nomor Telepon  : 02174634750 

23) Nomor Fax  : 02174634750 

24) Email   : 1  

d. Data Periodik  

25) Waktu Penyelenggaraan : Pagi/6 hari 

26) Bersedia Menerima Bos : Ya 
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27) Sertifikasi ISO  :9001: 2008 

28) Sumber Listrik  : PLN 

29) Daya Listrik (watt) : 40000 

30) Akses Internet  : Telkom Spedy 

31) Akses Internet alternatif : Tidak ada 

e. Sanitasi  

32) Kecukupan Air  : Cukup 

33) Sekolah memproses Air : Ya 

sendiri 

34) Air Minum untuk siswa : Tidak Disediakan 

35) Mayoritas siswa membawa  

Air minum   : Ya 

36) Jumlah toilet berkebutuhan 

Khusus   : 0 

37) Sumber Air sanitasi : Pompa 

38) Ketersediaan air di lingkungan 

Sekolah   : Ada sumber air 

39) Tipe jamban  :  toilet duduk/jongkok 

40) Jumlah tempat cuci tangan: 9 

41) Apakah sabun dan air mengalir 

Pada tempat cuci tangan : Ya 

42) Jumlah jamban yang dapat 

Digunakan   : Laki-laki : 8 

      Perempuan : 9 

43) Jumlah jamban yang tidak 

Dapat digunakan  : 0 
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f. Visi, Misi, dan Moto Sekolah 

1) Visi Sekolah    

“Menjadi SMP terkemuka, bermutu, dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, dan seni 

untuk meningkatkan kualitas kehidupan.” 

2) Misi Sekolah  

a) Melengkapi sarana dan prasarana representatif; 

b) Membuat program pembelajaran yang inovatif, kreatif 

dan efektif; 

c) Mengembangkan program life skill yang berdasarkan 

bakat dan minat siswa; 

d) Mengembangkan program kegiatan seni dan 

teknomogi informasi;  

e) Melaksanakan kegiatan siswa, pembiasaan budaya 

yang baik, secara kesinambungan.  

3) Moto Sekolah 

a) Moto  

“Unggul dalam prestasi, hemat dalam materi” 

b) Moto Kerja 

“We Listen (kita dengar), We Care (Kita Peduli), We 

Build (Kita Bisa)” 

g. Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Tabel 4.1 

Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

 

No Nama Jenis PTK 

1. Adenta Mefi Saputri Guru Mapel 

2. Agung Mustofa Guru Mapel 

3. Ahmad Qosay Guru Mapel 

4. Al Halim Khasia Rahman  Guru Mapel 

5. Ambarani Setyowati Guru Mapel 
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6. Aminah Guru Mapel 

7. Andriyani Fajarwati Guru Mapel 

8. Asih Susilawati  Tenaga Administrasi 

Sekolah 

9. Dahlia Nur Triyani Guru Mapel 

10. Darul Fais al Ramdhoan  Guru Mapel 

11. Diana Sari Guru Mapel 

12. Dwi Rahayu Guru Mapel 

13. Endah Kurniasari Guru Mapel 

14. Endang Tri Ariarti  Guru Mapel 

15. Eny Asmiyati Guru Mapel 

16. Eti Kustiawati Guru Mapel 

17. Gunawan Guru Mapel 

18. Gusfrillaroza Guru Mapel 

19. Hadi Setiawan  Guru Mapel 

20. Idah  Guru Mapel 

21. Idah Hamidah  Guru Mapel 

22. Kusman Kepala Sekolah 

23. Meta Ciciana Putri  Guru Mapel 

24. Miftahudin Guru Mapel 

25. Muhammad Reizza Eduardi 

Yusuf 

Tenaga Administrasi 

Sekolah 

26 Muhammad Syaifudin Guru Mapel 

27. Mukafi Rafi‟i Guru Mapel 

28. Murningtyas Widiani Guru BK 

29. Neny Nur Ainy Guru Mapel 

30. Nike Wibawati Guru Mapel 

31. Rania Marhana Guru Mapel 

32. Rusmiyati Tenaga Administrasi 

Sekolah 

33. Saryanto Guru Mapel 

34. Suharoh Guru Mapel 

35. Suprapto Guru Mapel 

36. Supriyono Guru Mapel 

37. Syifa Fauziah Guru Mapel 

38. Titin Purwaningsih  Tenaga Administrasi 

Sekolah 

39. Toni Sudaryanto Guru Mapel 

40. Tri Handayani Guru Mapel 

41. Tria Permana Yudianti Guru Mapel 

42. Ujang  Guru Mapel 
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43. Utami Purwanti Guru Mapel 

44. Yana Riyanti Guru Mapel 

45. Yuni Hastin Jamil Guru Mapel 

46. Yuni Mega Sari Guru Mapel 

 

h. Jumlah Pesera Didik  

1. Jumlah Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2 

Jumlah Peserta Didik berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Laki-Laki Perempuan Total 

601 474 1075 

 

2. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Usia 

Tabel 4.3 

Jumlah Peserta Didik berdasarkan Usia 

 

Usia L P Total 

< 6 tahun 0 0 0 

6-12 tahun  45 40 85 

13-15 tahun 524 413 937 

16-20 tahun  32 21 53 

> 20 tahun 0 0 0 

Total  601 474 1075 

 

3. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama  

Tabel 4.4 

Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Agama 

 

Agama L P Total 

Islam 592 465 1057 

Kristen 8 7 15 

Katholik 0 1 1 

Hindu  1 1 2 

Budha 0 0 0 

Konghucu 0 0 0 

Lainnya 0 0 0 

Total 601 474 1075 
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4. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.5 

Jumlah Peserta Didik berdasarkan Tingkat 

Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan L P Total 

Tingkat 7 195 142 337 

Tingkat 9 216 166 382 

Tingkat 8 190 166 356 

Total 601 474 1075 

 

i. Kurikulum SMP Paramarta Ciputat 

Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 yang 

dikombinasikan dengan penilaian sikap atau karakter serta 

dengan penambahan tiga penerapan bahasa asing seperti 

Inggris, Mandarin dan Jepang. 

j. Fasilitas  

1. Fasilitas gedung 4 lantai; 

2. Ruangan kelas dilengkapi dengan pendingin ruangan; 

3. Media pembelajaran interaktif, seperti interactive White 

Board dan LCD projector; 

4. Tersedia laboratorium Komputer, UNBK, IPA; 

5. Perpustakaan analog dan digital; 

6. Program pembelajaran berbasis (LMS) 

7. Pengawasan gedung yang lebih mudah, dengan satu pintu 

masuk dan keluar.  

k. Kegiatan Pembiasaan (Membangun Karakter) 

1. Penyambutan Siswa 

Penyambutan siswa yang dilaksanakan setiap pagi hari 

sebelum siswa memasuki gedung sekolah, disamping 
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berfungsi untuk menghangatkan hubungan antara siswa 

dengan guru juga untuk memeriksa kerapihan siswa. 

2. Apel Pagi  

Sebelum masuk pembelajaran setiap siswa diwajibkan 

mengikuti apel pagi mulai pukul 06.45-07.00. 

3. Sholat Dhuha dan Zuhur Bersama 

Setiap hari senin-kamis siswa dan guru melaksanakan 

sholat sunah dhuha sebelum belajar yaitu pukul 07.00-

07.30 yang kemudian sholat zuhur bersama diwaktu 

istirahat ke-2. 

4. Tadarus Al-Qur‟an 

Setiap hari senin-kamis siswa dan guru melaksanakan 

tadarus Al-Qur‟an setelah sholat sunah dhuha. 

5. Penuntasan Baca Iqro  

Siswa yang belum menguasai baca Al-Qur‟an, sebelum 

belajar mengikuti dan dibimbing dalam program 

penuntasan baca Iqro dengan membaca Iqro setiap 

harinya.  

6. Pembinaan Divisi Tahlil 

Pembinaan siswa pilihan atau secara keseluruhan guna 

membaca tahlil dengan baik dan benar, yang bertujuan 

untuk : 

a) Menumbuhkan sikap spiritual yang tinggi terhadap 

siswa; 

b) Membantu masyarakat sekitar apabila terdapat 

musibah kematian; 

c) Bersosialisasi dengan masyarakat agar rasa tumbuh 

empati dan saling membantu.  
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7. Market Day 

Siswa belajar berwirausaha dengan menjual beberapa 

produk setiap event tertentu.  

 

l. Struktur Organisasi Sekolah  

Gambar 4.6 

Struktur Organisasi Sekolah 
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m. Rombongan Belajar  

Tabel 4.7 

Rombongan Belajar  

 

No NR  TK 
Jumlah Siswa 

Wali Kelas Kurikulum Ruangan 
L P Total 

1 7 B1 7 18 13 31 AGUNG MUSTOFA 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 7 B1 

2 7 B2 7 18 11 29 GUSFRILLAROZA 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 7 B2 

3 7A 7 20 11 31 Diana Sari 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 7A 

4 7B 7 20 9 29 meta cicianaputri 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 7B 

5 7C 7 16 20 36 Nike Wibawati 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 7C 

6 7D 7 22 13 35 RANIA MARHANA 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 7D 

7 8 B1 8 10 15 25 AndriyaniFajarwati 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 8 B1 

8 8 B2 8 17 11 28 IdahHamidah 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 8 B2 

9 8A 8 19 19 38 Yana Riyanti 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 8A 

10 8B 8 18 18 36 Ahmad Qosay 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 8B 

11 8C 8 20 16 36 Endang Tri Ariati 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 8C 

12 8D 8 19 19 38 YuniHastin Jamil 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 8D 

13 9 B1 9 25 14 39 Supriyono 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 9 B1 

14 9 B2 9 14 23 37 SyifaFauziah 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 9 B2 

15 9A 9 18 7 25 TriaPermanaYudianti 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 9A 

16 9B 9 27 4 31 Neny Nur Ainy 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 9B 

17 9C 9 15 16 31 Suharoh 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 9C 

18 9D 9 17 20 37 AmbaraniSetyowati 

Kurikulum 

SMP 2013 Kelas 9D 

19 9E 9 18 18 36 Aminah 

Kurikulum

SMP 2013 Kelas 9E 

20 IX-S1 9 11 11 22 Idah 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas IX 

S1 

21 IX-S2 9 14 6 20 HadiSetiawan Kurikulum Kelas IX 
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SMP 2013 S2 

22 

IX-

U1 9 8 18 26 Tri Handayani 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas IX 

U1                    

23 

IX-

U2 9 17 10 27 Dahlia Nur Triyani 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas IX 

U2                    

24 

IX-

U3 9 18 7 25 AdentaMefiSaputri 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas IX 

U3                    

25 

IX-

U4 9 14 12 26 Toni Sudaryanto 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas IX 

U4 

26 

VII-

S1 7 16 18 34 

AL HALIM 

KHASIA RAHMAN 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VII 

S1 

27 

VII-

S2 7 21 12 33 EndahKurniasari 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VII 

S2 

28 

VII-

S3 7 14 6 20 

MUHAMMAD 

SYAIFUDIN 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VII-

S3 

29 

VII-

U1 7 14 15 29 EnyAsmiyati 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VII 

U1                   

30 

VII-

U2 7 16 14 30 UtamiPurwanti 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VII 

U2                   

31 

VIII-

S1 8 11 12 23 DwiRahayu 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VIII 

S1 

32 

VIII-

S2 8 14 6 20 MukafiRafi'i 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VIII 

S2 

33 

VIII-

U1 8 5 24 29 MurningtyasWidiani 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VIII 

U1                  

34 

VIII-

U2 8 18 11 29 Miftahudin 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VIII 

U2                  

35 

VIII-

U3 8 17 11 28 YUNI MEGA SARI 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VIII 

U3                  

36 

VIII-

U4 8 22 5 27 

DarulFais`alRamadho

an 

Kurikulum 

SMP 2013 

Kelas VIII 

U4 

 

n. Kegiatan Ekstrakulikuler 

Kegiatan Ekstrakulikuler yang ada di SMP Paramarta Ciputat 

yaitu ada 21 : 

a) Pramuka  

b) Paskibra 

c) PMR/PKPR 

d) English Club 

e) Qiroah 

f) Futsal 
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g) Bulu Tangkis 

h) Tenis Meja  

i) Basket 

j) Pencak Silat 

k) Karate 

l) Bola Voli  

m) Catur 

n) Merakit Komputer  

o) Seni Musik Angklung 

p) Seni Musik Tradisional  

q) Seni Kreasi Tari 

r) Desain Batik, Poster, dan Melukis 

s) Gitar 

t) Marawis 

u) Vokal  

o. Muatan Lokal yang beragam  

a) Matematika Dasar  

b) Mulok bahasa Inggris 

c) Baca Tulis Al-Qur‟an  

d) Budi Pekerti  

e) Bahasa Mandarin  

f) Bahasa Jepang 

g) Kaligrafi 

h) SKL Matematika 

i) SKL IPA  

j) SKL Bahasa Indonesia 

k) SKL Bahasa Inggris 
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p. Kelas Khusus  

Kelas khusus merupakan kelas yang diadakan untuk 

memenuhi kemampuan anak yang kurang, terutama pada 

mapel bahasa inggris, matematika dan IPA. Khusus 

Matematika SMP Paramarta bekerjasama dengan PELITA 

dari Jepang.  

q. Bimbingan belajar  

Bimbingan belajar ini dilaksanakan untuk kelas IX yang 

diadakan sepulang sekolah dalam pencapaian lulus UN 100% 

r. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) 

a) KIR Matematika 

b) KIR IPA 

c) KIR IPS  

d) KIR Bahasa Inggris 

e) KIR Mandarin 

f) KIR Jepang  

g) KIR Desain Grafis 

s. Vative Speaker  

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendatangkan 

pembicara langsung dari sumber-sumber yang berkompeten 

dan dari ahlinya.  

t. Penghargaan Prestasi Siswa SMP Paramarta Ciputa 

Gambar 4.8 

Beberapa penghargaan Prestasi Siswa 
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1) Juara 1 Tari 

2) Juara 1 Musik Tradisional  

3) Juara 1 Vokal Grup  

4) Juara 1 Cipta dan Baca Puisi  

5) Juara 2 Cipta dan Baca Puisi  

6) Juara 1 Solo Gitar  

7) Juara 1 Debat  

8) Juara 1 Story Teling  

9) Juara 1 Lukis  

10) Juara 1 Desain Poster  

11) Juara 1 Desain Batik  

12) Juara 2 Seni Kriya  

13) Juara 2 Marawis  

14) Juara 1 Taekwondo Putra  

15) Juara 1 Tenis Meja Tunggal Putri 

16) Juara 1 Bulutangkis Tunggal Putra  

17) Juara 1 Volly Putra  

18) Juara 1 Volly Putri 

19) Juara 1 Silat Putra  

20) Juara 1 Silat Putri  

21) Juara 1 Futsal 

22) Juara 2 Karate Putri  

23) Juara 3 Bulutangkis Tunggal Putri  

24) Juara 2 Atletik Putri 

25) Juara Terbaik 2 Pramuka “Pos 6 Putra” 

26) Juara Terbaik 2 Pramuka “Pos 3 Putra 

27) Juara Terbaik 3 Pramuka “Pos 3 Putri” 
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28) Juara 1 Kader Kesehatan Remaja (KKR)  

29) Juara 3 MTQ Putri 

30) Juara 3 Volly Putri 

31) Juara 1 Cerdas Cermat Literasi Tingkt Kota  

32) Juara 1 Volly Pantai Tingkat Kota  

33) Juara 2 Solo Gitar  

34) Juara 2 Silat Putri 

35) Juara 3 Volly Putri 

36) Juara 3 Tenis Meja Tunggal Putri 

37) Juara 1 Vocal Grup “Specta Fair” 

38) Juara 1 Akustik Band “Specta Fair” 

39) Juara 3 Paduan Suara Marsbit  

40) Juara 3 Vocal Grup “Hyme Tangsel” 

41) Juara Terbaik 2 Pramuka “Game Putera” 

42) Juara Terbaik 2 Pramuka “Pos 6 Putera”  

43) Juara 1 Solo Vokal Adzkia Expo  

44) Juara 2 Tari (sejabodetabek) 

45) Juara 2 Marawis BM400 Jakarta  

46) Juara 1 KKs PKPR SMP (Dinkes) 

47) Juara 1 Cerdas Cermat KKR-UKS 

48) Juara 1 MTQ (Pentas PAI) 

49) Juara 2 Sekolah Sehat (Dinkes) 

50) Juara 1 Cipta Lagu 

51) Juara 2 Lomba Bercerita 

52) Juara 2 Paskibra Galaksi 

53) Juara 3 Paskibra Galaksi  

54) Danton Terbaik 

55) Juara 1 OSN Fisika 
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56) Juara 2 OSN Fisika 

57) Juara 1 OSN IPS 

58) Juara 2 OSN Biologi 

59) Juara 3 OSN Matematika  

60) Juara 1 Single Putri Bulu Tangkis 

61) Juara 1 Ganda Putri Bulu Tangkis  

62) Juara 3 Ganda Campuran Bulu Tangkis 

63) Juara 1 Catur Putri 

64) Juara 1 Volly Putra 

65) Juara 1 Volly Putri  

66) Juara 1 Renang Putra  

67) Juara 1 Atletik  

68) Juara 1 Sepak Takraw 

69) Juara 1 MTQ Putri 

70) Juara 1 Marawis 

71) Juara 1 Tari 

72) Juara 3 Vokal Grup 

73) Juara 2 Teater 

74) Juara 2 Pantonim  

75) Juara 1 Desain Batik 

76) Juara 2 Desain Batik  

77) Juara 3 LTUB Tk. Provinsi Banten 

78) Juara 3 Atletik Tk. Provinsi Banten 

79) Juara 1 LTUB 

80) Juara Umum Pakibra 

81) Juara 1 (Pasukan Rakanta) 

82) Juara 1 Tahfidz dan Tilawah 

83) Juara 2 Atletik 
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84) Juara 2 Musik Tradisional 

85) Juara 2 Catur  

86) Juara 2 Tenis Meja 

87) Juara 2 (Pasukan Capas) 

88) Juara 3 (Pasukan Rimata) 

89) Juara 3 Pantonim 

90) Juara PBB Murni 

91) Juara Variasi dan Formasi Terbaik 

92) Juara Favorit 

93) Juara 1 Silat Putri 

94) Juara 2 Silat Putra  

95) Juara 3 Silat Putra  

96) Juara 2 Karate Putra  

97) Juara 2 Karate Putri 

98) Juara 1 OSN IPS  

99) Juara 1 OSN Biologi 

100)  Juara 1 Silat Putri  

101)  Juara 2 Silat Putra 

102)  Juara 3 Silat Putra  

103)  Juara 2 Karate Putra  

104)  Juara 2 Karate Putri 

105)  Juara 1 OSN Biologi 

106)  Juara 2 OSN Biologi 

107)  Juara 3 OSN IPS  

108)  Juara 2 Renang Putri 

109)  Juara 3 Renang Putra 

110)  Juara 1 Story Teling 

111)  Juara 2 Speech Contest 
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112)  Juara 1 MTQ Putra 

113)  Juara 1 Paskibra 

114)  Juara 2 Paskibra 

115)  Juara 1 Vocal Putri 

116)  Juara 2 Vocal Putra 

117)  Juara 1 Catur Putri 

118)  Juara 1 Catur Putri 

119)  Juara 1 Volly Ball Putri 

120)  Juara 2 Volly Ball Putra 

121)  Juara 1 Marawis 

122)  Juara 1 Tenis Meja Putra 

123)  Juara 2 Tenis Meja Putri 

124)  Juara 3 Tenis Meja Putri 

125)  Jura 2 Musikalisasi Puisi  

 

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di sekolah SMP Paramarta Ciputat yang 

beralamat di Jl. Merpati Raya, Gg. Sawo, Kelurahan Sawah, Ciputat, 

Tanggerang Selatan. Pengumpulan 

data dilaksanakan sejak awal bulan 

Maret, tetapi dikarnakan proses 

penelitian bersamaan dengan 

pandemi covid-19 maka penelitian 

tertunda selama 3 bulan. Kemudian 

dilanjutkan kembali pada akhir Juni 

sampai awal Juli 2020 dengan 

menggunakan teknik wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Berikut ini dapat peneliti paparkan 

Gambar 4.9 

Siswa sedang melakukan 

pembelajaran Qiroat 
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beberapa data dari informan yang terkait dengan implementasi 

program pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi siswa.  

Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses tumbuh kembangnya siswa, karena 

pendidikan karakter merupakan salah satu 

ciri khas kebudayaan Indonesia yang tidak 

bisa dilepaskan, hal ini seperti yang di 

paparkan oleh bapak Drs. Kusman, S.Pd. 

selaku kepala sekolah.
95

 SMP Paramarta 

merupakan salah satu sekolah yang 

menerapkan pendidikan karakter  di 

dalam lingkup sekolah, baik itu di 

dalam kelas maupun diluar kelas. SMP Paramarta juga merupakan 

sekolah yang terkenal dengan keunggulan prestasi yang diraih oleh 

siswanya.  

Dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa, guru dan 

semua staf serta karyawan sekolah memilik peran yang penting 

terhadap proses pembentukan karakter siswa . Seperti yang diterapkan 

di SMP Paramarta, setiap guru dan staf serta karyawan sudah 

memiliki tugasnya masing-masing untuk bekerjasama dalam 

membentuk karakter siswa. Di SMP Paramarta wali kelas memiliki 

tanggungjawab untuk mengantarkan siswanya sampai pulang ke 

rumah, dalam artian memantau siswanya sampai betul-betul pulang 

kerumahnya, lalu adanya absensi yang harus diisi oleh siswa ketika 

hendak pulang, serta memesankan ojek online bagi siswa yang tidak 

dijemput oleh orangtuanya, dan mengantarkan para siswa yang 

                                                           
95

 Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Kusman S.Pd pada tanggal 29 

Juni 2020 

Gambar 4.10 

Wawancara bersama Wali 

kelas  
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pulang naik angkot sampai betul-betul siswa itu naik angkot. Dan 

biasanya sebelum para siswa pulang penjaga keamanan atau satpam 

sekolah berpatroli di sekitar lingkungan SMP Paramarta, hal ini 

berfungsi agar para siswa bisa pulang dengan nyaman tanpa adanya 

hal-hal negatif yang bisa memicu kekacawan. Setelah para siswa 

pulang ke rumahnya masing-masing barulah para wali kelas, guru, 

dan staf lainya pulang. Begitu yang di utarakan oleh bapak Drs. 

Kusman, S.Pd selaku kepala sekolah dan ibu Murningtyas Widrani, 

S.Pd. selaku wali kelas.
96

 Hal ini bertujuan agar para siswa merasa 

nyaman dan aman di sekolah, serta menumbuhkan sikap peduli antara 

guru dengan siswa.  

Dalam proses pendidikan karakter di dalam kelas, guru memiliki 

peran yang penting dalam terbentuknya karakter siswa. Oleh karena 

itu, setiap masing-masing guru 

harus memiliki peraturan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran 

yang sudah disepakati antara guru 

dan siswa, serta menerapkan 

pembiasaan-pembiasaan  

karakter di dalam kelas, yakni 

membaca doa ketika akan 

belajar, sopan santun siswa terhadap guru, sopan santun siswa 

terhadap teman-temannya, lalu dibentuk cara bicara yang baik seperti 

apa, bagaimana siswa ketika berdiskusi seperti apa, dan bagaimana 

sikap siswa ketika guru menerangka , dari pembiasaan kecil tersebut 

                                                           
96

 Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah Bapak Kusman S.Pd pada tanggal 29 

Juni 2020 dan Ibu Murningtyas  Widrani, S.Pd  selaku wali kelas pada tanggal 6 Juli 

2020 

 

4.11  

Proses pembelajaran dikelas 



84 
 

 
 

dapat dibentuk dan menjadikan kepribadian siswa yang memiliki 

sikap mulia. Hal ini seperti yang diutarakan oleh bapak Drs. Kusman, 

S.Pd. selaku kepala sekolah dan ibu Murningtyas Widrani, S.Pd. 

selaku wali kelas.  

Selain pembentukan karakter di dalam kelas, SMP Paramarta pun 

mengembangkan beberapa program pembiasaan karakter siswa diluar 

kelas yang berkesinambungan atau terus-menerus, yakni sebagai 

berikut :  

1. Penyambutan Siswa  

Pembiasaan ini dilakukan secara rutin setiap hari tepat pukul jam 

6 pagi di depan pintu gerbang 

sekolah. Di kegiatan pembiasaan 

ini, guru piket beserta para guru 

yang lain, staf dan wakil-wakil 

sekolah sudah harus berada di 

depan pintu gerbang sekolah 

pukul 6 pagi, tidak lain untuk 

menyambut para siswa yang datang ke 

sekolah, serta membiasakan tegur sapa 

dengan para siswa. Setelah itu para 

siswa bersalaman dengan guru-guru, 

lalu para guru mengontrol keadaan 

siswa dari segi pakaiannya rapih atau 

tidaknya. Setelah penyambutan siswa, 

siswa dibiasakan sebelum masuk ke 

dalam sekolah untuk menginfakkan sebagian uangnya. Dan hasil 

infak tersebut dikumpulkan untuk menyantuni anak yatim piatu. 

Pada saat menyantuni anak yatim piatu, para siswa diikut sertakan 

Gambar 4.13 

Para siswa sedang 

mengantri untuk berinfak 

Gambar 4.12  

Kegiatan penyambutan siswa 
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untuk menyantuni anak yatim piatunya. Hal ini bertujuan agar 

para siswa memiliki rasa peduli terhadap orang disekitarnya. 

2. Apel Pagi  

Sebelum siswa masuk ke dalam kelas, siswa diwajibkan untuk 

mengikuti apel pagi yang dimulai 

pukul 06.45-07.00 WIB.  Apel ini 

diisi dengan pengarahan dari 

wakil-wakil sekolah kepada para 

siswa mengenai hal-hal positif 

yang berhubungan dengan prilaku 

para siswa. Hal tersebut bertujuan 

agar para siswa selalu saling 

mengingatkan kebaikan antar sesama.  

3. Sholat Dhuha, Sholat Zuhur Berjamaah dan Tadarus Al-Qur‟an  

Sholat Dhuha berjamaah 

dilaksanakan setiap hari senin-kamis 

pukul 07.00-07.30 WIB. Sholat 

Dhuha ini dilaksanakan oleh semua 

siswa dan guru-guru. Setelah sholat 

dhuha, dilanjutkan dengan membaca 

Al-Qur‟an bersama-sama. Dan setiap 

harinya para siswa dan guru 

melaksanakan sholat zuhur 

berjamaah. Hal tersebut merupakan salah satu pembiasaan 

terbentuknya karakter religius terhadap siswa.  

4. Penuntasan Iqro  

Program ini dilaksanakan rutin setiap hari pada jam 0 kbm. 

Kegiatan ini ditujukan kepada siswa yang belum menguasai  

Gambar 4.14 

Pengarahan dari wakil-wakil 

sekolah 

Gambar 4.15 

Siswa sedang melaksanakan 

sholat berjamaah 
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baca Al-Qur‟an, disana para siswa 

akan diarahkan dan dibimbing oleh 

setiap wali kelasnya untuk belajar 

baca Al-Qur‟an melalui program 

penuntasan Iqro sampai tuntas.  

5. Pembinaan Doa dan Tahlil 

Pembinaan ini dilatih untuk mendidik 

siswa agar bisa membaca doa dan tahlil dengan baik dan benar 

guna untuk membentuk siswa yang berahlak serta mampu 

memiliki sikap saling membantu antar masyarakat sekitarnya. Dan 

pada hari jumat ketika para siswa laki-lakinya sholat jumat, para 

siswa perempuan melaksanakan keputrian. Setelah itu di mulai 

dari pukul 13.00 sampai pulang dilaksanakan kegiatan keagamaan 

semua.  

Tidak hanya kegiatan tersebut, pembiasaan yang dimulai dari hal 

yang terkecil pun dilakukan, seperti setiap hari siswa diwajibkan 

untuk membawa bekal makanan sendiri dari rumahnya. Dan pada saat 

jam istirahat pertama seluruh siswa makan bersama di depan kelas, 

saat itu terjadilah interaksi antar sesama teman, saling bekerja sama, 

saling peduli antar sessama dan sebagainya. Hal tersebut merupakan 

salah satu pembiasaan yang akan menumbuhkan kepribadian peduli 

antar sesamanya. 

Faktor pendukung dari pelaksanaan pembiasaan karakter yakni 

adanya dukungan positif dari pihak orangtua siswa terhadap program 

kegiatan pembiasaan di sekolah. Dengan adanya dukungan dari 

orangtua siswa maka akan lebih mudah menjalankan program 

pembiasaan karakter tersebut dengan baik dan lancar. Sedangkan 

faktor penghambatnya adalah kemampuan siswa yang tidak merata 

Gambar 4.16 

Pelaksaan Program 

penuntasan iqro  
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sehingga menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam menjalankan 

pembinaan, terutama pembinaan keagamaan. Karena SMP Paramarta 

bukan sekolah yang berbasis pesantren melainkan sekolah umum, 

maka sedikit kesulitan dalam menjalankan pembinaan, namun pihak 

sekolah tetap berusaha agar para siswa tetap bisa menjalankan 

kegiatan pembiasaan tersebut. Begitu yang dipaparkan oleh Bapak 

Drs. Kusman. S.Pd. selaku kepala sekolah. 

Selain itu, dalam bidang teknologi informasi, seni dan olahraga 

SMP Paramarta menyiapkan 21 ekstrakulikuler guna menunjang life 

skill peserta didik,dimana setiap siswa diwajibkan minimal mengikuti  

2 ekstrakulikuler tersebut. Untuk pemilihan ekstrakulikuler, siswa 

diberikan kuesioner untuk memilih ekstrakulikuler yang akan dia ikuti 

dengan sepengetahuan orangtuanya. Dengan menyiapkan para pelatih 

yang profesional, maka para siswa akan benar-benar dilatih, 

dibimbing bakatnya sampai ia benar-benar berhasil. Selain 

menyiapkan para pelatih yang profesional, para guru ikut andil untuk 

mengontrol para siswa ketika mengikuti ekstrakulikuler. Jadi setiap 

ekstrakulikuler memiliki satu guru pembimbing yang 

bertanggungjawab untuk menyiapkan absensi kehadiran pelatih 

maupun siswanya, serta mengawasi jalannya kegiatan ektrakulikuler 

tersebut. Dan setiap tiga bulannya para guru pendamping akan 

melaporkan laporan kegiatan ekstrakulikulernya untuk melihat hasil 

perkembangan para siswa. Jika siswa sudah dikatakan siap untuk 

bersaing maka pihak sekolah menyalurkan bakat para siswa ke setiap 

perlombaan baik tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun 

nasional.  

Meskipun ada beberapa siswa yang terkadang tidak mengikuti 

pembiasaan tersebut tapi presentasinya sangat kecil sekali. Selebihnya 
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para siswa sangat antusias mengkuti pembiasaan karakter dan 

kegiatan ekstrakulikuler yang telah sekolah jalankan. Oleh karena itu, 

memang pendidikan karakter yang disertai dengan pembiasaan rutin 

serta ruang lingkup sekitarnya ikut andil maka para siswa akan mudah 

terbentuk karakter yang baik. Dari hasil karakter yang baik ini, maka 

ia akan mudah dalam meraih prestasi.  

C. Hasil Analisis Penelitian  

Berdasarkan fakta data temuan penelitian, program pembiasaan 

karakter adalah salah satu sarana untuk membentuk karakter siswa. 

Dimana siswa di didik menjadi pribadi yang berahlak. Pembiasaan 

karakter ini dilaksanakan setiap hari baik pembiasaan di dalam kelas 

maupun pembiasaan di luar kelas. Tujuan dari penerapan pembiasaan 

karakter ini adalah untuk membentuk karakter siswa yang lebih baik, 

karena dengan memiliki karakter yang baik akan lebih mudah dalam 

peningkatan prestasi siswa.  

Penerapan program pembiasaan karakter selama ini, baik di dalam 

kelas maupun diluar kelas sudah berjalan dengan baik. Para siswa 

yang antusias mengikuti pembiasaan, serta dukungan dari pihak 

orangtua membuat program tersebut berjalan dengan lancar. 

Walaupun ada beberapa siswa yang tidak mengikuti, tetapi 

presentasenya sangat kecil sekali. Selain nilai karakter kedisiplinan, 

percaya diri, dan mandiri, nilai karakter keagamaan pun ditekankan 

disekolah ini, walaupun SMP Paramarta merupakan sekolah umum 

tetapi kegiatan kegamaan di sekolah ini terbilang banyak, hal tersebut 

dibentuk untuk membentengi para siswa dari sikap-sikap negatif.  

Dengan terbentuknya karakter siswa yang baik akan menciptakan 

pribadi-pribadi yang baik serta berkomitmen. Sehingga jika siswa 

sudah memiliki karakter yang baik, ia akan terbentuk sikap percaya 
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diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan 

bekonsentrasi, rasa empati dan kemampuan berkomnikasi, maka dari 

itu ia akan mudah untuk di arahkan, akan mudah untuk 

menyelesaikan suatu program, dan dari situlah kita akan memperoleh 

prestasi. Seperti yang diterapkan di SMP Paramarta, dengan 

diadakannya program pembiasaan karakter tersebut yang dilakukan 

terus menerus dan siswa dibimbing langsung, membuat para siswa 

terbentuk menjadi pribadi yang berkarakter baik, dari kepribadian 

karakter yang baik itulah serta dukungan dari pihak sekolah, guru, staf 

dan orangtua , para siswa semakin bersemangat dan optimis dalam 

meraih prestasi.  

Seperti yang sudah dilihat bahwa kunci para siswa SMP 

Paramarta memiliki banyak prestasi baik itu dari segi akademik 

maupun non akademik, tidak lain karena usaha sekolah dalam 

menanamkan karakter melalui pembiasaan-pembiasaan karakter yang 

rutin setiap hari dilakukan, bukan hanya siswa saja tetapi peran guru 

dan semua orang yang ada di lingkungan sekolah pun menjadi faktor 

terbentuknya karakter yang baik pada siswa. Selain membina 

pembentukan karakter siswa, SMP Paramarta juga memfasilitasi 

penyaluran bakat dan minat siswa baik segi akademik maupun non 

akademik dengan  mengikutsertakan perlombaan kepada para siswa 

yang dinilai sudah mempuni. Dengan jerih payah, usaha serta 

kerjasama antara siswa dan pihak sekolah maka SMP Paramarta 

memilik banyak prestasi dari para siswanya, salah satunya juara 1 

musik tradisional, juara 1 desain poster, juara 1 cerdas cermat literasi 

tingkat kota dan masih banyak prestasi-prestasi lainnya.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data yang disajikan berkaitan dengan 

penerapan program pembiasaan karakter dalam meningkatkan prestasi 

siswa di SMP Paramarta, peneliti mengambil kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Implementasi program pembiasaan karakter sudah terbentuk 

dengam baik dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak 

sekolah. Upaya yang dilakukan tersebut diantaranya adalah 

melakukan kegiatan pembiasaan karakter baik di dalam kelas 

maupun diluar kelas yang di lakukan setiap hari. Peran siswa yang 

antusias terhadap kegiatan ini membuat program ini juga berjalan 

dengan lancar. Dari penerapan pembiasaan karakter ini akhirnya 

terbentuklah karakter siswa yang baik, terbentuknya karakter 

siswa yang baik ini, maka akan membuahkan hasil prestasi, 

mengapa karna jika seorang siswa telah memiliki karakter yang 

baik, ia akan terbentuk sikap percaya diri, kemampuan bekerja 

sama, kemampuan bergaul, kemampuan bekonsentrasi, rasa 

empati dan kemampuan berkomunikasi, dari karakter baik inilah  

maka ia akan mudah untuk di arahkan, mudah  di ajak untuk 

menyelesaikan program dan dari situlah kita akan memperoleh 

peningkatan prestasi.  Selain itu SMP Paramarta juga 

menyediakan wadah untuk mengembangkan setiap potensi bakat 

dan minat para siswa, salah satunya dengan menyelenggarakan 

kegiatan ekstrakulikuler yang wajib diikuti oleh para siswa, dari 

situlah para siswa akan di arahkan dan dibimbing oleh pelatih 

yang profesional sampai berhasil. Berdasarkan hal tersebut dapat 
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kita lihat bahwa sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan 

karakter secara terus menerus akan meminimalisir penurunan 

dratis pada karakter siswa yang negatif. Adanya pendidikan 

karakter akan membentuk karakter siswa yang baik, karna salah 

satu faktor berhasilnya suatu prestasi yang diraih adalah dengan 

memiliki karakter yang baik.  

2. Nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan di SMP 

Paramarta melalui program pembiasaan-pembiasaan karakternya 

baik itu di dalam kelas maupun diluar kelas sudah terlihat hasilnya 

kepada para siswa. Meskipun belum sepenuhnya para siswa 

menunjukan nilai-nilai karakternya, tetapi hal tersebut tidak 

menjadi penghalang pihak sekolah untuk terus membina para 

siswa agar menjadi pribadi yang berkarakter baik. Nilai-nilai yang 

ditekankan pada program pembiasaan karakter tersebut yakni nilai 

kegamaan (religius), nilai percaya diri, nilai kedisiplinan, nilai 

kemandirian, dan nilai kepedulian. Hal tersebut ditunjukan ketika 

para siswa berusaha, bekerja sama ketika ia sedang dalam proses 

pembinaan potensi bakat dan minat, dari proses yang sungguh-

sungguh itulah mereka akhirnya berhasil meraih prestasinya.  

3. Adapun faktor pendukung dari pelaksaan pembiasaan karakter ini 

adalah adanya dukungan positif dari orangtua para siswa terhadap 

seluruh program dan kegiatan di sekolah. Serta lingkungan 

sekolah yang mendukung dan bekerja sama dalam pembentukan 

karakter siswa. Dengan dukungan orangtua dan lingkungan 

sekolah yang mendukung itulah maka pihak sekolah bisa saling 

bekerjasama dengan orangtua maupun lingkungan sekolah untuk 

membentuk karakter para siswa menjadi prbadi yang berkarakter 

baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kemampuan siswa 
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yang tidak merata sehingga menyebabkan kesulitan-kesulitan 

dalam menjalankan pembinaan, terutama pembinaan keagamaan. 

Karena SMP Paramarta bukan sekolah yang berbasis pesantren 

melainkan sekolah umum, maka sedikit kesulitan dalam 

menjalankan pembinaan, namun pihak sekolah tetap berusaha 

agar para siswa tetap bisa menjalankan kegiatan pembiasaan 

tersebut.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran 

sebagai berikut:  

1. Pihak Sekolah  

Program pembiasaan karakter ini termasuk kegiatan yang sangat 

di anjurkan untuk menjadi salah satu prantara terbentuknya 

karakter siswa. Maka peneliti menyarankan agar pembiasaan-

pembiasaan karakter tersebut tetap dan terus menerus dijalankan 

dan diterapkan kepada para siswa, karna dengan terbentuknya 

karakter siswa yang baik maka akan dengan mudah untuk 

memperoleh peningkatan prestasi.  

2. Pihak Luar  

Guna membentuk karakter siswa yang baik, maka pihak luar harus 

lebih memperdulikan hal tersebut, dan ikut serta mengontrol 

kegiatan anaknya terutama para orangtua siswa, guna 

menghasilkan hasil yang baik.  
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Kepala Sekolah SMP Paramarta Ciputat  

1. Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang pendidikan karakter ? 

2. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah pendidikan karakter 

terhadap tumbuh kembang siswa ?  

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu Guru untuk menanamkan nilai-nilai 

karakter pada siswa ?  

4. Bagaimana proses belajar mengajar didalam kelas yang Bapak/Ibu 

lakukan dalam membentuk karakter siswa dikelas?  

5. Apa saja kegiatan dari program pembiasaan karakter tersebut ?  

6. Bagaimana peran guru-guru disini terhadap program ini, apakah 

semuanya ikut andil mengikuti apa hanya beberapa saja ? 

7. Adakah faktor pendukung dan penghambat dari melaksanakan 

pembiasaan karakter ini ?  

8. Nilai-nilai karakter apa yang lebih ditanamkan terhadap siswa ?  

9. Apakah para siswa antusias dalam mengikuti dalam mengikuti 

pembinaan karakter ini ? 

10. Apakah ada siswa yang tidak mengikuti atau melanggar dari 

pembiasaan karakter ini ?  

11. Setelah mengikuti pembiasaan karakter yang dilakukan rutin ini 

apakah ada perubahan sikap tersendiri dari siswanya ? 

12. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang prestasi ? 

13. Menurut bapak sebenernya yang menjadi pengaruh terhadap 

prestasi itu apa ?  
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14. Bagaimana cara bapak mengembangkan potensi seorang siswa 

sehingga mereka berprestasi dalam segi akademik dan non 

akademik ? 

15. Menurut bapak seberapa pentingkah peran karakter dalam meraih 

prestasi ?  

16. Menurut bapak faktor apa yang dapat mempengaruhi prestasi 

siswa ?  

17. Menurut bapak bisakan prestasi itu dicapai dengan tidak 

mengikutsertakan karakter siswa ?  

B. Wali Kelas SMP Paramarta Ciputat  

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pendidikan karakter ? 

2. Menurut bapak/ibu apakah pendidikan karakter itu penting dalam 

proses pendidikan seorang anak ? 

3. Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai karakter pada siswa saat 

proses pembelajaran dikelas ? 

4. Bagaimana respon anak-anak terhadap pembiasaan karakter 

dikelas ?  

5. Apakah ada siswa yang tidak mengikuti proses pembiasaan 

karakter ini ? 

6. Nilai karakter apa yang lebih diterapkan disini ? 

7. Setelah mengikuti pembinaan pendidikan karakter apakah ada 

perubahan sikap tersendiri dari siswanya ? 

8. Apa saja kiat-kiat bapak/ibu guru dalam pembentukan karakter 

siswanya ?  

9. Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan pembiasaan 

karakter dikelas  ?  

10. Menurut bapak/ibu pengertian prestasi itu apa ? 
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11. Menurut bapak/ibu apa yang menjadi pengaruh terhadap prestasi 

siswa ?  

12. Menurut bapak/ibu apakah karakter yang kuat dapat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar ? 

13. Bagaimana cara bapak/ibu mengembangkan potensi anak 

sehingga mereka berhasil ? 

14. Menurut bapak/ibu apakah karakter yang baik dapat berpengaruh 

terhadap prestasi belajar anak?  

15. Seberapa pentingkah peran karakter dalam meraih prestasi ? 
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Lampiran 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama      : Drs. Kusman, S.Pd. 

Jabatan    : Kepala Sekolah  

Hari dan Tanggal Wawancara  : Senin, 29 Juni 2020    

 

Penanya  : Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang pendidikan 

karakter ?  

Narasumber : Membentuk pribadi siswa itu untuk mempunyai 

kebiasaan-kebiasaan kehidupan yang lebih baik, nah 

itu memang sudah tercipta semenjak bangsa ini berdiri. 

Oleh karena itu pendidikan karakter itu tidak boleh 

ditinggalkan, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, ketika 

datang kesekolah seperti apa, dalam pembelajaran 

seperti apa, nah itu harus selalu kita budayakan, karna 

itu yang akan membentuk karakter siswa yang baik.  

Penanya : Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah pendidikan 

karakter terhadap tumbuh kembang siswa ?  

Narasumber : Sangat penting sekali, karena itu kan budaya, itu 

adalah merupakan apa ya, ciri khas kebudayaan di 

Indonesia itu harus seperti itu, budaya hidup gitu.  

Penanya  : Bagaimana cara Bapak/Ibu Guru untuk menanamkan 

nilai-nilai karakter pada siswa ?  

Narasumber : Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu selalu tampak, 

kita punya program. Contohnya gini, jam 6 pagi guru 

yang piket beserta staf dan wakil-wakil kepala sekolah 

semua jam 6 pagi sudah ada dipintu gerbang, 

menyambut kedatangan siswa, dan siswa itu satu 
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persatu harus bersalaman dengan guru, akhirnya guru 

mengontrol keaadan siswa seperti apa, seperti pakaian 

rapih atau tidak dan lain sebagainnya. Terus kita 

membiasakan tegur sapa dipagi hari dengan anak-anak 

dan lain sebagainya. Nah yang ke dua, kita ada 

pembelajaran pra KBM dipagi hari, nah disitu ada 

sholat dhuha, belajar qiroat, setiap hari jumat itu ada 

baca Yasin, kira-kira begitu. Nah itulah yang kita 

bentuk pra KBM. Itu sudah menjadi kebiasaan sehari-

hari, itu dinamakan program pembiasaan karakter, 

supaya menjadi budaya dirumah juga nanti, tidak 

hanya disekolah saja, artinya dengan sholat dhuha, nah 

tujuan dari sholat dhuha itu apa, jadi anak itu tau 

karena tau dia dirumahpun akan menjalankan, kira-kira 

begitu.  

Penanya : Bagaimana proses belajar mengajar didalam kelas 

yang Bapak/Ibu lakukan dalam membentuk karakter 

siswa dikelas?  

Narasumber : Nah disitu kan didalam kelas itu antara guru dan 

siswa, pasti guru masing-masing guru membuat aturan 

main dalam proses pembelajaran, yang aturan main 

yang sudah disepakati antara guru dengan siswa 

didalam kelas, itulah yang akan membentuk karakter 

anak. Artinya disitu dibentuk sopan santun, dibentuk 

cara bicara yang baik seperti apa, ketika guru 

menerangkan siswa harus seperti apa, ketika diskusi 

siswa harus bagaimana, posisi guru harus bagaimana, 

dan sebagainya, itu biasanya karakter itu sudah 



 
 

101 
 

diciptakan dengan aturan main antara guru dan siswa, 

mungkin antara guru satu dengan guru yang lain 

menciptakan suasana pembelajaran dikelas mungkin 

agak berbeda gitu, tapi yang jelas semua itu akan 

mengarah supaya anak itu bisa berhasil dengan baik, 

bagaimana caranya itu pasti akan ada aturan main, nah 

aturan main kebiasaan-kebiasaan karakter anak tidak 

hanya diluar saja dikelas pun juga.  

Penanya : Apa saja kegiatan dari program pembiasaan karakter 

tersebut ?  

Narasumber : Banyak sekali, dalam proses KBM seperti itu, nanti 

jam istirahat pertama itu anak makan, makan itupun 

dibiasakan siswa membawa dari rumah, supaya 

makanan itu sehat, dimasak oleh kedua orangtuanya 

sendiri, nah itu ketika istirahat makan bareng 

berkelompok dengan teman, akhirnya terjadi apa 

saling tukar lauk, dan sebagainya. Sehingga muncul 

kerjasama antar teman, ada toleransi ya kan, kalau ada 

temennya yang lauknya kurang begitu bagus bisa 

diberi dan sebagainnya, berbagi akhirnya disitu 

muncul kerjasama. Itu di istirahat pertama, di istirahat 

kedua, kita membiasakan tet (bel) untuk langsung 

berwudhu untuk sholat berjamaah, dan setelah sholat 

berjamaah baru dia jajan di kantin dan sebagainya. 

Nah itu yang kita bentuk, jadi supaya anak tidak 

membiasakan meninggalkan 5 waktunya, nah ini sudah 

mulai terbentuk terus, ya disamping itu kami juga 

punya program penuntasan iqro, jadi seperti kelas 7 
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masuk baru itu nanti di tes oleh guru, ya ngajinya yang 

sudah bisa seperti apa, bacaannya udah lancar apa 

belum, nah yang sudah lancar dipisahkan, yang belum 

lancar juga dipisahkan, dibuat kelompok. Nah nanti 

jam ke 0 pra KBM, disitu masing-masing wali kelas 

sudah membina anak-anaknya untuk membaca Qur‟an, 

penuntasan Iqro, jadi anak ini harus tuntas, kira-kira 

begitu, nah itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita 

jalankan gitu, nah ketika istirahat kedua itu sholat, 

makan bisa 2 kali dan sebaginnya, dan setelah itu nanti 

masuk belajar lagi, nah terus ketika jam pulang itu 

sekolah guru-guru wali kelas masih punya tugas mulia 

yang harus mengurusi anak-anaknya ketika jam pulang 

itu seperti apa, misalkan yang pake gojek, dipesankan 

gojeknya, terus semua siswa itu tercatat dan terabsen, 

si A pulang jam berapa itu ada tulisannya semua, ada 

absennya, jadi tujuannya adalah apabila anak ini 

diperkirakan jam sekian sudah sampai rumah ternyata 

belum sampai rumah, orangtua bisa komunikasi 

langsung dengan wali kelasmya, pak, bu ko anak saya 

jam segini belum sampai ? nah itu wali kelas tinggal 

melihat catatan, oh itu tadi anak meninggalkan jam 

sekian bu, dia naik gojek atau naik apa gitu, semua 

anak keluar dari sekolah ini harus tau dia tadi dijemput 

siapa, atau naik gojek siapa, jalan kaki atau naik 

angkot, dan sebagainya. Itu semua wali kelas itu harus 

tau, jadi apa? Kita menciptakan kenyamanan orangtua, 

itu yang paling penting. 
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Penanya : Bagaimana peran guru-guru disini terhadap program 

ini, apakah semuanya ikut andil mengikuti apa hanya 

beberapa saja ?  

Narasumber : Ya karna disini guru masing-masing sudah tau tugas 

dan fungsinya, sehingga dia sudah berjalan dengan 

alurnya masing-masing, tugas wali kelas apa, tugas 

guru apa, tugas guru PAI apa, sehari-hari itu sudah 

jelas, guru agama missal pagi ya, memimpin sholat 

duha berjamaah, nanti zuhur juga harus memimpin 

sholat zuhur berjamaah, dengan doa-doa yang biasa 

dilaksanakan, begitu.  

Penanya : Adakah faktor pendukung dan penghambat dari 

melaksanakan pembiasaan karakter ini ?  

Narasumber : Faktor pendukungnya ya orangtua murid sangat 

respon positif terhadap program kegiatan sekolah, kalo 

hambatannya, hambatannya mungkin pasti ada, 

hambatannya mungkin ini bukan pesantren ini adalah 

sekolah umum tapi kita memberikan kegiatan-kegiatan 

keagamaan, terutama agama Islam, nah hambatannya 

apa anak ini kemampuannya tidak merata, sehingga 

harus dimunculkan dibentuk kelompok-kelompok ini 

yang sudah ngajinya bagus bacaannya bagus diarahkan 

ke Qiroat atau MTQ, kan kira-kira kan butuh dilatih 

untuk menghadapi lomba dan sebagainya gitu, nah 

yang masih biasa-biasa ini dibentuk kelompok-

kelompok tadi gitu, dan itu di hari jumat, itu anak laki-

laki sholat jumat, yang perempuan ada keputrian, nah 

dari jam 1 itu nanti ada kegiatan keagamaan semua, 
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yang masi iqro mana yang itu mana, yang dikira-kira 

dikapling-kapling, yaitu hambatannya bahwa karena 

ini bukan pesantren atau nginep dan sebagainya. Jadi 

hambatannya itu kemampuan anak yang tidak merata, 

sehingga muncul kesulitan-kesulitan dalam 

menjalankan pembinaan, kecuali kan pesantren sudah 

di jadwalkan jam segini-segini kan gitu, nah itu yang 

tidak terjadi, tapi kita berusaha untuk membantu, 

istilahnya supaya anak ini membuasakan diri sesuai 

dengan keyakinan dia yang memang sudah ada dan itu 

rutin setiap hari.  

Penanya : Nilai-nilai karakter apa yang lebih ditanamkan 

terhadap siswa ?  

Narasumber : Ya nilai-nilai karakter keagamaan, yang lebih kita 

tekankan dikeagamaan, karna apa sekarang ini sudah 

pengaruh lingkungan yang sifatnya negatif sudah 

cukup luar biasa, disamping keagaaman kita juga 

mengarahkan untuk banyak mengikuti ekstakulikuler, 

karna ekstrakulikuler sudah disiapkan sekitar 22 

ekstrakulikuler gitu, jadi anak itu kalo sudah mengikuti 

ekstrakulikuler pasti jam 5 sore baru pulang, sehingga 

anak itu tercipta budaya kerasan (betah) disekolah, 

dengan betah disekolah akan terhindar dari pengaruh-

pengaruh lingkungan yang negatif, sebenernya  tujuan 

kita itu selain membentuk atau menyalurkan bakat 

minat kita juga untuk membentengi anak bergaul yang 

mungkin pengaruhnya yang tidak bagus.  
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Penanya  : Apakah para siswa antusias dalam mengikuti dalam 

mengikuti pembinaan karakter ini ? 

Narasumber : Untuk antusias 100% mungkin tidak , tapi setelah 

saya lihat siswa itu setelah masuk sini rata-rata 

berubah, dan memang justru gini yang pernah saya 

dengarkan dari orangtua murid itu bahwa anak setelah 

masuk Paramarta pagi-pagi sudah membuat repot 

orangtua begitu, kan harus bangun pagi, jam 6 gurunya 

sudah dipintu gerbang jangan sampai terlambat dan 

lain sebagainya, nah itu akhirnya tercipta budaya 

disiplin gitu disiplin waktu,  karna kita gini kita bukan 

hanya ngomong kamu harus masuk jam sekian tapi 

gurunya gaada yaa percuma kan, jadi kamu kalo 

masuk jam sekian dan sebelum jam sekian itu guru 

harus udah ada disekolah artinya anak dateng itu sudah 

disambut dengan guru dan anak itu merasa dihargai 

merasa dilayani dan lain sebagainya, sehingga yang 

punya jiwa-jiwa yang tadinya nakal dan lain 

sebagainya pun dengan tanggapan guru yang positif 

yang setiap hari diberi dengan salaman, yang setiap 

hari diberi ucapan yang santun yang sopan dan lain 

sebagainya akhirnya anak itu kan merasa tidak enak 

kalo dia berbuat yang engga-engga kira-kira gitu, jadi 

kita harus ada menunjukan kalo kita tu sebagai pelayan 

gitu, disiplinnya luar biasa, dan jam pulang pun guru 

yang bukan walikelas itu sudah ada dipinggir jalan 

raya sana, itu melayani anak-anak yang akan naik 

angkot , di depan sana dan lain sebagainya, jadi anak-
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anak yang sudah itu segera supaya cepet naik angkot, 

tujuan kita apa anak sekolah yang dari luar itu tidak 

bisa mengganggu anak kita gitu, sehingga 

meminimalisir supaya tidak terjadi tawuran dan lain 

sebagainya, jadi kita layani semua sampai tuntas 

sampai pulang. Dan satpam/ keamanan disini pun 20 

menit sebelum jam pulang itu beliau sudah keliling di 

radius sekolahan ini, ada kah anak-anak dari sekolah 

luar atau tidak, nah kalo ada anak sekolah luar yang 

nongkrong yang dilewati anak-anak paramarta disitu 

kita sudah antisipasi gitu, supaya tidak terjadi gesekan-

gesekan negative dari sekolahan lain. Dan kita pakaian 

pun kita atur hadi anak itu tidak boleh beralaskan kaos 

oblong harus kaos singlet, kenapa pengalaman saya 

kalo beralaskan kaos oblong dia bisa melepas baju 

dimana saja dia bisa nongkrong-nongkrong dimana 

saja, tapi kalo kaos singlet pasti dia mau lepas baju pun 

tidak enak kira-kira gitu, dan kita juga sering ada sidak 

mendadak tas anak dilihatin bawa apa dan lain 

sebagainnya, dan kalo semisalnya ada sesuatu yang 

tidak ada hubungannya dengan pendidikan ya kita 

ambil,  orangtuanya kita panggil, misalnya bawa HP, 

kan disini gak boleh bawa HP, itu kita sita kita ambil 

orangtuanya kita panggil, terus bawa motor, kan SMP 

belum boleh bawa motor, nah itu biasanya suka yerjadi 

jadi dititipkan ditempat lain ketik pulang diambil dan 

lain sebagainnya, nah sepetti itu pun kit pantau terus 

makannya banyak orangtua murid yang kelas 9 ini 
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banyak yang menanyakan kenapa pak kusman tidak 

mendirikan SMA, kalo disini ada SMA nya jadi anak 

saya biar disini gitu. Karena karakter pendidikannya 

sudah jelas dan lain sebagainya.  

Penanya : Apakah ada siswa yang tidak mengikuti atau 

melanggar dari pembiasaan karakter ini ?  

Narasumber : Ya pasti ada, tapi presentasenya sangat kecil sekali 

dan itu pun memang anak yang rata-rata broken 

masalah keluarga dan lain sebagainya, setelah kita 

telusuri anak ini ternyata keluarganya pecah  yang 

keluarganya cerai dan lain sebagainya. Nah itu ada 

imbasnya kesekolah ada, karna anak itu mulai brontak 

ya karna ketika berpisah dengan orangtua tidak 

percaya diri dan lain sebagainya dan mungkin karna 

malu dengan temannya dan lain sebagainya. Misalnya 

ada muncul-muncul gejala-gejala yang tidak bagus, 

semua itu memang kalo dituntut semua itu dari 

keluarga pendidikan keluarga gitu, terutama 

pendidikan keluarga dulu karna pendidikan sekolah itu 

melanjutkan memfasilitasi.  

Penanya  : Setelah mengikuti pembiasaan karakter yang 

dilakukan rutin ini apakah ada perubahan sikap 

tersendiri dari siswanya ?  

Narasumber : Sangat luar biasa perubahan sikapnya, sebagai contoh 

kan dipagi-pagi sudah membuat repot orangtua, yang 

tadinya orangtua bangun agak siang, orangtua 

dibangunin anaknya, bukan orangtua yang bangunin 

anak tapi anak yang bangunin orangtua, karna apa jam 
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6 pintu sudah berada dipintu gerbang, siswa itu dateng 

dengan guru yang sudah berada pintu gerbang itu 

sangat berbeda, pendidikan yang bagus emang seperti 

itu, dan kita memang membiasakan  anak-anak kita itu 

untuk berinfak, amal, setiap hari ya silahkan 

memasukan amal ke dalam kotak, Cuma 500 rupiah ya 

boleh, 2000 ya boleh 10.000 ya alhamdulilah kan gitu, 

nah akhirnya anak-anak ini uang nya terkumpul setelah 

terkumpul nanti uangnya disantunkan ke anak yatim, 

nah yang nyantunin siapa anak dilibatkan gitu, jadi kita 

juga mengajari kepada anak itu untuk peduli kepada 

oranglain. Ya pendidikan yang bener itu yaa gitu 

sebenernya,  itu adalah juga pembentukan karakter, 

anak menjadi peduli itu kan karakter terutama peduli 

kepada kaum yang lebih lemah, nah kalo yang disana 

di jombang ya sama persis disini gaada bedanya degan 

disini, tapi bedanya kan disana orang yang ga mampu 

500 500 rupiah, tapi itu dari 500 rupiah yang 

dikumpulkan anak-anak itu bisa membiayai teman 

sendiri setiap bulannya sekitar 40 anak, spp nya 

dibiayain dari uang yang dikumpulkan anak-anak yang 

500 rupiah itu, jadi yang anak itu yang tadinya tidak 

bisa sekolah jadi bisa sekolah, karna  diperhatikan oleh 

temennya sendiri, mungkin dia juga merasa tidak enak 

jadi sekolahnya bener kira-kira gitu.  

Penanya  : Apa yang bapak/ibu ketahui tentang prestasi ? 

Narasumber : Prestasi itu adalah hasil, apaa ya, hasil dari apa yang 

sudah di programkan sekolah ternyata dengan program 
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sekolah yang teratur disiplin dan lain sebagainya pun 

menghasilkan prestasi-prestasi yang cukup baik 

terhadap anak, nah di dalemnya termasuk ekskul dan 

lain sebagainya, dengan adanya ekskul yang teratur 

yang baik yang betul-betul berjalan dengan baik 

memunculkan prestasi-prestasi, nah prestasi juga salah 

satu alat sebagai apa ya hasil puncaknya sekolah, 

sehingga sekolah ini setiap ada lomba alhamdulilah 

mendapatkan juara, dengan juara itulah akhirnya suara 

diluar itu terhadap paramarta ini sudah cukup bagus 

gitu, nah dengan banyaknya prestasi yang dihasilkan 

paramarta sehingga paramarta sendiri banyak 

menerima penghargaan. Itu adalah penghargaan-

penghargaan yang dicapai paramarta karna mungkin 

dari sisi prestasinya, ya kira-kira begitu. 

Penanya : Menurut bapak sebenernya yang menjadi pengaruh 

terhadap prestasi itu apa ?  

Narasumber : Kedisiplinan, kuncinya ya disiplin. Semua itu akan 

berhasil kalau kita disiplin, dan kita harus punya 

komitmen yang kuat gitu, kita harus betul-betul 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-

anak gitu, dan itulah tercetak prestasi-prestasi, karna 

apa kadang-kadang orangtua ketika anaknya di SD 

prestasinya belum kelihatan, nah disini karna digali 

akhirnya muncullah prestasi-prestasi yang cukup luar 

biasa. Ekskul itu wajib diikuti minimal dua, mereka 

yang milih, jadi setiap awal tahun itu kita kasih 

kuesioner dia pilih ekskul apa yang diketahui 
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orangtuanya. Nanti baru setelah itu dijadwalkan 

ekskulnya, hari aapa saja dan siapa pelatihnya siapa 

pendampingnya, jadi ketika ekskul itu ada dua yang 

menangani, pertama pelatih, pelatih itu kita pilih orang 

yang professional dari luar, kedua pendamping, 

pendamping itu dari gurunya disini, pendamping itu 

tugasnya menyiapkan absensi memastikan pelatihnya 

dateng dan dia mengawasi, mengawasi ketika 

pelaksanaan ekskul itu gitu. Karna nanti dia pertiga 

bulan akan melaporkan hasil ekskulnya  perkembangan 

nya seperti apa, yang sering ga dateng siapa yang suka 

dateng siapa gitu, nanti disitu  juga orangtua diajak 

bicara, kenapa ko anaknya sering jarang ikut ekskul 

dan sebagainya, nanti akan ketauan, loh anak saya 

katanya ikut ekskul tapi ternyata gaikut yaa,  jadi 

ankhirnya muncul komunikasi antara orangtua dan 

pendamping, nah pendamping itu dari kita sendiri, jadi 

bener-bener diawasi. Itulah keunggulan kita. 

Penanya : Bagaimana cara bapak mengembangkan potensi 

seorang siswa sehingga mereka berprestasi dalam segi 

akademik dan non akademik ?  

Narasumber  : Ya, kita harus punya komitmen yang kuat, punya 

program yang bagus, dan pelatih ekskulpun kita harus 

betul-betul memilih dengan profesionalnya, harus 

profesional, seandainya ko dalam setahun tidak 

memunculkan prestasi-prestasi harus kita ganti pelatih 

itu, jadi kita haru tegas konsisten, karna apa karna itu 

yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa yang 
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diharapkan orangtua murid menyekolahkan anaknya 

itu pasti hasilnya anaknnya itu anak yang baik, anak 

yang berprestasi,  nah itu harus diwujudkan oleh 

sekolah, kalo memang sekolah itu ingin menjadi 

sekolah prioritasnya masyarakat gitu, nanti kalo 

sekolah tidak begitu saya yakin akan diitnggalkan 

masyarakat.  

Penanya : Menurut bapak seberapa pentingkah peran karakter 

dalam meraih prestasi ?  

Narasumber : Itu sangat mendukung sekali, karna dengan karakter 

yang baik akan tercipta pribadi-pribadi yang baik dan 

komitmen, sehingga kalo ada siswa yang sudah seperti 

itu akan mudah arahkan, akan mudah kita ajak untuk 

menyelesaikan program, dengan itulah kita akan 

menghasilkan prestasi yang diperoleh. Dan disitu akan 

kelihatan bakat-bakat anak. Iya karakter yang baik itu 

penting, dan kita yang masih kelas 9 dia mau lulus 

mau masuk ke SMA negri atau SMK negri atau 

bagaimana itu masih dilayani penuh oleh walikelasnya, 

daftarin dan lain sebagainnya, dilayani satu-satu 

kendalanya apa dituntaskan semua. Gak kaya sekolah 

lain dilepas silahkan daftar sendiri gitu, disini tetap 

dilayani dengan tuntas. Jadi walikelas itu punya 

tanggungjawab sampai akhir masuk seklah diterima di 

negri atau tidak walikelas itu tau gitu.  

Penanya : Menurut bapak faktor apa yang dapat mempengaruhi 

prestasi siswa ?  
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Narasumber : Faktornya, kita punya program yang selalu di 

evaluasi, dari evaluasi itu mana yang sudah berjalan 

mana yang belum, mana yang sudah berhasil mana 

belum, dan itu selalu kita nilai terus kita teliti kita 

evaluasi,ketika ini gagal kita harus bagaimana apa 

membuat program ini berjalan dengan baik dan 

sebagainnya, kita punya program dan selalu kita 

evaluasi, karna kelemahan di Indonesia itu tidak 

begitu, kelemahan di indonesia itu tidak dievaluasi. 

Sangat penting itu.  

Penanya : Menurut bapak bisakan prestasi itu dicapai dengan 

tidak mengikutsertakan karakter siswa ?  

Narasumber : Saya rasa sulit, karna membentuk karakter yang baik 

itu kan butuh proses, tapi setelah anak itu terbentuk 

karakternya baik insyaaAllah anak itu akan 

mendukung program kita, dan dengan dukungan anak 

dengan program kita itu akhirnya sekolah pun bisa 

menjalankan program ini dengan baik, nah kenapa 

terjadi kita memang harus punya prestasi, karna 

orangtua pasti senang jika anaknnya berprestasi, karna 

iklan kita tu bukan karna kita membuat spanduk 100 

buah iklan kita yang paling mahal adalah suara positif 

dari masyarakat luas tentang sekolahan kita, gitu.  

 

 

 

 



 
 

113 
 

Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama      : Murningtyas Widrani, S.Pd.  

Jabatan    : Wali Kelas 81 (Guru BK)  

Hari dan Tanggal Wawancara  : Senin, 6 Juli 2020 

 

Penanya  : Apa yang bapak/ibu ketahui tentang pendidikan 

karakter ? 

Narasumber : Pendidikan karakter itu pembentukan nilai-nilai 

karakter siswa untuk masa depan yang lebih baik sih, 

untuk keterampilan siswa dan ya karakternya yang ada 

dalam dirinya, kemandirian dan sebagainya.  

Penanya : Menurut bapak/ibu apakah pendidikan karakter itu 

penting dalam proses pendidikan seorang anak ? 

Narasumber : Ya, yang paling utama sekarang ya memang harus 

kepada karakternya, karena ilmu tanpa karakter yang 

kuat juga ga sinkron tidak seimbang. 

Penanya : Bagaimana cara menerapkan nilai-nilai karakter pada 

siswa saat proses pembelajaran dikelas ?  

Narasumber : Pembiasaan yaa, jadi pembiasaan sehari-hari ahlak 

kesopanan sopan santun siswa terhadap guru, siswa 

terhadap teman-temannya, pembiasaan saja dari ahlak-

ahlaknya sikapnya yang baik.  

Penanya : Bagaimana respon anak-anak terhadap pembiasaan 

karakter dikelas ?  

Narasumber : Ya alhamdulilah sejauh ini mereka merespon dengan 

baik, dan mengikuti aturan yang ada disekolah.  
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Penanya : Apakah ada siswa yang tidak mengikuti proses 

pembiasaan karakter ini ? 

Narasumber : Ya ada, satu dua anak pasti ada, tapi itu biasanya 

tidak didukung dengan keluarganya, kadang disekolah 

sudah dibentuk karakternya tapi tidak dilanjutkan 

dirumah karna orangtuanya sibuk diluar, orangtuanya 

terlalu mempercayakan kepada sekolah, akhirnya 

pembentukan karakter hanya di pihak sekolah saja.  

Penanya : Nilai karakter apa yang lebih diterapkan disini ?  

Narasumber : Etika dan agama, kedisiplinan, kemandirian.  

Penanya : Setelah mengikuti pembinaan pendidikan karakter 

apakah ada perubahan sikap tersendiri dari siswanya ? 

Narasumber : Sangat berubah, sangat banyak perubahan, misalnya 

yang tadinya anak manja yang tidak biasa bangun pagi 

suka dimarah-marahin orangtuanya, karna disini 

diterapkan nilai disipilin akhirnya bisa berubah bisa 

bangun pagi bisa kerjasama dengan baik, terus tadinya 

sosialnya kurang tidak pernah  main mungkin dirumah, 

disini diajak gotong royong akhirnya dia karakter 

gotong royongnya muncul. Banyak sekali 

perubahannya alhamdulilah. 

Penanya : Apa saja kiat-kiat bapak/ibu guru dalam 

pembentukan karakter siswanya ?  

Narasumber : Kiat-kiatnya sering berkomunikasi, tidak membeda 

bedakan siswa satu dengan lainnya, terus bekerjasama 

dengan orangtua pasti, dan berkomunikasi dengan ank-

anak. Kalo pulang dipesenin gojek, sampai rumah juga 
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kalo belum nyampe, kita cari bersama-sama. Kalo 

disini walikelas siswanya pulang duluan baru gurunya.  

Penanya : Faktor pendukung dan penghambat dari penerapan 

pembiasaan karakter dikelas  ?  

Narasumber : faktornya siswa yang sedang mengalami masalah 

keluarga dengan teman, siswa yang sedang mencari 

jati dirinya, siswa yang memang dari kebiasaan dari 

rumahnya memang tidak menaaati peraturan gitu.  

Penanya : Menurut bapak/ibu pengertian prestasi itu apa ? 

Narasumber : Prestas itu adalah pencapaian yang diterima oleh 

siswa.  

Penanya : Menurut bapak/ibu apa yang menjadi pengaruh 

terhadap prestasi siswa ?  

Narasumber  : Pengaruhnya dari internal dan eksternal pasti, kalo 

dari internal itu dari keluarga, dari eksternal dari 

teman-temannya, mungkin dia bersaing dengan teman-

temannya, bersaing secara prestasi ya secara sehat, ada 

dukungan dari temannya untuk prestasi dari 

lingkungannya gitu.  

Penanya : Menurut bapak/ibu apakah karakter yang kuat dapat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar ?  

Narasumber : Ya pasti, kalo karakternya bagus pasti dia daya 

saingnya juga bagus gitu.  

Penanya : Bagaimana cara bapak/ibu mengembangkan potensi 

anak sehingga mereka berhasil ?  

Narasumber : Selalu memotivasi anak-anak, memebrikan contoh-

contoh yang sudah berhasil, memberikan contoh yang 

jika tidak berhasil bagaimana sih kedepannya gitu. 
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Penanya : Menurut bapak/ibu apakah karakter yang baik dapat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar anak?  

Narasumber : Ya sangat berpengaruh sekali, kalo dia punya 

karakter yang kuat dia akan lebih semangat lagi dalam 

belajar, kalo yang depresi tidak mandiri tidak suka 

gotong royong, dari karakter dia pastikan susah untuk 

berprestasi.  

Penanya : Seberapa pentingkah peran karakter dalam meraih 

prestasi ? 

Narasumber : Sangat penting, karna kalo tidak punya karakter yang 

kuat itu tadi orang akan lemah tidak ada motivasi, 

tidak aja jiwa sosialisasi, bagaimana dia mau meraih 

prestasi itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

117 
 

Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Foto tampak depan SMP Paramarta   Foto siswa mengikuti lomba Tari 
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