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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
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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/


2 
 

 
 

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 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 



92 
 

 
 

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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