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ABSTRAK
Nama

: Jeri Sugara

Jurusan

: Manajemen Pendidikan Islam

Judul

: Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Pembinaan Akhlak peserta
didik SMP Negeri 22 Kota Jambi

Pada masa sekarang moral remaja berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan,
dimana kaum remaja mengalami degradasi moral yang terus-menerus dan tampak
semakin tidak terkendali. Penurunan kualitas moral generasi penerus bangsa ini
terjadi dalam segala aspek, mulai dari tutur kata, cara berpakaian hingga perilaku.
Untuk itu pendidikan karakter sangat penting untuk ditanamkan. Maka dalam
membangun karakter di sekolah kunci utama yang harus dilakukan adalah
menggunakan manajemen pendidikan karakter yang baik. Penelitian ini
merupakan upaya untuk mengetahui manajemen pendidikan karakter siswa di
salah satu sekolah menengah yaitu SMPN 22 Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak
siswa smpn 22 kota jambi dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter
dan pembinaan akhlak dalam program kepala sekolah.

Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber
data yang dijadikan sumber informasi adalah Kepala Sekolah, Guru pendidik dan
siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara,
observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh
data hasil wawancara dan studi dokumentasi, dilanjutkan dengan mengadakan
reduksi data, menyajikan data ke dalam tabel dan verifikasi data untuk mengambil
kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil
penelitian tentang manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak
peserta didik smpn 22 kota Jambi dalam meningkatkan budi tauladan/akhlak
siswa. Melalui Pelaksanaan manajemen pendidikan karakter melibatkan semua
elemen sekolah yang berperan dalam menciptakan kondisi yang kontributif
perkembangan karakter peserta didik. Pembinaan ini melalui tindakan preventif,
kuratif dan represif. Penilaian manajemen pendidikan karakter berbentuk
observasi terhadap semua guru yang terlibat dalam proses penilaian tentang
karakter peserta didik dengan membuat catatan perkembangan peserta didik.
Kata Kunci: Manajemen, pendidikan/pembinaan karakter
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ABSTRACT

Name

: Jeri Sugara

Majors

: Management of Islamic Education

Title

: Management of Character Education in The Coaching of
Elementary Student of SMP Negeri 22 Jambi City

At present adolescent, morale is in an alarming condition, where adolescents
experience moral degradation that is constantly and seems increasingly out of
control. Decreasing the moral quality of this nation’s next-generation occurs in all
aspects, from speech, how to dress to behavior. For this reason, character
education is very important to be instilled. Therefore, in billing character in the
main school, the key thing to do is to use good character education management.
Describe the management of character education in the moral development of
junior high school students in 22 Jambi cities by instilling the values of character
education and moral development in the principal’s program. This study uses a
qualitative approach to the type of descriptive research. Sources of data used as
the source of information are head of school, teacher educators, and students. Data
collection techniques in this study using interviews and documentation studies,
followed by holding data reduction, presenting data into tables, and verifying data
to conclude. The data validity technique uses triangulation, based on the results of
research on the management of character education on fostering the morals of
smpn 22 students in the city of Jambi in improving students’ character/morals
though the implementation of character education management involving all
school elements that play a role in creating contibutive conditions for the
character development of students. This coaching is though preventive, curative
and repressive measures in the evaliation of education management character in
the from of observation of all the taachers inolved inthe process of assessing the
rangeof students’ character by taking notes on the development of students.
Keywords: Management, education/character building
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas)

telah

menegaskan

bahwa

Pendidikan

Nasiaonal

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, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung
jawab. Namun tampaknya upaya pendidikan yang dilakukan oleh lembaga
pendidikan dan mencurahkan perhatian secara konprehensif pada upaya
pencapaian tujuan pendidikan nasional.
Pendidikan diakui sebagai solusi alternatif dalam mengembangkan potensi
dan skill anak didik agar menjadi generasi siap pakai dan mampu menghadapi
segala tantangan yang menyangkut

perubahan sosial dalam kehidupan

masyarakat, karena pendidikan pada prinsipnya adalah bimbingan atau pimpinan
secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan lembaga pendidikan di SMP
Negeri 22 Kota Jambi ini dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian
yang utama.
Pendidikan karakter sebenarnya bukan hal yang baru bagi masyarakat
indonesia. Bahkan sejak awal kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan
kini orde reformasi telah banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam
kerangka pendidikan karakter dengan nama dan bentuk yang berbeda-beda.
Dalam UU tentang pendidikan nasional yang pertama kali, ialah UU 1946 yang
berlaku pada tahun 1947 hingga UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yang
terakhir pendidikan karakter telah ada, namun belum menjadi fokus utama
pendidikan.
Pendidikan karakter masih digabung dalam mata pelajaran agama dan
diserahkan sepenuhnya pada guru agama. Pelaksanaan pendidikan karakter tidak
akan berhasil. Maka wajar hingga saat ini pendidikan karakter belum

1

2

menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini terbukti dari fenomena sosial yang
menunjukkan perilaku yang tidak berkarakter.
Lebih lanjut, adanya kesenjangan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat
yang masih besar, kerusakan lingkungan yang terjadi diseluruh pelosok negeri,
masih terjadinya ketidakadilan hukum, kekerasan dan kerusuhan, dan korupsi
yang mewabah dan merambah pada semua sektor kehidupan masyarakat tindakan
anarkis, konflik sosial. Masyarakat indonesia yang dahulu terbiasa santun dalam
berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, mempunyai
kearifan lokal yang kaya dengan pluralitas, serta bersikap toleran dan bergotongroyong kini mulai cenderung berubah menjadi hegemoni kelompok-kelompok
yang saling mengalahkan dan berperilaku tidak jujur.
Untuk mewujudkan hal itu semua, perlu dicari jalan terbaik untuk
membangun dan mengembangkan karakter manusia dan bangsa indonesia agar
memiliki karakter yang baik, unggul dan mulia. Upaya yang tepat untuk itu adalah
melalui pendidikan, karena pendidikan memiliki peranan yang sangat penting
(urgen)

dan

sentral

dalam

menanamkan,

mentransformasikan

dan

menumbuhkembangkan karakter positif siswa, serta mengubah watak yang tidak
baik menjadi baik. Seperti yang dikatakan para ahli, bahwa pendidikan merupakan
daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin,
karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak. Jadi jelaslah, pendidikan merupakan
wahana utama untuk menumbuh-kembangkan karakter siswa yang baik.
Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan
karakter, akhlak, dan etika seseorang sehingga baik dan buruknya budi pekerti
seseorang sangat tergantung pada pendidikan. Pendidikan ikut mematangkan
kepribadian manusia sehingga tingkah-lakunya sesuai dengan pendidikan yang
telah diterima oleh seseorang baik pendidikan formal, informal maupun
nonformal (Gunawan, 2017, hlm. 26).
Menurut Rahardjo (2010:16) bahwa, Pendidikan karakter adalah suatu
proses pendidikan yang holistic yang menghubungkan dimensi moral dengan
ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai pondasi bagi terbentuknya
generasi yang berkualitas yang mampu hidup sendiri dan memiliki prinsip suatu
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kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara rincinya pengertian
pendidikan karakter sebagai susatu sitem penanaman nilai-nilai karakter kepada
peserta didik yang meliputi komponen ilmu pengetahuan, kesadaran atau
kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap
Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan
sehingga menjadi manusia insan kamil (Prasetyo dan Rivasintha, 2013, hal. 30).
Bedasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa
dalam mewujudkan pendidikan yang berkarakter adalah dengan mampu hidup
mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga nantinya bisa menjadi manusia
insan

kamil

yang

memiliki

prinsip

suatu

kebenaran

yang

dapat

dipertanggungjawabkan.
Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia sangat penting, baik sebagai
individu maupun masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Akhlak merupakan
cakupan moralitas atau perilaku yang baik pada setiap individu dalam melakukan
aktivitasnya agar bisa selamat di dunia dan di alam baka. Dengan demikian
tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa misi utama dari kerasulan Muhammad
saw Adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Adapun sejarah mencatat bahwa faktor pendukung keberhasilan dakwah
nabi antara lain karena dukungan akhlaknya yang mulia. sehingga Allah SWT
sendiri memuji akhlak mulia nabi Muhammad SAW. sebagaimana Firman Allah
SWT:

َّ َْة ِل َمن َكانَ يَ ۡر ُجواٞ سن
٢١ ٱَّلل َكثِ ٗيرا
ِ َّ لَّقَ ۡد َكانَ لَكُ ۡم فِي َرسُو ِل
َ َّ ٱَّللَ َو ۡٱليَ ۡو َم ۡٱۡل ٓ ِخ َر َوذَ َك َر
َ ٱَّلل أُسۡ َوة ٌ َح
Terjemahnya:
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari
kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah.”
Berdasarkan firman Allah di atas, bahwasanya telah ada suri teladan yang
baik dalam diri Rasulullah baik sifat, perilaku maupun tutur kata. Hal ini dapat
kaji dalam keteladanan yang dicontohkan Rasulullah menerangi kehidupan umat
manusia menuju cahaya kebenaran dan kemenangan semasa ke khalifahanya di
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bumi ini. Allah SWT telah meletakkan dalam personalitas Nabi Muhammad SAW
dalam gambaran yang sempurna untuk kerakter islami, agar menjadi teladan bagi
generasi ummat selanjutnya dalam kesempurnaan akhlak dan universalita
keagungan-nya. Sebagaimana firman Allah:

٤ ع ِظ ٖيم
َ ق
ٍ َُوإِنَّكَ لَعَلَ ٰى ُخل
Terjemahnya:
“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”
(Anonim, Departemen Agama RI, 2016, hlm. 420).
Pendidikan sejatinya, memberikan motivasi kepada peserta didik dalam
melakukan proses aktualisasi demi menumbuhkan semangat kedewasaan yang
pada hakikatnya akan membawa mereka pada integritas memajukan pendidikan
yang memenuhi tuntutan zaman dan tantangan masa depan.
Berdasarkan observasi di SMP NEGERI 22 KOTA JAMBI, masih banyak
pelanggaran tata tertib yang dilakukan peserta didik, diantaranya bolos dan
terlambat, merusak fasilitas sekolah, buang sampah sembarangan, beli makanan
diluar area sekolah saat jam sekolah, dan tingkat kejujuran yang masih rendah.
Dengan demikian, perlu adanya pendidikan karakter pada siswa, agar dapat
memungkinkan pihak sekolah mencapai tujuan pendidikan karakter sesuai target
(VISI: terwujudnya prestasi gemilang, berwawasan lingkungan berlandasan iman
dan taqwa). Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembanguanan
bangsa, baik sebagai pengembang dan peningkat produktivitas nasional, maupun
sebagai pembentuk karakter bangsa. Pendidikan mampu memberikan pencerahan
di samping sarana transformasi dan humanisasi. Pendidikan mampu mentransfer
perangai buruk manusia pada hal-hal yang positif, atau dengan kata lain
pendidikan mampu merubah manusia yang berkarakter buruk menjadi mereka
yang berkrepribadian dan berkarakter mulia.
Menjadikan manusia pintar, boleh jadi mudah melakukannya, tetapi
menjadikan manusia agar menjadi orang yang baik dan bijak, tampaknya jauh
lebih sulit atau bahkan sangat sulit. Maka dari itu seorang pendidik tidak hanya
dituntut menjadi pengajar tetapi sekaligus mendidik yakni dengan memberikan
nilai-nilai moral yang baik pada siswa. Juga menjelaskan Dalam sejarah Islam,
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Nabi Muhammad Saw. juga menegaskan bahwa misi utamanya dalam mendidik
manusia adalah untuk menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan
karakter yang baik (good character), Hal ini sesuai dengan sabdanya (mukhlis,
2015, hlm. 23; Abdul Majid, 2011, hlm. 50).

ار َم اۡل َ ْخالَق
ِ إِنَّ َما بُ ِعثْتُ ۡلُت َِم َم َم َك
Artinya: “Aku diutus (oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak/budi
pekerti yang mulia”. (HR. Ahmad).
Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta
didik untuk menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus
tentang

ajaran

agama

yang

bersangkutan.

Pendidikan

keagamaan

ini

diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan yang khusus diadakan
untuk itu, misalnya madrasah dan sekolah keagamaan. Di samping itu, Undangundang ini membedakan juga arti pendidikan umum adalah pendidikan yang
mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan, sedangkan
pendidikan keagamaan (seperti yang dijelaskan diatas) lembaga pendidikan yang
khusus di madrasah atau sejenisnya (Mukhlis, 2015, hal. 5-6).
Oleh karena itu, dalam lembaga pendidikan perlu seorang pemimpin (kepala
sekolah) untuk mengatur semua yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Salah
satu tujuan yang harus di penuhi oleh kepala sokolah ialah pembentukan akhlak
peserta didik. Seperti yang di kemukakan oleh Undang-undang No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) telah menegaskan bahwa
Pendidikan Nasiaonal 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,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Maka kepemimpinan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu
kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses mempengaruhi,
mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan orang lain yang ada
hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pengajaran,
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agar segenap kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efesien,
yang pada gilirannya dapat mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran yang telah
di tetapkan (Burhanuddin, 1994, hlm. 64-65).
Kepemimpinan sangat ditentukan oleh situasi kerja atau keadaan anggota
atau bawahan dan sumber daya dukung organisasi. Karena itu jenis organisasi dan
situasi kerja menjadi dasar pembentukan pola kepemimpinan seseorang. Maka
bedasarkan pemikiran tersebut, kepemimpinan dalam pendidikan (seperti kepala
sekolah) tentu sangat berbeda dengan kepemimpinan dalam organisasi lainnya.
Karena sekolah merupakan lembaga yang memiliki karakteristik dan ciri khas
tersendiri yang bersifat unik. Walau demikian konsep kepemimpinan dalan
pendidikan tidak bisa dilepaskan dari konsep kepemimpinan secara umum. Secara
formal kegiatan dilepaskan dari konsep kepemimpinan harus diselenggarakan oleh
seseorang yang menduduki posisi atau jabatan tertentu yang dilingkungannya
terdapat sejumlah orang yang harus bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan
(Gunawan, 2017, hlm. 142).
Selain itu kepala sekolah wajib menentukan untuk memberikan suatu arahan
kepada siapa-siapa saja yang akan memberi masukan setiap tahunnya. Guru-guru
harus diberi tanggung jawab lebih besar dari sekedar penyelenggaraan kegiatan
pendidikan dan pembelajaran, tanpa harus mengorbankan tugas utama mereka.
Guru harus mensuplai energinya secara lebih besar bagi kegiatan pendidikan dan
pembelajaran di kelas. Tugas-tugas tambahan yang diembankan kepadanya,
karenanya, harus relevan dengan kebutuhan dan keinginan mereka sebagai guru
(Danim, 2012, hlm. 160).
Kepemimpinan yang baik harus mampu membangun kehidupan organisasi
dengan mengembangkan budaya yang disebut nilai-nilai ekselensi atau
keunggulan atau “value of exellence”. Kepemimpinan berkaitan dengan
pengikutsertaan seluruh anggota atau pengikutnya beradaptasi dengan perubahan
dalam

mencapai

tujuan-tujuan

individu

maupun

organisasi,

serta

mengkoordinasikan secara aktif tugas-tugas yang perlu dalam mencapai
keberhaslan. Sekolah sebagai suatu organisasi, tidak hanya memerlukan kepala
sekolah untuk mengelolah sumberdaya sekolah, yang lebih banyak berkonsentrasi
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pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya. Sekolah
memerlukan pimpinan yang memiliki visi yang mampu mengilhami staf pengajar
dan semua komunitas sekolah (Danim & Suparno, 2009, hlm. 7).
Dari paparan tersebut manpak semakin menguatkan asumsi bahwa
kepemimpinan merupakan faktor penggerak orang melalui penanganan perubahan
dan manajemen yang dilakukannya memberi dampak positif bagi perkembangan
orang termasuk pada sebuah lembaga pendidikan.
Manajemen pendidikan

karakter akan efektf jika terintegrasi dalam

manajemen sekolah, khususnya manajemen berbasis sekolah (MBS). Dengan kata
lain, pendidikan karakter di sekolah juga sangat terkait dengan manajemen atau
pengelolaan sekolah. Pengelolaan yang dimaksud adalah bagaimana pendidikan
karakter direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan dalam kegiatan-kegiatan
pendidikan disekolah secara memadai. Pengelolaan tersebut antaralain meliputi,
pelajaran penilaian pendidik dan tenaga kependidikan, MBS merupakan salah satu
media yang efektif dalam pendidikan karakter di sekolah (Kemdiknas, 2010, hlm.
46-47).
Peran kepemimpinan kepala sekolah (leardership). Peran kepala sekolah
berkaitan erat dengan tugas untuk mempengaruhi pengikutnya dalam hal ini guru,
staf dan semua warga sekolah, untuk mengikuti dan menjalankan arahannya
dalam menjalankan tugas pengelolaan sekolah, dalam rangka mencapai tujuan
penddikan karakter yang telah ditetapkan bersama. Peran kepala sekolah ini
banyak terkait dengantugas operasional yang bersifat motor penggerak bagi
sumberdaya yang ada disekolah, sangat diperlukan untuk mendorong bawahan
demi kemajuan pendidikan karakter (Wibowo, 2013, hlm. 155).
Keberhasilan manajemen pendidikan karakter disekolah, tidak terlepas dari
kepemimpinan kepala sekolah yang berkarakter pula. Sangat sulit dipastikan
pendidika karakter akan efektif disekolah terkhususnya di SMP Negeri 22 Kota
Jambi, jika kepala sekolahnya sendiri tidak berkarakter. Dengan demikian,
karakter kepala sekolah sebagai seorang pemimpin merupakan salah satu faktor
penting keberhasilan atau kegagalan manajemen pendidikan karakter di sekolah.
Akan tetapi faktor yang sangat berpengaruh adalah guru. Guru harus bekerja keras
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untuk membina peserta didik untuk menjadi manusia yang berakhlak dan
berkarakter.

Guru diharapkan dengan kompetensi kepribadiannya dapat

mengimplementasikan pendidikan karakter di sekolah, sehingga menjadi pribadi
yang beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti mulia.
Era global seperti sekarng ini, ancaman akan hilangnya karakter (baik)
semakin nyata. Kondisi rill yang terjadi di sekolah terkhususnya di SMP Negeri
22 Kota Jambi yang menjadi objek observasi awal bagi peneliti adalah
pelaksanaan sholat lima waktu, kajian-kajian keagamaan dan tadabbur alam,
dalam hal ini peserta didik yang tidak konsisten masalah ibadahnya artinya
sebagai bentuk ibadah bukan berdasarkan keikhlasan. Selain itu juga penerapan
kedisiplinan, mulai dari baju seragam, ketepatan masuk dalam kelas, ketepatan
jam pulang, belum sesuai dengan yang diharapkan dalam pembentukan karakter
peserta didik. Hal ini terlihat masih adanya bentuk pelanggaran kedisiplinan.
Akan tetapi hal positif yang terlihat dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler
yang diyakini bisa membangun rasa tanggung jawab peserta didik. Gambaran lain
yang dapat peneliti kemukakan adalah keberagaman budaya peserta didik dan
toleransi keagamaan yang mampu hidup harmoni antara pemeluk agama. Untuk
peningkatan kualitas peserta didik dibidang pendidikan karakter, pendidikan Islam
dijadikan sebagai salah satu usaha untuk mencapainya, dan bukan berarti
pendidikan non muslim tidak terlibat dalam pembinaan karakter peserta didik.
melalui
diharapkan

pembelajaran agama
mampu

membangun

Islam penekanan pendidikan akhlak
nilai-nilai

islami

sehingga

mampu

mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah serta merealisasikan sikap dan
prilaku hidupnya berawal dari diri pribadi peserta didik dan diharapkan
dilanjutkan ke lingkungan sosial peserta didik.
Sebagai lembaga formal SMP NEGERI 22 KOTA JAMBI juga mempunyai
cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanah UUD sekaligus
amanah khalifah melalui pendidikan karakter. Sebagaimana amanah seorang
pemimpin untuk memimpin umat manusia, pendidikan akhlaklah yang dijadikan
dasar dalam pembentukan karakter islami pada khusunya dan karakter bangsa
pada umumnya.
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Dari uraian latar belakang masalah di atas maka hal tersebut mendorong
peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul ”Manajemen Pendidikan
Karakter Dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik Di SMP Negeri 22 Kota
Jambi’’.
B. Fokus Penelitian
Untuk menghindari agar penelitian ini tidak melebar ke mana-mana, maka
perlu dikemukakan gambaran yang lebih fokus tentang apa yang dilakukan di
lapangan agar peneliti tidak kehilangan arah ketika berada di lokasi penelitian.
Jadi, manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak peserta didik di
SMP Negeri 22 Kota Jambi ialah, pendidikan karakter diimplementasikan pada
visi dan misi serta RPP semua mata pelajaran dan pembinaan kesiswaan pada
organisasi. Pelaksanaan pendidikan karakter ada 4 (empat) faktor pendukung guru
dalam pelaksanaan yaitu: keteladanan guru, kerjasama antara guru, keluarga dan
masyarakat. Sedangkan upaya dalam pelaksanaan pendidikan karakter yakni
keteladanan,

pembiasaan,

pembudayaan

dalam

kegiatan

rutin,

dan

mengevaluasikan pendidikan karakter upaya untuk mencapai/terwujudnya peserta
didik yang berkarakter.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, penulis
dapat menentukan masalah pokoknya adalah “Manajemen Pendidikan Karakter
dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SMP Negeri 22 Kota Jambi” yang
terbagi dalam beberapa sub masalah, sebagai berikut:
1.

Bagaimana manajemen pendidikan karakter di SMP Negeri 22

Kota Jambi?
2.

Bagaimana penerapan program dalam pembinaan karakter (akhlak)

di SMP Negeri 22 Kota Jambi?
3.

Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan karakter

(Akhlak) di SMP Negeri 22 Kota Jambi?

D. Tujuan dan Keguanaan penelitian
1. Tujuan Penelitian
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Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan
manajemen

program sekolah dan penerapan pendidikan karakter dalam

merevitalisasikan akhlak (karakter) peserta didik di sekolah SMP Negeri 22
Kota Jambi. Namun secara khusus tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui apa saja manajemen pendidikan karakter di SMP Negeri
22 Kota Jambi.
b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen pendidikan karakter
pada peserta didik di SMP Negeri 22 Kota Jambi.
c. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat
pembinaan karakter (Akhlak) peserta didik di SMP Negeri 22 Kota Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya informasi untuk
memperluas paradigma pendidikan karakter. Sebagaimana dipaparkan dibawah
ini:
a. Kegunaan ilmiah, penelitian ini sebagai karya ilmiah diharapkan dapat
menjadi pelengkap khasanah intelektual keagamaan dan memperluas
pemahaman peserta didik utamanya penulis mengenai manajemen
pendidikan karakter dan merevitalisasikan budi pekerti (akhlak) peserta
didik.
b. Kegunaan praktis, sebagai dasar mengembangkan cara mengajar, mendidik,
melatih dan membimbing peserta didik dalam mencapai karakter yang baik.
Serta sebagai sumbangsi ide, gagasan tentang manajemen pendidikan
karakter dalam pembinaan akhlak peserta didik dan sebagai literatur bagi
peserta

didik

pada

khususnya

dan

masyarakat

pada

umumnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Hakikat Pendidikan Karakter
Akibat minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter pada lembaga
pendidikan telah menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit sosial di
tengah masyarakat. Sekolah tidak hanya berkewajiban meningkatkan
pencapaian akademis, tetapi juga bertanggungjawab dalam pembentukan
karakter yang baik merupakan dua misi integral yang harus mendapatkan
perhatian sekolah. Namun, tuntutan ekonomi dan politik pendidikan
menyebabkan penekanan pada pencapaian akademis mengalahkan identitas
peranan sekolah dalam pembentukan karakter (Zubaiedi, 2011, hlm. 14).
Pendidikan tidak hanya terkait dengan bertambahnya ilmu pengetahuan,
namun harus mencakup aspek sikap dan perilaku sehingga dapat
menjadikan anak sebagai manusia yang bertakwa, berilmu, dan berakhlak
mulia. Gagasan program pendidikan karakter di indonesia muncul terkait
dengan tujuan pendidikan nasional dan melihat kondisi peserta didik pasa
saat ini yang mengalami degradasi karakter. Banyak pihak yang menyatakan
bahwa proses pendidikan di indonesia belum berhasil membangun manusia
yang berkarakter, bahkan dapat dikatakan “gagal”. Banyak lulusan sekolah
atau sarjana yang cerdas dan kreatif, namun memiliki mental dan moral
yang lemah. Kecerdasan banyak disalahgunakan seperti melakukan
penipuan melalui pesan singkat di telpon genggam atau melakukan
kecurangan dalam mengolah makanan dengan menggunakan bahan
berbahaya. Tidak jarang para pakar bidang moral dan agama yang seharihari mengajar kebaikan, namun perilaku mereka tidak sejalan dengan ilmu
yang diajarkan (Abdullah Sani & Kadri, 2016, hlm. 6).
Pengembangan karakter anak memerlukan pembiasaan dan keteladanan.
Anak harus dibiasakan untuk selalu berbuat baik dan malu melakukan
kejahatan, berlaku jujur dan malu berbuat kecurangan, rajin malu bersikap
malas, serta membuang sampah pada tempatnya dan malu membiarkan
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lingkungan kotor. Perubahan sikap dan perilaku dari bertindak kurang baik
untuk menjadi lebih baik tidak terbentuk secara instan. Perubahan tersebut
harus dilatih secara serius dan berkelanjutan agar mencapai tujuan yang
diinginkan.
Menurut Kesuma mengatakan Pada konteks pendidikan, kata karakter
merujuk pada beberapa hal sebagai berikut ini:
a. Karakter berkenaan pada orang.
b. Karakter berkenaan dengan kualitas atau reputasi orang.
c. Karakter berkenaan dengan daya pembeda atau pembatas yang
membedakan atau membatasi antara seseorang dengan orang lain.
d. Karakter dapat merujuk pada kualitas positif (Najib, 2013, hlm. 58).
Pendidikan karakter anak berkaitan erat dengan moral dan kepribadian.
Upaya mendidik terkait dengan pemberian motivasi kepada anak untuk
belajar dan mengikuti ketentuan atau tata tertib (norma dan aturan) yang
telah menjadi kesepakatan bersama. Ditinjau dari segi strategi dan metode
yang

digunakan,

mendidik

harus

menggunakan

keteladanan

dan

pembiasaan. Beberapa hal yang umumnya yang dilakukan dalam mendidik
anak antara lain ialah:
1. mengguanakan instruksi formal oleh seseorang yang ahli di bidangnya
2. mengembangkan mental, moral dan estetika
3. menyediakan informasi yang diperlukan oleh anak
4. melakukan pendekatan atau mengondisikan anak untuk merasa,
mempercayai, dan bertindak dengan cara tertentu (Abdullah Sani &
Kadri, 2016, hlm.7).
Melalui pendidikan karakter sekolah harus berpotensi untuk membawa
peserta didik memiliki nilai-nilai karakter mulia seperti hormat dan peduli
pada orang lain, tanggung jawab, memiliki integritas, dan disiplin. Selain
itu, pendidikan karakter juga harus mampu menjauhkan peserta didik dari
sikap dan perilaku yang tercela. Pendidikan karakter tidak hanya berkaitan
dengan benar salah, akan tetapi bagaimana menanamkan tentang kebiasaan
tentang hal-hal yang baik dalam kehidupan sehingga peserta didik memiliki
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kesadaran dan pemahaman yang tinggi serta kepedulian dan komitmen
untuk menetapkan kebajikan dalam kehidupan seharihari.
2. Pengertian Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona adalah pendidikan untuk
membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang
hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang
baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan
sebaganya. Aristoteles berpendapat bahwa karakter itu erat kaitannya
dengan kebiasaan yang kerap dimanifestasikan dalam tingkah laku.
Pendidikan karakter terambil dari kata pendidikan dan karakter.
Pendidikan perupakan terjemahan dari education yang berasal dari kata
educate atau bahasa lainnya educo. Educo berarti mengembangan diri dalam
mendidik, melaksanakan hukum kegunaan. Ada juga yang mengungkapkan
bahwa education berasal dari bahasa latin educare yang berarti melatih atau
menjinakkan, dan menyuburkan (Najib, Wiyani, & Sholichin, 2016, hlm.
55).
Defenisi pendidikan karakter selanjutnya dikemukakan oleh Elkind &
Sweet pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu
memahami manusia, peduli dan inti atas nilai-nilai etis/susila. Dimana kita
berpikir tentang macam-macam karakter yang kita inginkan untuk anak kita,
ini jelas bahwa kita ingin mereka mampu untuk menilai apa itu kebenaran,
sangat peduli tentang apa itu kebenaran/ hak-hak, dan kemudian melakukan
apa yang mereka percaya menjadi yang sebenarnya, bahkan dalam
menghadapi ekanan dari tanpa dan dalam godaan.
Bedasarkan pengertian pendidikan di atas dapatlah disimpulkan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang
dewasa kepada anak – anak agar memiliki softskill dan hardskill. Softskill
berupa kemampuan anak dalam bersikap yang sesuai dengan norma agama,
norma adat, norma susila, dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat.
Sementara itu hardskill berupa berbagai pengetahuan dan keterampilan yang
dikuasai oleh anak (Najib, Wiyani, & Sholichin, 2016, hlm. 57).
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Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana
yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN), sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang dalam fungsi
dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam undangundang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yaitu:
“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 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 berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana
yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter
menanamkan kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang baik sehingga
peserta didik menjasi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah,
mampu merasakan (efektif) nilai yang baik dan bisa melakukannya
(psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus
melibatkan bukan hanya aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing),
akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau loving good (moral felling),
dan perilaku yang baik (moeal action). Pendidikan karakter menekankan
pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan
(Gunawan, 2017, hlm. 26-27).
Pada konteks pendidikan, kata karakter merujuk pada berapa hal berikut:
a) Karakter berkenaan pada orang.
b) Karakter berkenaan dengan kualitas atau reputasi orang.
c) Karakter berkenaan dengan daya pembeda atau pembatas yang
membedakan atau membatsi antara seseorang dengan orang lain.
d) Karaker dapat merujuk pada kualitas positif (Kesuma, 2013, hlm. 23).
Karakter adalah sesuatu yang baik, misalnya terkait dengan sikap jujur,
toleransi, kerja keras, adil dan dapat dipercaya. Akan tetapi, tanpa disertai
iman yang kuat kepada Tuhan yang Maha Esa, karakter tersebut mungkin
akan melampaui batas-batas ajaran agama. Sebagai contoh karakter toleransi
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harus dibatasi dengan keimanan. Seorang ber-agama yang baik boleh
bertoleransi kepada umat lain dalam urusan muamalah (pergaulan) ataupun
dalam bermasyarakat. Terkhusus bagi umat Muslim yang baik harus
menghargai hak-hak umat lain selama tidak mengganggu keimanannya.
Seseorang muslim tidak boleh bersikap toleran terhadap kemusyrikan
atau kemungkaran karena setiap muslim berkewajiban menjalankan amar
makruf nahi mungkar untuk dapat mewujudkan hal tersebut, seorang
pendidik terlebih dahulu harus mempunyai kemampuan utama yang
dibutuhkan oleh pendidik adalah mendidik harus mampu memberikan
pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan Alaqura dan Sunah kepada
peserta didik (Abdullah Sani & Kadri, 2016, hlm. 8).
Hal tersebut sesua dengan sabda rasulullah SAW berikut:

ُخَير ُكم َم ْن تَعَلَّ َم القُ ْرآنَ َوعلَّمه
Artinya:
“sebaik-baik

kalian

adalah

orang

yang

belajar

Alquran

dan

mengajarkannya.”(HR. Bukhari)
Prinsip diatas mengajarkan kepada orang tua maupun guru bahwa untuk
menjadi seorang pendidik harus memiliki beberapa kriteria berikut:
1) Kemampuan Pedagosis
Kemampuan pedagosis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
seorang pendidik dalam hal mentransfer ilmu kepada peserta didik.
Kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap sifat peserta didik dari
segala aspek, seperti fisik, moral, spritual, sosial, kultural, emosional, dan
intelektual.
2) Kemampuan Pribadi
Kemampuan pribadi terkait dengan kepribadian pendidik yang harus
dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Pendidik seharusnya dapat
menjadi teladan, baik dari cara berfikir (pengetahuan akademik) maupun
akhlaknya (sikap dan perilaku).
3) Kemampuan Sosial
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Kemampaun sosial yang perlu dimiliki oleh seorang pendidik
mencakup kompetensi dalam bersosialisasi dengan orang lain, terutama
dalam berkomunikasi. Pendidik adalah figur yang diharapkan dapat
menjadi teladan yang bukan saja kepada peseta didik, melainkan juga
pada lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah.
4) Kemampuan Akademik
Kemampuan yang sangat penting bagi sseorang pendidik adalah
memiliki

kemampuan

akademik.

Kemampuan

akademik

adalah

penguasaan seorang pendidik terhadap materi yang akan diajarkan
kepada peserta didik (Abdullah Sani & Kadri, 2016, hlm. 12-13).
Pada perspektif islam, karakter atau akhlak merupakan buah yang
dihasilkan dari proses penerapan syariah (ibadah dan muamalah) yang
dilandasi oleh akidah atau keyakinan yang kokoh. Ibarat bangunan, karakter
atau akhlak merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah
pondasi dan bangunannya kuat. Jadi tidak mungkin karakter akan terwujud
pada diri seseorang jika ia tidak memiliki akidah dan syariah yang benar.
Akidah dianalogkan dengan tiang suatu bangunan, sedangkan akhlak
dianalogkan dengan atap suatu bangunan (Marzuki, 2015, hlm. 23).
3. Urgensi Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter saat ini merupakan topik yang banyak dibicarakan di
kalangan pendidik, pendidikan karakter diyakini sebagai aspek penting
dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena turut
menetukan kemajuan suatu bangsa. Karakter masyarakat yang berkualitas
perlu di bentuk dan dibina sejak usia dini, karena usia dini merupakan masa
“emas” namun “kritis” bagi pembentukkan karakter seseorang (Gunawan,
2017, hlm. 28).
Kondisi yang dihadapi bangsa indonesia saat ini cenderung mengalami
dinamika perubahan orientasi tentang tujuan pendidikan yang mengalami
dinamika perubahan orientasi tentang tujuan pendidikan yang diharapkan,
bahkan tengah menghadapi keadaan yang mengarah pada persimpangan
jalan. Pada suatu sisi, implementasi kurikulum berbasis kompetensi telah
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berhasil meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi di
pihak lain kompetensi dalam bidang karakter terabaikan. Padahal karakter
merupakan pondasi bangsa yang sangat penting dan perlu ditanamkan sejak
dini kepada anak – anak (Najib, Wiyani, & Sholichin, 2016, hlm. 65).
Hal tersebut disebabkan karena ukuran ukuran pendidikan tidak
dikembalikan pada nilai – nilai karakter anak tetapi kecenderungan
masyarakat yang bersifat rasional – kapitalis setelah anak menyelesaikan
proses pendidikan dapat segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan
kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang umumnya
dikembalikan pada kebutuhan pasar (permintaan) di dunia kerja. Dampak
yang dirasakan adalah implementasi pendidikan nasional masih belum
mampu melahirkan anak bangsa yang berkarakter. Hal tersebuut menjadikan
stakeholders pendidikan nasional menyadari akan urgensi pendidikan
karakter bagi anak (Ningsih, 2015, hlm. 1).
Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting untuk kesuksesan
manusia di masa depan. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang
kuat. Sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit yang kuat,
pantang menyerah, berani mengalami proses panjang, serta menerjang arus
badai perubahan. Karakter yang kuat merupakan prasyarat untuk menjadi
seorang pemenang dalam medan kompetisi kuat seperti saat ini dan yang
akan datang, yang dikenal dengan era kompetitif. Bagi seorang yang
berkarakter lemah, tidak akan ada peluang untuk menjadi pemenang, akan
tetapi hanya menjadi pecundang, teralienasi, dan termarginalkan di
lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan karakter menjadi
keniscayaan bagi bangsa ini untuk membangun mental pemenang bagi
generasi bangsa dimasa yang akan datang.
Dengan melihat kenyataan itulah, pendidikan karakter sangat penting
untuk dilaksanakan di sekolah khususnya, dan bangsa pada umumnya.
Dalam pelaksanaannya dengan mengoptimalkan peran sekolah sebagai
pionir yang mendapatkan dukungan dari pihak lain seperti keluarga,
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masyarakat, dan elemenelemen bangsa untuk mensukseskan pendidikan
karakter.
4. Ciri Dasar Pendidikan Karakter
Dasar pendidikan karakter paling tidak ada empat ciri dasar pendidikan
karakter, yaitu:
a. Keteraturan interior dimana setiap tindakan diukur berdasarkan hirarki
nilai. Maka nilai menjadi pedoman yang bersifat normative dalam setiap
tindakan.
b. Koherensi yang memberi keberanian membuat seseorang teguh ada
prinsip, dan tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut
resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu
sama lain. Tidak adanya koherensi dapat meruntuhkan krebilitas
seseorang.
c. Otonomi.disana seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai
menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat dari penilaian atas
keputusan pribadi tanpa pengarus desakan orang lain.
d. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang
guna mengiginkan apapun yang dipandang baik. Dan kesetiaan
merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih.
Ciri dasar keempat karakter tersebut diatas, memungkinkan seseorang
melewati tahap individualitas menuju personalitas. Orang-orang modern
sering mencampur adukan antara individualitas dan personalitas, antara aku
alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior. Karakter
inilah yang menentukan performa seseorang dalam segala tindakannya
(Gunawan, 2017, hlm. 36-37).
Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia
diidentifikasi berasal dari empat sumber yaitu:
1) agama,

masyarakat

Indonesia

merupakan

masyarakat

beragama,

karenanya, nilai-nilai pendidikan karakter harus didasarkan pada nilainilai dan kaidah yang berasal dari agama;
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2) Pancasila, negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip prinsip
kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Untuk itu,
pendidikan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik
menjadi warga negara yang lebih baik yaitu warga negara yang memiliki
kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam
kehidupannya sebagai warga negara;
3) budaya, suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup
bermasyarakat yang tidak didasari nilai-nilai budaya yang diakui
masyarakat tersebut. Nilai budaya ini dijadikan dasar dan sumber nilai
dalam pendidikan karakter;
4) Tujuan Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU
Sisdiknas) merumuskan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yang
harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di Indonesia
(Zubaiedi, 2011, hlm. 73-74).
Pengembangan pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila,
budaya, dan tujuan Pendidikan Nasional. Selain itu, salah satunya dasar
hukum pembinaan pendidikan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertulis bahwa “Pendidikan
karakter berorientasi pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia dan
berkepribadian luhur. Dasar pendidikan karakter terdapat dalam UU
Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang mengarah pada Sistem Pendidikan Nilai
yang mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar pembentukan konflik dan
pembuatan keputusan, motivasi dasar penyesuaian diri dan dasar
perwujudan diri”.
5. Tujuan Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil
pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan budi pekerti
yang mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang, sesuia dengan
standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Melalui
pendidikan karakter peserta didik diharapkan mampu secara mandiri
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meningkatkan

dan

menggunakan

pengetahuannya,

mengkaji

dan

menginternalisasikan serta mempersonalisasikan nilai-ilai karakter dan
mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari (Mulyasa, 2018, hlm.
9).
Pendidikan karakter mempunyai peranan yang sangat penting dalam
kehidupan manusia yang mempunyai kedudukan sabagai makhluk individu
dan sekaligus juga menjadi makhluk sosial tidak begitu saja terlepas dari
lingkungannya. Pendidikan merupakan upaya memperlakukan manusia
untuk mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan. Tujuan adalah suatu yang
diharapkan tercapai setelah suatu usaha telah dilakukan. Adapun tujuan
pendidikan yang diharapkan adalah adanya perubahan tingkah laku, sikap
dan kepribadian yang baik.
Menurut

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Khususnya pada Pasal 3, disebutkan
bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat,
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab (Wibowo, 2013, hlm. 66).
Tujuan-tujuan pendidikan karakter yang telah dijabarkan di atas akan
tercapai dan terwujud apabila komponen-komponen sekolah dapat
bekerjasama untuk mencapai tujuan tersebut secara konsisten. Pencapaian
tujuan pendidikan karakter peserta didik di sekolah merupakan pokok dalam
pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah.
Pendidikan karakter pada intinya bertujuan membentuk bangsa yang
tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong,

berjiwa

patriotik,

berkembang

dinamis,

berorientasi

ilmu

pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa
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kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila (Gunawan, 2017, hlm.
30).
6. Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter
Pendidikan karakter di sekolah akan terlaksna dengan lancar, jika guru
dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa prinsip pendidikan
karakter. Kemendiknas memberikan rekomendasi 11 prinsip untuk
mewujudkan pendidikan karakter yang efektif sebagai berikut:
a. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter;
b. Mengindentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup
pemikiran, perasaan, dan perilaku;
c. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk
membangun karakter;
d. Menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian;
e. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku
yang baik;
f. Memiliki cakupan kepada kurikulum bermakna dan menantang yang
menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan
membantu mereka untuk sukses;
g. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik;
h. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang
berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai
dasar yang sama.
i. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam
membangun inisiatif pendidikan karakter;
j. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam
usaha membangun karakter;
k. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru
karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik
(Gunawan, 2017, hlm. 35-36).
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Prinsip-prinsip pendidikian karakter dapat dijadikan pedoman oleh para
kepala sekolah untuk mengembangkan pendidikan karakter di sekolah agar
dapat mendeteksi setiap problem dan dicarikan solusinya.
7. Manajemen Pendidikan Karakter
Telah di jelaskan betapa pentingnya manajemen pendidikan, lebih-lebih
dalam pendidikan karakter. Manajemen pendidikan karakter menjadi sarana
tercapainya tujuan pendidikan karakter, secara efektif dan efesien.
Adanya manajemen pendidikan karakter, memungkinkan pihak sekolah
mencapai tujuan pendidikan karakter sesuai target, sesuai perencanaan, dan
tidak menghambur-hamburkan biaya atau pikiran tanpa hasil. Pendek kata,
tanpa adanya manajemen pendidikan karakter, tujuan pendidikan karakter
tidak akan tercapaibahkan tidak menutup kemungkinan akan “gagal” di
tengah jalan. Dengan begitu, harapan pemerintah dan bangsa indonesia agar
generasi mendatang tampil sebagai generasi dengan ketinggan budi dan
karakter, hanya akan menjadi mimpi belaka. Maka, tidak ada pilihan lain
bagi sekolah, selain segera mengaplikasikan manajemen dalam pendidikan,
lebih-lebih dalam pendidikan karakter (Wibowo, 2013, hlm. 27-28).
Istilah manajemen berasal dari kata manage (bahasa inggris) yang berarti
mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola. Maka kata management
yang bermakna ketatalaksanaan, tata pimpinan dan. Pengertian manajemen
menurut bahasa ini sejalan dengan makna administrasi yang juga diartikan
pengelolaan (Mulyasa, 2004, hlm. 19).
Terry mendefenisikan manajemen sebagai; “Mnanagement is a distinc
process consist of planing, organizing, actuating, controlling, performed to
determine and accomplish state objectives by the use of human being and
other resourches”. Dari defenisi yang disampaikan Terry tersebut, dapat
kita ketahui bahwa manajemen merupakan suatu proses yang khas; yang
terdiri

atas

perencanaan,

pengorganisasian,

penggerakanan,

dan

pengontrolan, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan
mengguanakan sumberdaya manusia dan sumberdaya lain.
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Sementara pendidikan adalah proses belajar dan penyesuaian individuindividu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya, dan cita-cita
masyarakat, suatu proses dimana sebuah bangsa mempersiapkan generasi
musanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk memenuhi tujuan hidup
secara efektif dan efesien. Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa
pendidikan adalah daya upaya untuk memajuakan budi pekerti (kekuatan
batin), pikiran (intellecet) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan
masyarakatnya (Wibowo, 2013, hlm. 34).
Menurut Mulyasa bahwa paradigma baru manajemen pendidikan dalam
rangka meningkatkan kualitas secara efektif dan efesien, perlu didukung
oleh sumberdaya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini pengembangan
sumberdaya manusia merupakan proses peningkatan kemampuan manusia
agar mampu melakukan pilihan-pilihan. pengertian ini memusatkan
perhatian pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan manusia dan
pemanfaatan kemampuan itu. pengembangan sumber daya manusia
termasuk didalamnya adalah peningkatan partisipasi manusia melalui
peluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, peluang kerja dan
berwirausaha (Gunawan, 2017, hlm. 238).
Beberapa prinsif manajemen pendidikan karakter di atas menuntun pada
suatu kesimpulan bahwa tidak akan ada keberhasilan dalam pendidikan
karakter tanpa dilaksanakan secara terintegrasi pada semua aktivitas yang
ada di sekolah bersangkutan. Pengintegrasian nilai tersebut membutuhkan
pengoptimalan

fungsi-fungsi

manajemen

secara

konsisten

dan

berkesinambungan. Manajemen pada kontek pendidikan karakter di sekolah
pada dasarnya upaya pengkondisian peserta didik dan seluruh stakeholder
yang ada agar mereka dapat melaksanakan karakter yang luhur.
Pelaksanaaan karakter yang dipratekkan oleh siswa didapat dari kesadaran
peserta didik akan pentingnya nilai tersebut bagi kehidupanya, walaupun
pada mulanya sangat memungkinkan peserta didik bersangkutan merasa
dipaksa (Salim, 2015, hlm. 8-9).
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Desain manajemen pendidikan karakter di sekolah dapat digambarkan
secara umum, ialah sebagai berikut:
Tabel 1.2
Desain Manajemen Karakter Di Sekolah






Perencanaan
Pengorganisasian
Pelaksanaan
Pengawasan
penilaian

 Pendidikan & tenaga
kependidikan
 Kurikulum
 Sarana
 biaya

SDM
BERADAB

Sebagaimana dikatakan diatas, manajemen adalah pemanfaatan dan
pemberdayaan seluruh sumber daya (manusia dan suber-sumber lainnya),
melalu suatu proses dan pendekatan dalam rangka mencapai tujuan secara
efisisen dan efektif. Dalam manajemen, proses ini terkait dan melibatkan
organisasi, arahan, koordinasi dan evaluasi orang0orang guna mencapai
tujuan tersebut. Proses tersebut

meliputi:

Perencanaan (planning),

Pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan
(controlling). Esensi manajemen adalah bekerja dengan orang lain agar
mencapai hasil yang diharapkan (Gunawan, 2017, hlm. 239).
Adapun uraian mengeneai fungsi-fungsi manajemen pendidikan tersebut
adalah sebagai berikut:
a. Planning
Perencanaan (planning) pada hakikatnya adalah aktivitas pengambilan
keputusan tentang sasaran yang akan dicapai, tindakan apa yang akan
diambil dalam rangka mencapai tujuan, dan siapa yang akan
melaksanakan tugas tersebut. Istilah perencanaan mempunyai bermacam
pengertian sesuai dengan pendapat para ahli manajemen, beberapa
diantaranya akan diuraikan pada pembahasan ini.
Perencanaan merupakan sebuah kegiatan untuk menetapkan tujuan
yang akan dicapai, beserta cara-cara yang digunakan untuk mencapai
tujuan tersebut. Oleh karena itu, perencanaan yang baik harus berisi
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tujuan dan cara atau strategi yang di gunakan untuk mencapai tujuan
tersebut. Perencanaan adalah kegiatan persiapan yang di lakukan melalui
pereumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah
penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yangh
terarah pada pencapaian tujuan tertentu.
Sudjana berpenapat bahwa perencanaan merupakan proses yang
sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan
dilakukan pada waktu yang akan datang. Disebut sistematis karena
perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip yang
menyangkut proses pengambilan keputusan, pengguanaan pengetahuan,
dan teknik secara lmiah, serta tindakan atau kegiatan yang terorganisasi
(Wibowo, 2013, hlm. 41-43).
Bedasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan
bahwa perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan atas
sejumlah alternatif (pilihan) mengena sasaran dan cara-cara yang akan
dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan yang
dikehendaki serta pemantauan dan penialaian atas hasil pelaksnaannya,
yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Adapun proses
adalah hubungan tiga kegiatan yang berurutan, yaitu:
1) Mnenilai situasi dan kondisi saat ini;
2) Merumuskan dan menetapkan kondisi yang diinginkan (yang akan
datang), dan
3) Menentukan apa saja yang seyogianya dilakukan guna mencapai
sebuah keadaan yang dinginkan (Wibowo, 2013, hlm. 43).
Menurut mengemukakan bahwa dalam perencanaan sekolah diberi
kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya
(school-based plan), seperti kebutuhan untuk meningkatkan

mutu

sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan
mutu untuk mengembangkan rencana peningkatan mutu pendidikan
karakter.
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Desain perencanaan pendidikan karakter dapat digambarkan sebagai
berikut:
Tabel 2.2
Desain Perencanaan Pendidikan Karakter di sekolah
Menetukan nilai yang
akan dikembangkan

Mengambil sebagian dari nilai karakter yang ada
untuk dapat dikembangkan di sekolah menurut
kemampuan dan kondisi sekolah

Merancang kurikulum
karakter terintegrasi

Memasukkan nilai karakter pada silabus, RPP semua
mata pelajaran yang ada, menentukan media, strategi
pembelajaran serta evaluasi yang memfasilitasi
pendidikan karakter, serta merancang ekstrakurukuler.

Merancang kondisi
sekolah yang kondusif

Mempersiapkan lingkungan intern sekolah seperti
mushola, kantin kejujuran, perpustakaan, madin
dll, yang mendukung pelaksanaan pendidikan
karakter

Merancang kondisi
kelas yang kondusif

Mendesain ruang kelas sekolah yang kondusif
untuk pengembangan nilai karakter, menghiasi
dinding dengan mutiara kejujuran, motivasi,
ketertiban, religiusitas dll

Merancang kondisi
lingkungan sekitar
sekolah yang kondusif

Merencanakan kerjasama dengan lingkungan luar
sekolah agar pengembangan nilai karakter dapat
dilaksanakan secara efektif,

Desain perencanaan di atas memberikan pemahaman kepada kita
bahwa, perencanaan pengembangan pendidikan karakter idealnya diawali
dari usaha menyamakan persepsi tentang urgensi pengembangan nilainilai karakter di sekolah kemudian diikuti dengan langkah lain setelah
penyamaan persepsi disepakati. Persamaan persepsi yang dibangun harus
selalu bertolak dari visi dan misi sekolah yang telah ditetapkan. Artinya,
penerjemahan visi dan misi sekolah harus selalu diletakkan dalam
kerangka penanaman dan pengembangan nilai atau karakter oleh semua
stake holder sekolah (Mulyasa, 2018, hlm. 71).
b. Organizing
Langkah ini banyak difokuskan kepada pembagian pekerjaan kepada
orang berdasarkan kepada kemampuannya. Perhatian kepala sekolah
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terhadap guru sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme, serta
kinerja guru dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Perhatian kepala
sekolah dalam meningklatkan profesionalisme guru dapat dilakukan
melalui diskusi kelompok dan kunjungan kelas. Kunjungan kelas dapat di
gunakan oleh kepala sekolah sebagai salah satu teknik untuk mengamati
proses pembelajaran secara lansung, terutama dalam pemilihan dan
penggunaan metode pembelajaran,

media yang digunakan, dan

keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, serta mengetahui
bagaimana peserta didik dapat membentuk kompetensi dasar dalam
dirinya (Mulyasa, 2018, hlm. 108-109).
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengorganisasian
adalah bahwa pembagian tugas dan wewenang serta tanggungjawab
seharusnya

disesuaikan

dengan

kompetensi,

minat,

bakat

dan

pengalaman serta kepribadian masing – masing orang yang diperlukan
dalam

menjalankan

beberapa

tugas

tersebut.

Menurut

konsep

hugomuntersberg yaitu: “the right man on the right place”, artinya
menciptakan tata kerja yang baik, dan menggunakan pengaruh psikologis
agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong kerja. Hal
ini harus selalu menjadi acuan stakeholder sekolah dalam melaksanakan
langkah ini.
Kepala sekolah harus bijak dalam penempatan orang-orang yang tepat
pada tempatnya dan untuk jabatan yang tepat. Dengan melakukan
penempatan pejabat yang sesuai dengan prinsip tersebut diatas
diharapkanakan

meningkatkan

kinerja

pegawai

sehingga

tujuan

organisasi dapat tercapai.
Mengorganisasikan adalah suatu proses pengaturan dan pengalokasian
kerja, wewenang, dan sumber daya di kalangan anggota sehingga mereka
dapat mencapai tujuan organisasi secara efesien. Kepala sekolah harus
dapat

membimbing,

mengatur,

mempengaruhi,

menggerakkan,

mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas pendidikan di lembaga
persekolahan agar berjalan teratur, penuh kerja sama. Juga, lahirnya
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kegairahan guru dan siswa dalam melaksanakan proses mngajar dan
belajar. Perencanaan dan pengorganisasian, karenanya, berhubungan
dengan aspek-aspek yang lebih abstrak dari proses manajemen
sebaliknya dalam kegiatan pemimpinan sangat konkret, karena hal ini
lansung berhubungan dengan orang (Suparno & Sudarwan, 2009, hlm. 910).
Secara konseptual pemberdayaan menawarkan keuntungan bagi
individu dan organisasi. Keuntungan dimaksud mencakup beberapa
dimensi diantaranya yaitu:
1) peluang untuk meningkatkan keteramplan dan keahlian bagi
peningkatan mutu layanan.
2) memasarkan keterampilan baru dan berbagai pengalaman.
3) meningkatkan motivasi, rasa berprestasi, dan peluasan tugas secara
signifikan.
4) meningkatkan etos kerja yang memiliki dampak positif bagi
prouktivitas.
5) mereduksi sters bekerja dikalangan staf (Danim, 2012, hlm. 78).
Menurut Suharmi Arikunto bahwa pengorganisasian memiliki peranan
yang sangat penting. Sebab, pengorgansasian merupakan penyatuan
sumberdaya manusia dan sumberdaya lain dalam sebuah organisasi.
Dengan demikian, dapat diambil benang merah bahwa pengorganisasian
mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Adanya pembagian kerja (job description) yang jelas,
2) Pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggungjawab,
3) Pembagian

dan

pengelompokkan

tugas

menurut

mekanisme

koordinasi kegiatan individu dan kelompok, dan
4) Pengaturan hubungan kerja antar anggota organisasi (Wibowo, 2013,
hlm. 56).
c. Actuating
Pada kontek pendidikan karakter, hal yang selalu harus menjadi dasar
atau acuan oleh semua insan pendidikan terutama guru bahwa
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nilai/karakter tidak diajarkan dalam setting persekolahan atau sekolah.
Nilai/karakter yang dipilih hanya bisa dikuatkan dan dikembangkan
sesuai dengan kondisi dan situasi yang melingkupi dari peserta didik
serta

lingkungan

sekolah

yang

bersangkutan.

Memfasilitasi

pengembangan karakter dengan penciptaan tatanan, kebiasaan serta
contoh riel adalah suatu pelaksanaan pendidikan karakter sesungguhnya.
Dalam hal ini, materi standar yang di kembangkan dan dijadikan
bahan kajian oleh peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuannya, mengandung nilai fungsional, praktis, serta disesuaikan
dengan kondisi dan kebutuhan lingkungan, sekolah, dan daerah. Oleh
karena

itu,

implementasi

pendidikan

karakter

disekolah

harus

teroganisasi melalui serangkaian kegiatan tertentu, dengan strategi yang
tepat dan mumpuni, serta contoh, teladan, dan pembiasaan dari guru
(Mulyasa, 2018, hlm. 83).
Pembelajaran

karakter

hendaknya

dilaksanakan

berdasarkan

kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta kompetensi dasar pada
umumnya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan prosedur pembelajaran
berkarakter sudah seharusnya dijadikan sebagai salah satu acuan dan
dipahami oleh para guru, fasilitator, kepala sekolah, penggawai sekolah,
dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Sehubungan dengan itu,
pembelajaran berkarakter perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:
1) Mengintegrasikan karakter dalam setiap pembelajaran dan dengan
kehidupan masyarakat disekitar lingkungan sekolah.
2) Mengidentifikasi karakter sesuai dengan kebutuhandan masalah yang
dirasakan pesertadidik.
3) Mengembangkan indikator setiap karakter agar relevan dengan
perkembangan dan kebutuan peserta didik.
4) Menata struktur organisasi dan mekanisme kerja yang jelas serta
menjalin kerja sama diantara fasilitator dan tenaga yang kependidikan
lain dalam pembentukan peserta didik
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5) Merkrut

tenaga

kependidikan

yang

memiliki

pengetahuan,

keterampilan dan sikap sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6) Melengkapi sarana dan prasarana belajar yang memadai, seperti
perpustakaan, laboratorium, pusat sumber belajar, perlengkapan
teknis, dan perlengkapa admnistrasi, serta ruang pembelajaran yang
memadai.
7) Menilai program pembelajaran secara berkal dan berkesinambungan
untuk melihat kefektifan pembentukan karakter. Disamping itu, yang
dikembangkan sudah dapat mengembangkan potensi peserta didik
atau belum (Mulyasa, 2018, hlm. 144-145).
Pelaksanaan pendidikan karakter pada setting sekolah dilakukan selain
dengan pembelajaran dalam arti menanamkan serta mengembangkan
karakter yang telah dipilih di dalam ruang kelas, juga dilakukan dengan
cara mengadakan atau melengkapi beberapa hal terkait dengan sarana
yang ada di lingkungan serta ruang kelas sekolah seperti yang telah
direncanakan pada tahap sebelumnya. Langkah berikutnya adalah
penciptaan kondisi agar nilai yang dipilih sebagaimana diterangkan di
atas dapat terinternalisasi dalam kehidupan semua stakeholder sekolah
termasuk juga peserta didik.
Pembelajaran dalam kontek penumbuh kembangan karakter dapat
dilakukan

dengan

bervariasi

metode

dan

pendekatan

yang

memungkinkan peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran serta
dapat lebih mengenal, mencintai dan menerapkan nilai/karakter dalam
kehidupan

sehari-hari

dan

masyarakat

peserta

didik

sekolah.

Pembelajaran dalam ranah pendidikan karakter lebih diarahkan kepada
penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan
pada suatu nilai. Pengalaman belajar anak dalam pendidikan karakter
merupakan suatu proses yang terpadu antara proses di kelas, sekolah dan
di rumah (Dharma Kesuma, 2015, hlm. 112).
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d. Controlling
Pelaksanaan

pendidikan

karakter

di

sekolah

membutuhkan

pengawasan agar diperoleh hasil efektif sesuai dengan tujuan yang ada.
Pengawasan dalam kontek manajemen pendidikan karakter banyak
terkait dengan penciptaan kondisi atau syarat – syarat yang diperlukan
guna menjamin terinternalisasi karakter yang direncanakan sebelumnya.
Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan
rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan
korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Pengawasan merupakan
bagian teakhir dari fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang
dikendalikan

adalah

perencanaan,

pengorganisasian,

pengarahan/

penggerakan dan pengendalian itu sendiri. Beda pengendalian dengan
pengawasan adalah pada wewenang dari pengembangan kedua istilah
tersebut. Pengendalian memiliki wewenang turun tangan yang tidak
dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberikan saran,
sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali (Wibowo, 2013,
hlm. 172).
Pengawasan menjadi tanggungjawab kepala sekolah sebagai seorang
pemimpin di tingkat sekolah. Kepala sekolah sebagai seorang jabatan
tertinggi pada lembaga sekolah mempunyai wewenang secara hukum
untuk

mengawasi

semua

komponen

sekolah.

Walaupun dalam

prakteknya, dapat dikatakan tidak mungkin kepala sekolah dapat
melaksanakan peran pengawasan secara mandiri tanpa dibantu dengan
stakeholder sekolah terutama guru, tetapi kepala sekolah tetap
mempunyai peran penting dalam mensukseskan pendidikan karakter di
sekolah.
Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap keefektifan program
pengembangan nilai/karakter yang telah direncanakan sebelumnya,
melalui pengembangan setiap program kerja menjadi beberapa strategi
pelaksanaan. Strategi pelaksanaan yang ada akan dapat dijadikan
indicator terhadap seberapa besar strategi tersebut dapat dilaksanakan
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oleh departemen atau orang yang diserahi melaksanakan tugas
bersangkutan.
Langkah penting yang harus dilaksanakan dalam mengawasi
pelaksanaan pengembangan nilai/karakter di sekolah yaitu;
1) Pengembangan instrument
2) Evaluasi diri oleh sekolah
3) Verifikasi dan klarifikasi oleh pengawas
4) Melakukan observasi langsung oleh kepala sekolah/pihak eksternal
5) Mendiskusikan temuan dan permasalahan di lapangan
6) Memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah yang dihadapi.
e. Evaluating
Evaluasi hasil belajar pada setting pendidikan karakter tidak harus
dilakukan dengan tes terhadap mata pelajaran tertertu. Secara teknis
dalam kontek pengembangan dan penguatan karakter, evaluasi dilakukan
dengan cara membandingkan aktivitas (perilaku peserta didik) dengan
standar atau indikator yang telah dibuat atau ditetapkan oleh guru atau
sekolah. Indikator yang telah ditetapkan pada setiap mata pelajaran yang
ada sebagaimana terdapat pada RPP tersebut dibandingkan dengan
perilaku yang diperankan oleh peserta didik dalam kehidupan
sekolah/sekolah.
Penilaian dilakukan secara terintegrasi dengan pelajaran yang ada
dengan lebih terfokus pada perilaku dan performance yang diperankan
oleh peserta didik dalam kehidupan riel di sekolah. Penilaian pencapaian
pendidikan karakter didasarkan pada indikator. Misalnya, indikator untuk
nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan “mengatakan dengan
sesungguhnya perasaandirinya mengenai apa yang dilihat, diamati,
dipelajari, atau dirasakan” maka guru mengamati (melalui berbagai cara)
apakah yang dikatakan seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan
dirinya. Mungkin saja peserta didik menyatakan perasaannya itu secara
lisan tetapi dapat juga dilakukan secara tertulis atau bahkan dengan
bahasa tubuh. Perasaan yang dinyatakan itu mungkin saja memiliki
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gradasi dari perasaan yang tidak berbeda dengan perasaan umum teman
sekelasnya sampai bahkan kepada yang bertentangan dengan perasaan
umum teman sekelasnya. Serangkaian kegiatan manajemen tersebut
diharapkan siswa dapat mengetahui tentang nilai-nilai karakter,
mencintai karakter dan selanjutnya adalah dapat melaksnakan nilai-nilai
tersebut secara sukarela tanpa adanya paksaan.
Pelaksanaan

evalausi

pendidikan

karakter,

evaluasi

harus

dilaksanakan secara continue dan berkesinambungan, setiap saat guru
berada di kelas atau di sekolah. Model anecdotal record (catatan yang
dibuat guru ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai
yang dikembangkan) selalu dapat digunakan guru. Selain itu, guru dapat
pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian
yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan
nilai yang dimilikinya. Sebagai contoh, peserta didik dimintakan
menyatakan sikapnya terhadap upaya menolong pemalas, memberikan
bantuan terhadap orang kikir, atau hal – hal lain yang bersifat bukan
kontroversial sampai kepada hal yang dapat mengundang konflik pada
dirinya (Salim, 2015, hlm. 9-15).
8. Pembinaan karakter (Akhlak) Peserta Didik
a. Pengertian akhlak
Dalam kamus besar indonesia kata akhlak diartikan sebagai budi
pekerti atau kelakuan. Menurut Abudin Nata secara etimologis kata
akhlak bersal dari bahasa arab, yaitu isim masdar (bentuk infinitif) dari
kata akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan. Sesuai dengan bentuk stulasi majid
wajan af’ala, yuf’ilu, if’alan yang berarti al-sajiyah (perangai), at-tabi’ah
(kelakuan, tabiat, atau watak dasar), al-‘adat (kebiasaan, kelaziman) almaru’ah (peradaban yang baik) dan al-din (agama).
Adapun pengertian akhlak menurut terminilogis, menurut beberapa
ahli diantaranya:
1. Imam Abu Hamadi Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat
yang tertanam dalam jiwa yang darinya menimbulkan perbuatan-
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perbuatan yang gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran
dan pertimbangan terlebih dahulu.
2. Ibnu Maskawih mengatakan bahwa akhlak adalah perangai itu adalah
keadaan gerakan jiwa yang mendorng kearah melakukan perbuatan
dengan tidak menghajatkan pikiran.
3. Ahmad Amin mengatakan bahwa akhlak adalah suatu ilmu yang
menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya
dilakukan oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan
jalan untuk apa yang harus diperbuat.
4. Menurut Muhammad bin Ali Asy-Syarif Al-Jurjani bahwa akhlak
adalah istilah bagi sesuatu sifat yang tertanam kuat dalam diri, yang
daribnya terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan,
tanpa perlu berfikir dan merenung.
Bedasarkan pada beberapa penjelasan dan definisi akhlak diatas, dapat
ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah segala sesuatu yang telah
tertanam kuat atau terpatri dalam diri seseorang, yang akan melahirkan
perbuatan-perbuatan yang tanpa melalui pemikiran atau perenungan
terlebih dahulu. Artinya bahwa perbuatan itu dilakukan dengan refleks
dan spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Jika sifat yang tertanam itu
darinya muncul perbuatan-perbuatan terpuji, menurut rasio (akal pikiran)
maka sifat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Sedangkan jika terlahir
perbuatan-perbuatan buruk maka sifat tersebut dinamakan dengan akhlak
buruk.
Dalam ajaran islam terdapat perbedaan antara akhlak dan etika. Atau
dengan kata lain, berbeda antara akhlak dan etika. Jika etika dibatasi
hanya pada sopan santun pada sesama manusia, serta hanya berkaitan
dengan tingkah laku yang bersifat lahiriah. Maka akhlak makananya
lebih luas dari itu, serta mencakup pula beberapa hal yang tidak
merupakan sifat lahiriah. Misalnya akhlak kepada Tuhan, dan akhlak
kepada sesama makhluk hidup (Mahmud, 2017, hlm. 4-7).
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b. Pembinaan akhlak
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembinaan memiliki arti
proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha,
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk
memperoleh hasil yang lebih baik Kata pembinaan dimengerti sebagai
terjemahan dari kata “training” berarti pelatihan, pendidikan yang
menekankan pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan
kecakapan.

Jadi

pembinaan

merupakan

proses

pelatihan

untuk

memperoleh hasil yang lebih baik lagi ( Daryanto, 2010, hlm. 105).
Dalam dunia pendidikan, pembinaan akhlak dititik beratkan kepada
pembentukan mental anak agar tidak menyimpang. Secara moralistik,
pembinaan akhlak merupakan salah satu cara untuk membentuk pribadi
yang bermoral, berbudi pekerti yang luhur dan bersusila. Dengan
pembinaan diharapkan dapat terwujudnya akhlak manusia yang ideal,
anak yang bertaqwa kepada Allah SWT dan cerdas (Sudarsono, 2005,
hlm. 147-151).
Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008
disebutkan bahwa jenis kegiatan pembinaan akhlak mulia atau budi
pekerti luhur di sekolah antara lain:
1. Melaksanakan tata tertib dan kultur sekolah
2. Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti
3. Melaksanakan norma-norma yang berlaku dan tatakrama pergaulan
4. Menumbuhkembangkan kesadaran untuk rela berkorban terhadap
sesama
5. Menumbuhkembangkan sikap hormat dan menghargai warga sekolah
6. Melaksanakan kegiatan 7K (Keamanan, kebersihan, ketertiban,
keindahan, kekeluargaan, kedamaian dan kerindangan).
c. Metode Pembinaan Akhlak
Dalam metode pembinaan akhlak ada beberapa cara untuk
menanamkan akhlak mulia pada anak usia dasar, diantaranya:
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1. Selalu mengawasi agar tidak bergaul dengan anak-anak yang nakal.
Dan kalau kebetulan melakukan kesalahan, harus diarahkan dengan
segera agar tidak terbiasa melakukannya. Bahkan memberi hukuman
juga lebih baik, asalkan yang bersifat mendidik.
2. Selalu mengaktifkan untuk melakukan ibadah dan acara keagamaan
yang lain, karena hal itu dapat meluhurkan budi pekertinya.
3. Selalu menanamkan pada dirinya rasa kasih sayang kepada manusia
dan penuh perhatian terhadap makhluk-makhluk yang lain (Mahjudin,
2012, hlm. 64 -65).
Menurut M. Athiyah Al-Abrasyi metode yang paling tepat untuk
menanamkan akhlak kepada anak ada tiga macam, yaitu:
1. Pendidikan secara langsung, yaitu dengan cara mempergunakan
petujuk, tuntunan, nasihat, menyebutkan manfaat dan bahayanya
sesuatu; pada murid dijelaskan hal-hal yang bermanfaat dan yang
tidak, menuntun kepada amal-amal baik, mendorong mereka berbudi
pekerti yang tinggi dan menghindari hal-hal yang tercela.
2. Pendidikan akhlak secara tidak langsung, yaitu dengan jalan sugesti
seperti mendiktekan sajak-sajak yang mengandung hikmah kepada
anak-anak, memberikan nasihat-nasihat dan berita-berita berharga,
mencegah mereka membaca sajak-sajak yang kosong termasuk
mengunggah soal-soal cinta dan pelakon-pelakonnya. Sajak-sajak,
kata-kata hikmah, dan wasiat-wasiat tentang budi pekerti sangat
berpengaruh terhadap siswa. Seorang guru juga dapat memberikan
sugesti kepada siswa beberapa contoh dari akhlak-akhlak yang mulia
seperti berkata benar, jujur dalam pekerjaan, adil dalam menimbang,
suka terus terang, berani dan ikhlas.
3. Mengambil manfaat dari kecenderungan dan pembawaan anak-anak
dalam rangka pendidikan akhlak. Sebagai contoh, mereka memiliki
kesenangan meniru ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, gerakgerikorang-orang yang berhubungan erat dengan mereka.69Oleh
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karena itu, seorang guru sebagai teladan bagi siswa harus memiliki
akhlak yang baik dan budi pekerti yang luhur.
9. Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Pembinaan Akhlak Siswa
Manajemen pendidikan karakter merupakan pengelolaan tata nilai dan
aktivitas pendidikan yang dijabarkan dalam tahap-tahap manajemen, yaitu
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
a. Perencanaan manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan
akhlak
Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan tindakan
penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan
datang dalam rangka mencapai tujuan. Perencanaan manajemen
pendidikan karakter, dalam konteks ini, dipahami sebagai perencanaan
kurikulum

dan

aspek-aspek

pendukung

kurikulum.

Kurikulum

merupakan rencana dan pelaksanaan. Perencanaan kurikulum mencakup
rencana pembelajaran, pelaksanaan, rencana evaluasi dan hasil belajar.
Perencanaan dalam konteks pendidikan karakter, menurut Wiyani,
berfungsi untuk merumuskan indikator kompetensi dasar peserta didik.
Indikator ini diposisikan sebagai alat ukur untuk menentukan apakah visi,
misi, dan tujuan Pendidikan berbasis karakter sudah tercapai atau belum.
Menurut Lickona inisiasi pendidikan karakter yang efektif didasarkan
pada sebelas prinsip, yaitu:
1. Pendidikan karakter mengacu pada nilai etis dasar sebagai dasar
karakter baik.
2. Karakter

didefinisikan

secara

komprehensif

yang

mencakup

pengetahuan, sikap dan perilaku.
3. Pendidikan karakter yang efektif menuntut pendekatan yang
disengaja, proaktif dan komprehensif untuk membumikan nilai-nilai
dasar dalam setiap tahap kehidupan di sekolah.
4. Sekolah harus menunjukkan diri sebagai komunitas yang berkarakter
baik.
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5. Sekolah memberikan kesempatan untuk melakukan tindakan moral
dalam pengembangan karakternya.
6. Pendidikan

karakter

yang

efektif

meliputi

kurikulum

yang

menghormati siswa dan membantu siswa untuk berhasil mencapai
tujuan kurikulum secara .
7. Pendidikan karakter mendorong pengembangan motivasi intrinsik
siswa.
8. Staf sekolah harus Rahman & Wassalwa – Manajemen Pendidikan
Karakter menjadi komunitas moral dan pembelajar yang berbagi
tanggungjawab untuk keberhasilan pendidikan karakter dan berupaya
menjadi model (uswah) perwujudan nilai dasar yang mengarahkan
peserta didik.
9. Pendidikan karakter membutuhkan kepemimpinan moral dari pendidik
maupun peserta didik.
10.

Sekolah harus mengajak orang tua dan masyarakat sebagai partner

dalam pembentukan karakter peserta didik.
11.

Evaluasi pendidikan karakter seharusnya menilai karakter sekolah,

pendidik, dan karakter baik yang ditunjukkan oleh peserta didik.
Langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum Pendidikan
berbasis karakter, menurut Wiyani ada 6 langkah yang tercakup, yaitu:
1. mengindentifikasi

dan

menganalisis

permasalahan

pendidikan

karakter,
2. merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah,
3. merumuskan indikator perilaku peserta didik,
4. mengembangkan

silabus

dan

rencana

pembelajaran

berbasis

pendidikan karakter, mengintegrasikan konten kurikulum Pendidikan
berbasis karakter ke seluruh mata pelajaran,
5. mengembangkan instrument penilaian pendidikan untuk mengukur
ketercapaian program pendidikan karakter,
6. membangun komunikasi dan kerjasama sekolah dengan orangtua
peserta didik.
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Sementara itu, Fathurrohman menjelaskan perancangan dalam
integrasi pelaksanaan pendidikan karakter melalui pembinaan akhlak,
bahwa:
a) Mengidentifikasi

jenis-jenis

kegiatan

disekolah

yang

dapat

merealiasasikan pendidikan karakter, baik dalam pembelajaran,
manajemen sekolah, maupun kegiatan pembinaan kepesertadidikan.
b) Mengembangkan materi Pendidikan berbasis karakter untuk setiap
jenis kegiatan di sekolah.
c) Mengembangkan rancangan pelaksanaan kegiatan di sekolah (tujuan,
materi, fasilitas, jadwal, pengajar/fasilitator, pendekatan pelaksanaan,
evaluasi).
d) Menyiapkan fasilitas pendukung pelaksanaan program pendidikan
berbasis karakter di sekolah.
Perencanaan kegiatan Pendidikan berbasis karakter di sekolah
mengacu pada jenis-jenis kegiatan yang setidaknya memuat unsur-unsur:
tujuan/sasaran kegiatan, substansi kegiatan, pelaksana kegiatan, pihakpihak yang terkait, mekanisme pelaksanaan, keorganisasian, waktu dan
tempat, serta fasilitas pendukung. Dengan perencanaan yang berdasarkan
keseimbangaan antara ilmu pengetahuan dengan akhlak maka peserta
didik diharapkan memiliki kepribadian yang terpuji dan mulia yang dapat
diharapkan semakin tinggi ilmu dan pendidikan seseorang semakin tinggi
pula akhlak dan kepribadiannya.
Perencanaan pembinaan akhlak adalah suatu proses merumuskan
tujuan-tujuan, sumber daya, dan teknik/metode yang dipilih. Caranya
melalui identifikasi jenis-jenis kegiatan, upaya pengembangan kegiatan,
rancangan setiap kegiatan, serta penentuan subjek dan fasilitas dalam
kegiatan pendidikan berbasis karakter melalui pembinaan akhlak. Maka
dari itu perencanaan pendidikan berbasis karakter melalui pembinaan
akhlak merupakan suatu proses persiapan kegiatan yang meliputi
identifikasi kegiatan sekolah yang dapat diterapkan melalui model
pembinaan, pengembangan materi pendidikan karakter, pembuatan
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rancangan pelaksanaan kegiatan, perencanaan terkait tujuan/sasaran
kegiatan, substansi kegiatan, pelaksana kegiatan, sumber daya baik
pihak-pihak yang terkait maupun pembiayaan, mekanisme pelaksanaan,
keorganisasian, waktu dan tempat, serta fasilitas pendukung yang
dilakukan melalui model pembinaan dengan pendekatan nilai-nilai
karakter yang dapat dilaksanakan dalam kegiatan sekolah (jurnal, Siti
Masyarafatul Manna Wassalwa, 2019).
b. Pelaksanaan manajemen pendidikan karakter dalam pemnbianaan
akhlak
Pengorganisasian merupakan langkah pertama kearah pelaksanaan
rencana yang telah tersusun sebelumnya. Dengan demikian suatu hal
yang

logis

apabila

pengorganisasian

dalam

sebuah

kegiataan

menghasilkan sebuah organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu
kesatuan yang kuat. Kegiatan pelaksanaan merupakan suatu gerakan
yang dilakukan oleh pimpinan kepada anggota organisasi sehingga dapat
memunculkan rasa termotivasi yang dapat menunjang personil agar dapat
melaksanakan

tugas

dengan

baik,

apabila

dikaitkan

dengan

melaksanakan pendidikan berbasis karakter, maka pelaksanaan dalam
konteks ini bermakna suatu gerakan yang dilakukan oleh kepala
sekolah/guru/staf melalui model pembinaan kepada peserta didik agar
melaksanaan kegiatan pendidikan berbasis karakter melalui pembinaan
akhlak dengan memunculkan motivasi bagi peserta didik, misalnya
dengan cara pemberian penghargaan terhadap peserta didik yang bukan
hanya berprestasi secara akademik, tapi juga terhadap peserta didik yang
unggul dalam prestasi non akademik maupun terhadap peserta didik yang
rajin, selalu menjaga kerapian dan istiqomah.
Adapun menurut Wiyani bahwa, pelaksanaan berdasarkan konteks
organizing, staffing, dan coordinating dalam pendidikan berbasis
karakter melalui pembinaan akhlak diterjemahkan dalam makna sebagai
berikut:
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1. Organizing: bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur yang akan
ditransformasikan ke dalam diri peserta didik. Hal ini berimplikasi
pada komponen pengelolaan, yang mengorganisasikan stakeholders
sekolah untuk menciptakan budaya sekolah berbasis pendidikan
karakter. Ini dilakukan oleh kepala sekolah, guru, staf, dan penjaga
sekolah sebagai instrumenal input.
2. Staffing: bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur guru dan
karyawan sekolah yang akan ditransformasikan ke dalam diri peserta
didik. Hal ini menjadikan stakeholders membina peserta didik untuk
menciptakan budaya sekolah berbasis karakter
3. Coordinating: bertujuan untuk membangun koneksi dengan wali
peserta didik untuk bersama-sama berperan dalam pencapaian tujuan
Pendidikan berbasis karakter di sekolah. Koneksi tersebut diharapkan
dapat memberikan konstribusi dalam menciptakan budaya sekolah
berbasis karakter. Dalam bentuk kegiatan,implementasi Pendidikan
berbasis karakter dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan sekolah.
Kemendiknas menyatakan bahwa pendidikan berbasis karakter harus
masuk dalam setiap aspek kegiatan belajar mengajar di ruang kelas,
praktek keseharian di sekolah, dan terintegrasi pada setiap kegiatan
ekstrakurikuler. Sementara dari kesimpulan kajian teori, Pendidikan
berbasis karakter diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran wajib maupun
pada kegiatan pengembangan diri peserta didik dalam lingkup
ekstrakurikuler, serta pengembangan diri dalam keseharian budaya
sekolah melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan
pengkondisian.
Implementasi Pendidikan berbasis karakter di sekolah digambarkan
sebagai gerakan yang dilakukan oleh kepala sekolah/guru/staf terhadap
berbagai aspek yang telah direncanakan dengan melalui model
pembinaan yang dilakukan oleh sekolah dan pendidik kepada peserta
didik baik dalam mata pelajaran maupun di luar mata pelajaran, upaya
stakeholders dalam mentransformasikan nilai-nilai ke peserta didik.
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Kegiatan tersebut dilakukan melalui integrasi dalam mata pelajaran,
melalui kegiatan pengembangan diri pada ekstrakurikuler, dan pada
kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, maupun pengkondisian
melalui keseharian budaya sekolah (jurnal, Siti Masyarafatul Manna
Wassalwa, 2019).
c. Evaluasi manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak
Evaluasi pendidikan karakter meliputi pengendalian dan evaluasi
sumatif. Pengendalian dipahami sebagai penilaian proses pelaksanaan
pendidikan karakter. Dalam pembelajaran, penilaian proses disebut
sebagai formatif. Penilaian ini merupakan faktor kritis keberhasilan
pembelajaran yang efektif (Rahman, 2016, hlm. 25).
Evaluasi

sumatif

menentukan

ketercapaian

kompetensi

yang

ditetapkan. Evaluasi digunakan untuk mengendalikan proses pendidikan
karakter agar setiap capaian dapat diidentifikasi; dan untuk menentukan
ketercapaian kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian pendidikan karakter
mempertimbangkan bahwa penilaian ini teritegrasi dalam pembelajaran,
sehingga menghasilkan data yang berkelanjutan tentang program
pengembangan karakter. Pengumpulan data-data penilaian menggunakan
berbagai teknik: dari yang deskriptif (kualitatif) hingga angka-angka
(kuantitatif).

Penilaian

ini

menekankan

pada

tindakan

reflektif

(muhasabah) pembelajar dan pemikiran kritis untuk menilai ketepatan
tata nilai yang dianut.
Rancangan penilaian pendidikan karakter

seharusnya

melihat

keterkaitan nilai yang termaktub dalam program sekolah, nilai-nilai yang
dikandung dalam hidden curriculum, dan nilai-nilai dari lingkungan
sekolah (Thomas, 1991). Penilaian pendidikan karakter merupakan
tanggung jawab bersama. Proses peningkatan pembelajaran dan
‘perbaikan’ karakter pembelajar akan lebih berhasil bila dilakukan secara
kolaboratif, sebagaimana dicontoh dalam praktik lesson study (Rahman,
2016, hlm. 50).
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d. Hubungan pendidikan karakter dan pembinaan akhlak
Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan
dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan
dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan,
dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama,
budaya dan adat istiadat. Karakter dapat juga diartikan sama dengan
akhlak dan budi pekerti, sehingga karakter bangsa identik dengan akhlak
bangsa atau budi pekerti bangsa. Bangsa yang berkarakter adalah bangsa
yang berakhlak dan berbudi pekerti, sebaliknya bangsa yang tidak
berkarakter adalah bangsa yang tidak atau kurang berakhlak atau tidak
memiliki standar norma dan perilaku yang baik.
Sejalan dengan itu Kirchenbaum menyatakan bahwa, pendidikan nilai
terkait dengan banyak istilah yaitu pendidikan karakter, etika, pendidikan
moral, klarifikasi nilai, pelatihan emphaty, dan kecakapan hidup. Budi
adalah nalar dengan nalar itulah manusia bisa berpekerti atau bertindak,
sehingga budi pekerti yang baik dapat diartikan sebagai sikap dan
perilaku yang baik yang membuat manusia dapat hidup dengan lebih baik
bersama orang lain. Perilaku moral dikendalikan nilai moral atau aturan
perilaku yang disepakati kelompok tertentu. Sehingga perilaku moral
tidak saja berdasar standar sosial tetapi juga ada unsur suka rela dalam
melaksanakannya. Budi pekerti yang sudah menjadi keseharian dan
secara suka rela, spontan dan menjadi ciri individu. Munculnya
pendidikan karakter ini dilatar belakangi oleh semakin terkikisnya
karakter sebagai bangsa Indonesia, dan sekaligus sebagai upaya
pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak budi pekerti yang
mulia. Maka dari itu, perlu dicetuskan pendidikan karakter bangsa
sebagai wujud pendidikan karakter kebangsaan kepada peserta didik.
Di sisi lain pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam
diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat
jadi beradab. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu
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pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai sarana
pembudayaan dan penyaluran nilai.
Dengan demikian siswa/anak didik harus mendapatkan pendidikan
yang menyentuh pendidikan dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi
kemanusiaan itu mencakup tiga hal paling mendasar, yaitu (1) afektif
(perasaan) yang mencakup pada kualitas keimanan, ketakwaan, dan
kompetensi termasuk budi pekerti luhur serta kepribadian unggul dan
kompetensi estetis, (2) kognitif (pikiran, pengetahuan, kesadaran) yang
tercermin pada kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali
dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,
dan (3) psikomotorik (perilaku) yang tercermin pada kemampuan
mengembangkan keterampilan teknis, kecakapan praktis, dan kompetensi
kinestetis (jurnal, Yeti Ferawati, 2017).
B. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan penelusuran pustaka yang berupa buku, hasil
penelitian, karya ilmiah, ataupun sumber lain yang digunakan peneliti sebagai
rujukan atau perbandingan terhadap penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti
akan mengambil beberapa sumber sebagai bahan rujukan atau perbandingan
baik dari buku-buku maupun dari hasil penelitian.
Adapun karya ilmiah yang membahas tentang manajemen peningkatan
mutu, guna mendukung penulisan skripsi ini sampai akhir yaitu sebagai
berikut:
a) Penelitian yang dilakukan oleh Sidarni, yang berjudul Penerapan Pendidikan
karakter di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul ‘ilmi Kota Jambi,
yang membahas tentang pelaksanaan pendidikan karakter di SDIT Nurul
‘ilmi ada 3 hal yang harus di tekankan. (1) dalam membentuk karakter, anak
tidak hanya sekedar tahu mengenai hal-hal yang baik, akan tetapi mereka
harus dapat memahami apa makna dari perbuatan yang baik itu (mengapa
seorang melakukan hal tersebut). (2) membangkitkan rasa cinta anak untuk
melakukan perbuatan baik. (3) anak di latih untuk melakukan perbuatan
baik. Tanpa melakukan apa yang sudah di ketahui atau di rasakan oleh
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seseorang, tidak akan ada artinya anak harus mampu melakukan kebajikan
dan dapat terbiasa melakukannya (universitas islam negeri sulthan thaha
saifuddin jambi, 2017).
b) Adapun penelitian

menurut Sahriani, yang berjudul Implementasi

Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik
di SMA Negeri 1 Burau Kabupaten Luwu Timur. Perencanaan manajemen
pendidikan karakter terkaper dalam manajemen berbasis sekolah, memuat
wewenang yang diberikan kepala sekolah untuk mengatur sendiri rumah
tangga sekilahnya. Dengan adanya wewenang ini memicu kreatifitas
seseorang kepala sekolah sebagai manajer

untuk mengembangkan

sekolahnya. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan karakter melibatkan
semua elemen sekolah, baik kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, dan
penjaga kantin berperan dalam menciptakan kondisi kondusif bagi
perkembangan karakter peserta didik. Selain itu, pelaksanaan manajemen
pendidikan karakter didalam kelas dilakukan dalam kegiatan belajar
mengajar dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap
mata pelajaran. Sedangkan di luar kelas diimplementasikan dalam kegiatan
organisasi. Untuk penilaian manajemen penidikan karakter berbentuk
obsevasi, maksudnya semua guru terlibat dalam menilai karakter peserta
didik dengan membuat catatan perkembangan peserta didik melalui
observasi. Dasi hasil observasi guru dilalkukan rapat untuk membahas pilarpilar karakter yang sudah tercpai dan tindakan apa yang akan dilakukan
guru untuk pembinaan karakter yang sudah ditetapkan dalam aturan sekolah
(repositori.uin-alauddin.ac.id/1006/).
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Saldana menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan payungnya
berbagai metode penelitian naturalistik dalam kehidupan sosial. Data atau
informasi yang berupa teks hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen,
bahan-bahan yang bersifat visual seperti artifact, foto-foto, video, data dari
internet, dokumen pengalaman hidup manusia dianalisis secara kualitatif
(Sugiyono, 2017, hlm. 6).
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif,
maksudnya data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga
tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis
selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami orang lain (Sugiyono,
2017, hlm. 7).
Dukeshire dan Thurlow mengatakan penelitian kualitatif berkenaan dengan
data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat
naratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Deskriptive research adalah penelitian yang menjelaskan
(mendeskripsikan) suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual
secara sistematik (Sugiyono, 2017, hlm. 3).
Pendekatan

ini dipilih karena

menurut

penulis

untuk

membantu

mendapatkan informasi yang akurat mengenai Manajemen Pendidikan
Karakter Dalam Pembinaan Akhlak Siswa di SMPN 22 Kota Jambi.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kota Jambi, dengan nama sekolah
SMPN 22 Kota Jambi tepatnya di Jl. HM. Thlmib Fahtuddin Simpang
Rimbo Kenali Besar Kec. Alam Barajo Kota Jambi. Pemilihan obyek
penelitian atas dasar pertimbangan kemudahan aksesibilitas baik dari teknis
maupun nonteknis.
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Alasan penentuan lokasi ini juga mengacu pada pendapat Spradley yang
mengemukakan bahwa apabila ingin memperoleh hasil penelitian yang lebih
baik, maka dalam memilih dan menentukan lokasi penelitian haruslah
mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut; (a) sederhana; (b)
mudah memasukinya; (c) tidak begitu kentara dalam melakukan penelitian;
(d) mudah memperoleh izin; (e) kegiatannya terjadi berulang-ulang
(Spradley, 1990, hal. 46-51).
2. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru dan siswa. Fokus
subjeknya

adalah

Kepala

Sekolah.

Subjek

penelitian

ini

dipilih

menggunakan teknik purposive sampling yang mana subjek penelitian dan
tempat

penelitian

yang

dipilih

dengan

tujuan

untuk

memahami

permasalahan pokok yang akan diteliti serta sesuai dengan tujuan peneliti.
Purposive sampling ini adalah teknik pengambilan sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2016, hlm.
218).
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian
1. Jenis Data
a. Data primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017, hlm. 104). Dalam hal ini
peneliti akan memperoleh data primer dari kepala sekolah, guru dan
siswa SMPN 22 Kota Jambi. Data primer disini adalah data yang berupa
informasi, peristiwa atau tindakan yang berkaitan dengan sekolah,
khususnya yang berkenaan dengan manajemen pendidikan karakter
dalam pembinaan akhlak siswa SMPN 22 Kota Jambi, mengenai:
1. Apa saja fungsi manajemen yang diterapkan dalam meningkatkan
pendidikan karakter siswa di SMPN 22 Kota Jambi?
2. Apa saja penerapan dalam pembinaan karakter di SMPN 22 Kota
Jambi?
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3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan pendidikan
karakter di SMPN 22 Kota Jambi?
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengamatan atau
observasi melaui dokumentasi yang meliputi sejarah, profil, foto kegiatan
instrumen sekaligus pengumpulan data. Instrument selain manusia
(seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat
pula digunakan, tetapi fungsinya sebatas sebagai pendukung tugas
peneliti sebagai instrumen. Data sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2017, hlm. 104).
Data sekunder yang penulis maksud adalah data yang diperoleh dari
data yang sudah terdokumentasi yang ada hubungannya dengan
pembahasan judul skripsi ini. Adapun data sekunder yang dimaksud
adalah sebagi berikut :
1. Historis dan Geografis sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi.
2. Struktur kepengurusan sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi.
3. Tata tertib siswa disekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi.
2. Sumber Data
Sumber data merupakan yang paling penting dalam proses penelitian,
disebabkan sumber data adalah suatu komponen utama yang dijadikan
sumber informasi sehingga dapat menggambarkan hasil dari suatu
penelitian. adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian
adalah subjek. Dalam memperoleh data ini, peneliti berhadapan langsung
dengan informan untuk mendapatkan data yang akurat, agar peneliti dalam
melakukan pengolahan data tidak mengalami kesulitan. (Sugiyono, 2013,
hlm. 53)
Sumber data yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah:
a. Kepala sekolah SMPN 22 Kota Jambi
b. Guru
c. siswa
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d. Kejadian dan peristiwa.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langka yang paling utama dalam
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak akan mendapatkan
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat
dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian
kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang
alamiah), sumber data primer, teknik pengumpulan data lebih banyak pada
observasi berperan serta (Partcipant abservation) wawancara mendalam (in
depth interview) dan dokumentasi (Suyanto & sunita, 2007, hlm. 166).
Adapun teknik pengumpulan data:
1. Observasi
Observasi adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang
keadaan atau fenomena sosial dan gejala fisik dengan jalan mengamati dan
mencatat. Jadi, observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi partisipatif (Mardalis, 1990, hlm. 63).
Dalam observasi partisipatif ini, peneliti terlibat dengan kegiatan seharihari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data
penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa
yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.
Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih
lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap
perilaku yang nampak.
Penulis menggunakan metode observasi untuk melihat manajemen
pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak peserta didik di SMP Negeri
22 Kota Jambi, yang meliputi data tentang:
a) Apa saja fungsi manajemen yang diterapkan dalam meningkatkan
pendidikan karakter siswa di SMPN 22 Kota Jambi?
b) Apa saja penerapan dalam pembinaan karakter di SMPN 22 Kota Jambi?
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c) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan pendidikan
karakter di SMPN 22 Kota Jambi?
2. Wawancara
Interview (wawancara), adalah merupakan suatu bentuk komunikasi
verbal, semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi
dan komunikasi yang dilakukan secara tatap muka. Jadi metode ini
dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang langsung
pada sumber yang pertama (primer), adapun wawancara dengan sumber lain
adalah sekedar pelengkap dan bahan pertimbangan agar data yang didapat
lebih terjamin tingkat validitasnya (Nasution, 2002, hlm. 113).
Wawancara penulis gunakan, untuk mengetahui lebih dalam tentang data:
a) Apa saja fungsi manajemen yang diterapkan dalam meningkatkan
pendidikan karakter siswa di SMPN 22 Kota Jambi?
b) Apa saja penerapan dalam pembinaan karakter di SMPN 22 Kota Jambi?
c) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembinaan pendidikan
karakter di SMPN 22 Kota Jambi?
3. Dokumentasi
Studi dokumenter (documentary study) merupakan suatu teknik
pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumendokumen, baik dokumen tertulis, gambar, elektronik. Dalam penulisan tesis
ini penulis melakukan pencatatan terhadap dokumen yang dibutuhkan dalam
pencarian data di SMPN 22 Kota Jambi untuk mengetahui sejauh mana
penerapan manajemen pendidikan karakter dalam pembinaan akhlak peserta
didik (Emzir, 2012, hlm.174).
E. Teknik Analisis Data
Untuk melakukan analisa data secara kualitatif maka penulis melakukan
analisa dengan menggunakan metode:
1. Analisis Domain
Analisis

domain

biasanya

dilakukan

untuk

memperoleh

gambaran/pengertian yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang
apa yang tercakup disuatu fokus/permasalahan yang tengah diteliti. Dalam
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analisis domain ini penulis mengemukakan beberapa permasalahan yang
bersifat pengertian secara umum yang berkaitan dengan fokus permasalahan
yang diteliti.
2. Analisis Taksonomi
Pada analisa taksonomi ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada
domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau
menjelaskan fenomena atau fokus yang menjadi sasaran semua penelitian.
Sedangkan dalam taksonomi ini, penulis mengarah pada menjelaskan secara
mendetail terhadap pengertian-pengertian (secara domain) kemudian
dibahas kepada permasalahan yang lebih khusus, dan dapat menemukan
suatu sasaran dan tujuan masalah yang diteliti.
3. Analisis komponensial
Analisis komponensial yaitu analisis yang digunakan untuk mengkaji
domain tertentu misalnya teh dan kopi sama-sama jenis minuman, meskipun
sama-sama minuman, keduanya berbeda dan masing-masing memiliki
atribut atau karakteristik tersebut disolasikan kepadanya.
Analisis komponensial merupakan analisis untuk mengkaji beberapa
pelaku yang mempunyai perbedaan akan tetapi mempunyai maksud dan
tujuan yang sama, yaitu data yang diperoleh dilapangan sekalipun berbeda
namun mempunyai kesamaan.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Proses keabsahan data dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai
kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Uji keabsahan data meliputi
keredibilitas data (validitas internal), uji depandibilitas (realibilitas) data dan
uji objektifitas. Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk mengali
keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan yang lainnya.
Menurut Denzim dalam Moleong, membedakan empat macam trianggulasi
sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan pengguanaan sumber, metode,
penyidik dan teori. Kemudian menurut Patton, masih dalam moleong,
trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

52

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat
yang berbeda dalam metode kualitiatif, hal itu dapat tercapai dengan jalan:
1. Membedakan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakannya orang didepan umum, dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakannya orang-orang dengan situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan
pandangan lain, orang biasa, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumentasi yang
berkaitan.
Berdasarkan teknik trianggulasi tersebut diatas, maka dimaksud untuk
mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di lapangan
tentang faktor-faktor penyebab efektifnya manajemen pendidikan karakter dala
pembinaan akhlak peserta didik di smpn 2 kota jambi sumber hasil observasi,
wawancara maupun melalui dokumentasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh data yang diperoleh dilapangan dalam penelitian tersebut.
G. Jadwal Penelitian
Untuk mempermudah peneliti dalam mengadakan penelitian dilapangan
maka penulis menyusun agenda secara sistematis yang terlihat pada tabel
jadwal penelitian sebagai berikut:
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Tabel 1.3
Jadwal Penelitian

NO

Bentuk Kegiatan
1

1

Pembuatan proposal

2

Penunjukkan dosen
pembimbing

3

Perbaikan proposal

4

Izin seminar dan perbaikan
hasil seminar

5

Pengajuan izin riset

6

Pengumpulan data

7

Konsultasi pembimbing

8

Agenda skripsi

Maret
2 3 4

1

April
2 3 4

1

Mei
2 3

4

1

TAHUN 2018/2019
Juni
Juli
2 3 4 1 2 3

4

1

Agustus
2 3 4

September
1 2 3 4

1

Oktober
2 3 4

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √
√ √ √
√ √ √
√
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Temuan Umum
1. Sejara Singkat
Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Jambi adalah lembaga
pendidikan formal yang menyelenggarakan proses pendidikan selama 3 tahun
dengan kurikulum KTSP dan K 13 yang di tetapkan oleh pemerintah. SMP
Negeri 22 Kota Jambi didirikan pada tahun 1995 dan baru disahkan sebagai
lembaga pendidikan tahun 1996 dan telah mendapatkan izin operasional dari
dinas pendidikan. SMP Negeri 22 Kota Jambi terletak di Jl. HM. Thayib
Fahruddin Simpang Rimbo, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Provinsi
Jambi.
Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Jambi dahulunya terdiri 5 lokal
3 diatas dan dibawah 2 kelas, 1 ruangan tata usaha dan 1 ruangan guru.
Sehingga terjadi perbaikian yang dilakukan dan saat ini SMP Negeri 22 Kota
Jambi memiliki 22 Kelas, ruangan guru, ruangan kepala sekolah, ruangan
tenaga administrasi, perpustakaan, ruangan BK, Laboratorium IPA dan TIK
dan lain-lain.
Sejak berdirinaya SMP Negeri 22 Kota Jambi, sekolah selalu berusaha
untuk memajukan sekolah serta menyediakan fasilitas yang memadai. SMP
Negeri 22 Kota Jambi menyediakan fasilitas bagi siswa yang memberi
dukungan terciptanya lingkungan sekolah (school Climate) yang kondusif. Saat
ini SMP Negeri 22 Kota Jambi memiliki 701 siswa yang terdiri dari 344 laki –
laki dan 357 perempuan.
SMP Negeri 22 Kota Jambi berdiri sejak tahun 1995, sejak berdiri hingga
sekarang telah mengalami 8 (delapan) kali pergantian Kepala sekolah, yaitu:
1. Drs. Ikwan (1995-1996)
2. Mustakim (1996-1998)
3. Sunarto, S. Pd (1998-2001)
4. Mardiah, S. Pd (2001-2007)
5. Mahfud, S. Pd (2007-2014)
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6. Drs. Tedi Suyono (2014-2015)
7. Arman Danil, S. Pd (2015-1016)
8. Erdalena, M. Pd (2017-sekarang)
Sekolah ini telah mengalami 4 kali renovasi, yang di mulai sejak tahun 1997
hingga sekarang yang dilakukan secara bertahap, identitas Sekolah Menengah
Pertama Negeri 22 Kota Jambi, yaitu:
Nama Sekolah

: SMP Negeri 22 Kota Jambi

Nomor Sekolah

: 201100407022

NPSN

: 10504672

Provinsi

: Jambi

Otonomi Daerah

: Kota Jambi

Kecamatan

: Alam Barajo

Desa/Kelurahan

: kenali Besar

Jalan

: HM. Thalib Fahruddin Simpang Rimbo

Kodem Pos

: 36129

Telp

: (0741) 3053958

Daerah

: Perkotaan

Status Sekolah

: Negeri

Kelompok Sekolah

:B

Akreditasi

:B

SK

: No. 0315/0/1995 Tgl 26-11-1995

Penerbit SK di tandatangani oleh : Mnedikbud RI
Tahun Berdiri

:1995

Tahun Penegrian

: 1995

Kegiatan Belajar Mengajar

: Pagi

Bangunan Sekolah

: Milik Diri Sendiri

Lokaso Sekolah

: Kelurahan Kenali Besar

Jarak Ke Pusat Kecamatan

: 5 km

Jarak Ke Pusat Otoda

: 10 km

Terletak pada lintasan

: Desa/Kabupaten/Kota

Perjalanan Perubahan Sekolah

:-
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Jumlah Keanggotaan Rayon

: 10

Organisasi Penyelenggara

: Pemerintah

2. Letak Geogrefis
Secara geografis, SMP Negeri 22 Kota Jambi Terletak di Daerah yang
kurang strategis. Sekolah ini terletak jauh dari jalan kota sehingga transportasi
yang tersedia juga sangat terbatas. Selain itu jalan menuju sekolah ini sangat
sempit dan tidak rata. Namun karena letaknya jauh dari keramaian, maka
sekolah ini sangat deal di jadikan tempat belajar karena tidak ada kebisingan
yang mengganggu proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan sekeliling
sekolah masih didominasi oleh hutan dan semak belukar serta jauh dari
pemahaman penduduk.
1. Nama Sekolah

: SMP Negeri 22 Kota Jambi

2. Pendirian Sekolah

: 1995

3. NSS

: 201100407022

4. Nomor Sekolah

: 201100407022

5. NPSN

: 10504672

6. Provinsi

: Jambi

7. Otonomi Daerah

: Kota Jambi

8. Kecamatan

: Alam Barajo

9. Desa/Kelurahan

: kenali Besar

10. Jalan

: HM. Thalib Fahruddin Simpang Rimbo

11. Kodem Pos

: 36129

12. Telp

: (0741) 3053958

13. Identitas Kepala Sekolah
a. Nama dan Gelar

: Erdalena, M. Pd

b. Pendidikan Terakhir

: S2-pendidikan

c. TMT Kepala Sekolah

: 02 Juli 2012
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3. Visi, dan Misi
a. Visi
Terwujudnya

prestasi

gemilang,

kreatif,

mandiri,

berwawasan

lingkungan, dan IPTEK berlandasan IMAN dan TAQWA.
b. Misi
1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT/Tuhan yang
Maha Esa sebagai pemilik tunggal ilmu pengetahuan.
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara optimal bedasarkan
potensi yang handal dan terpuji.
3. Mengembangkan kemampuan peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan menjadi lebih terampil, kreatif, dinamis dan inovatif
melalui pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mewujudkan lingkungan sekolah yang rapi, bersih, kondusif, dan
menyenangkan sebagai wujud wawasan “Adiwiyata Sekolah” yang
indah, damai, sejahtera lahir dan batin.
5. Mengejawantahkan semua kemampuan dalam upaya meraih tujuan
sekolah hingga menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap
tantangan.
4. Tata Tertib Sekolah
TATA TERTIB SEKOLAH
TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN SOSIAL
SEKOLAH
BAGI SISWA SMP NEGERI 22 KOTA JAMBI
TAHUN AJARAN 2019 / 2020

KETENTUAN UMUM
Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu
rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan
kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur
yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
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Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang
dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi: nilai ketaqwaan, sopan
santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian,
keamaan, dan lain-lain yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata
krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.
Tata krama dan tata tertib sekolah ini mengikat selama menjadi siswa.
Pasal 1
PAKAIAN SEKOLAH
1. Pakaian Seragam
Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan
sebagai berikut :
 Umum
1) Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2) Baju warna putih kain teteron / sejenis, potongan krah dasi
3) Memakai badge OSIS, dan lokasi sekolah
4) Topi sekolah sesuai ketentuan, ikat pinggang warna hitam.
5) Kaos kaki warna putih, sepatu hitam bentuk chet.
6) Tidak mengenakan perhiasan yang mencolok.
7) Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis/ tembus pandang dan tidak
ketat.
 Khusus Laki-laki
1) Baju dimasukkan ke dalam celana
2) Pakai sabuk warna hitam
3) Celana dan lengan baju tidak digulung
4) Bagi celana panjang harus menutup matakaki
5) Celana tidak disobek atau tidak dijahit cut brai
6) Benang sesuai warna kain.
7) Potongan celana sesuai model yang disepakati sekolah (gambar yang
telah dibagikan)
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 Khusus Perempuan
1) Baju dimasukkan ke dalam rok
2) Pakai sabuk warna hitam
3) Panjang rok sampai matakaki dan yang berjilbab, jilbab warna putih
untuk baju seragam OSIS, dan hijau untuk baju identitas.
4) Tidak memakai perhiasan aksesories yang mencolok
5) Lengan baju tidak digulung
6) Benang sesuai warna kain dan berploi (lipatan) depan dua.
 Pakaian Olahraga
Untuk pelajaran olah raga siswa wajib memakai pakaian olahraga
yang telah ditetapkan sekolah.
Pasal 2
RAMBUT, KUKU, TATO, MAKE – UP
 Umum
Siswa dilarang :
1) Berkuku panjang
2) Mengecat rambut, kuku
3) Bertato
4) Khusus Siswa Laki-laki
5) Tidak rambut panjang (tidak menyentuh bulu mata, krah telinga)
6) Tidak bercukur gundul
7) Rambut tidak berkucir
8) Tidak memakai kalung
9) Tidak memakai gelang
10) Tidak memakai anting-anting dan tidak bertindik.
 Khusus Siswa Perempuan
Tidak memakai make-up atau sejenisnya kecuali bedak tipis.
Pasal 3
MASUK DAN PULANG SEKOLAH
1) Siswa wajib hadir di sekolah 10 menit sebelum bel berbunyi
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2) Siswa terlambat datang harus lapor kepada guru piket dan minta ijin untuk
masuk kelas.
3) Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran siswa
dilarang berada di luar kelas.
4) Pada waktu istirahat siswa dilarang berada di dalam kelas.
5) Pada waktu pulang siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah
6) Bila siswa tidak langsung pulang ke rumah harus ijin kepada orang tua.
Pasal 4
KEBERSIHAN, KEDISIPLINAN, DAN KETERTIBAN
1) Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas
menjaga

kebersihan dan ketertiban kelas.

2) Setiap tim

piket

kelas

hendaknya menyiapkan dan

memelihara

perlengkapan kelas antara lain :
3) Penghapus papan tulis, penggaris, dan kapur tulis.
4) Taplak meja dan bunga
5) Sapu, sulak, dan tempat sampah
6) Memberikan keindahan di kelas masing-masing.
7) Tim piket kelas mempunyai tugas :
8) Membersihkan lantai dan dinding serta merapikan kursi dan meja sebelum
jam pelajaran pertama dimulai.
9) Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, membersihkan papan
tulis, dan lain-lain..
10) Melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagan, Struktur
organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi dan hiasan lainnya.
11) Melaporkan kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di
kelas misalnya : coret-coret, berbuat gaduh (ramai), atau merusak bendabenda yang ada di kelas
12) Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah
ditentukan.
13) Setiap siswa

menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas

perpustakaan, laboratorium, ruang praktik, maupun di lingkungan sekolah.
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14) Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan
peminjaman buku di

perpustakaan, penggunaan laboratorium, ruang

komputer dan sumber belajar lainnya.
15) Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan
yang ditetapkan.
16) Bagi tim piket datang 15 menit sebelum masuk.Tim Piket menyiram
tanaman di luar kelas masing-masing.
Pasal 5
SOPAN SANTUN PERGAULAN
 Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya :
1) Mengucapkan salam antar sesama teman, dengan kepala sekolah
dan guru, serta dengan karyawan apabila baru bertemu pada pagi / siang
hari atau akan berpisah pada siang / sore hari.
2) Saling menghormati pendapat, menghargai perbedaan dan memilih
teman belajar, bermain dan bergaul.
3) Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar
adalah benar
4) Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf
apabila merasa melanggar hak orang lain
5) Menggunakan bahasa (kata) santun.
Pasal 6
UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR
 Upacara Bendera
1) Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam,
yang telah ditentukan sekolah.
2) Setiap siswa wajib menjaga kehikmatan upacara Peringatan Hari-hari
Besar Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar
nasional sesuai dengan ketentuan.
Pasal 7
LARANGAN – LARANGAN
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 Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, setiap siswa dilarang

melakukan

hal-hal sebagai berikut:
1) Keluar tanpa izin.
2) Makan di dalam kelas, membeli makanan waktu pelajaran /
bergerombol di warung / rumah tetangga.
3) Berpakaian seragam tidak sesuai ketentuan sekolah.
4) Membuang sampah tidak pada tempatnya.
5) Bermain di tempat parkir dan mengganggu sepeda teman.
6) Berhias yang berlebihan, memakai aksesories bagi siswa putra.
7) Rambut gondrong / disemir berwarna / tidak rapi.
8) Mencoret-coret tembok, pintu, jendela, meja dan kursi.
9) Bersikap, berbicara, berbuat tidak sopan sesama siswa.
10) Membolos / meninggalkan sekolah tanpa izin.
11) Membawa buku, majalah, VCD, dan gambar porno.
12) Membawa kendaraan bermotor.
13) Membawa dan merokok di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
14) Berkelahi / main hakim sendiri / mengancam.
15) Merusak sarana prasarana sekolah.
16) Mencuri / memeras.
17) Membawa senjata tajam.
18) Berjudi / bermain kartu dan sejenisnya.
19) Membawa / menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan.
20) Membawa / memakai / menyimpan / mengedarkan minum minuman
keras, narkoba atau obat terlarang.
21) Membawa / menggunakan HP di Sekolah.
PELANGGARAN, SANKSI, DAN PENGHARGAAN
Siswa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tertentu yang
tercantum dalam tatakrama dan tata tertib sekolah dikenakan sanksi sebagai
berikut :
 Teguran
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a. Teguran lisan,
b. Teguran tertulis
 Penugasan
a. Pemanggilan orang tua
b. Dikeluarkan dari sekolah
Pasal 10
PELANGGARAN
1. Dicatat dalam buku khusus pelanggaran, diberi nilai dan dibina.
2. Membuat / menandatangani buku pelanggaran
3. Jika pelanggaran diulangi nilai ditambah dan membuat/menandatangani
surat pernyataan kedua.
4. Jika skor nilai pelanggaran 25, orang tua dipanggil ke sekolah dan
membuat / menandatangani surat pernyataan.
5. Jika skor nilai pelanggaran mencapai 50, siswa diskors 3 hari dan orang tua
dipanggil ke sekolah dan membuat / menandatangani surat pernyataan.
6. Jika skor nilai pelanggaran mencapai 75, siswa diskors 6 hari dan orang
tua dipanggil ke sekolah dan membuat / menandatangani surat pernyataan.
7. Jika skor nilai pelanggaran mencapai 100, siswa dikembalikan kepada orang
tua, melalui rapat dewan guru.
Pasal 11
PENGHARGAAN
 Siswa yang berprestasi memperoleh penghargaan, antara lain :
1. Pujian
2. Hadiah barang
3. Piagam
4. Tropy / piala
5. Surat keterangan
6. Nilai
LAIN – LAIN
Tata krama dan tata tertib kehidupan sosial sekolah ini mengikat siswa
sejak berangkat dari rumah di sekolah sampai di rumah kembali. Apabila orang
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tua / wali murid tidak memenuhi
bersangkutan

(melanggar

tata

panggilan dari sekolah, siswa yang

tetib)

tidak

diperkenankan mengikuti

pelajaran sampai orang tua / wali murid datang ke sekolah.
Untuk menentukan sanksi pelanggaran yang berkaitan dengan tindak
kejahatan/ kriminal

ditentukan

oleh

pihak

yang

berwenang

dengan

pertimbangan Tim Tertib Sekolah.
Tata krama dan tata tertib ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan. Tata
krama yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tetib ini akan diputuskan
lebih lanjut melalui rapat dewan guru.
PENEGAKAN TATA TERTIB SEKOLAH
DENGAN SKOR PELANGGARAN
Tabel 1.4
Penegakan tata terib sekolah dengan skor pelanggaran SMPN 22 Kota Jambi
NO.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

JENIS PELANGGARAN

Masuk terlambat lebih 10 menit
Keluar kelas tanpa izin
Piket kelas tidak dikerjakan
Makan di dalam kelas
Membeli makanan waktu pelajaran
Berpakaian seragam tidak sesuai ketentuan sekolah
Membuang sampah tidak pada tempatnya
Bermain di tempat parkir dan mengganggu sepeda teman
Berhias yang berlebihan
Memakai aksesories bagi siswa putra
Tidak masuk tanpa keterangan lebih dari 1 kali
Tidak mengindahkan panggilan
Rambut gondrong / disemir berwarna / tidak rapi
Mengganggu / mengacau kelas
Menyontek
Mencoret-coret tembok, pintu, jendela, meja kursi, dan lain-lain
Bersikap, berbicara, dan berbuat tidak sopan
Membuat izin palsu
Membolos / meninggalkan sekolah tanpa izin
Membawa buku / gambar, majalah / VCD / CD Porno
Membela teman yang salah

SKOR

3
3
5
5
5
10
5
10
5
10
5
15
15
10
5
10
15
15
15
25
10
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22. Tidak mengikuti upacara tanpa alas an yang kuat
23. Membawa/ menggunakan HP
24. Membawa dan merokok di lingkungan sekolah
Memalsu tanda tangan Kepala Sekolah, wali kelas, Guru, Karyawan,
25.
dan lain-lain.
26. Berkelahi / main hakim sendiri / mengancam teman sekolah
27. Berkelahi / main hakim sendiri / mengancam siswa luar sekolah
28. Merusak sarana prasarana sekolah
29. Mencuri / memeras
30. Membawa senjata tajam
31. Berjudi / bermain kartu dan sejenisnya di lingkungan sekolah
Bersikap, berbicara, berbuat tidak sopan kepada Bapak / Ibu Guru
32.
dan karyawan, siswa dan lain-lain
33. Membawa, menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan
Membawa, memakai / menyimpan / mengedarkan minum-minuman
34.
keras, narkoba, atau obat terlarang
35. Merubah / memalsu raport / STTB / NEM
36. Siswa putri hamil, siswa putra menghamili
37. Menganiaya orang lain sampai berakibat fatal
Berurusan dengan yang berwajib karena melakukan kejahatan /
38.
kriminal
39. Skor maksimal dapat dikeluarkan dalam satu tahun

10
10
25
50
50
50
50
50
50
50
50
75
100
100
100
100
100
100

5. Struktur Organisasi
Organisai apapun yang ada, kecil maupun bersar tidak terlepas dari adanya
struktur organisasi pengurus. Struktur tata laksana sekolah adalah susunan
kepengurusan kelangsungan lajunya pada organisasi sekolah. Maju mundurnya
sangat di tukan oleh pengurusnya. Pengurus dalam menjalankan organisasi
harus didasari oleh tanggung jawab, dalam hal ini tanggung jawab terletak pada
pundak kepala sekolah. Demikian halnya dengan struktur organisasi di SMP N
22 Kota Jambi dapat dilihat struktur organisasinya berikut ini:

Tabel 2.4
Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Jambi.
(Pada Lampiran)
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Tabel 3.4
Struktur Organisasi Tata Usaha SMPN 22 Kota Jambi
KEPALASEKOLAH
Erdalena, M. Pd
KEPALA TATA USAHA
Indramawan Naipopos, SE

KEPEGAWAI

JURU BAYAR GAJI

Erwin

Yanto

BENDAHARA BOS
Eka Setiawan

PENGARSIPAN FILE

PERPUSTAKAAN

PENJAGA SEKOLAH
Jusman, S. Pd

Eka Herlinda

Kartini

KESISWAAN

PERLENGKAPAN
Ramainur Ramli

CARAKA
Sukono

Murniawati, SE

OPERATOR DEPODIK
Rasman Akbar, A. Md

KEBERSIHAN
Prawanto

KEAMANAN
Basri

6. Tenaga Kependidikan
1. Kepala sekolah
Kepala sekolah merupakan penanggung jawab pelaksana teknis
bimbingan dan konseling. Kepala sekolah juga bertanggung jawab tentang
kelancaran pelaksanaan serta peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
Kepala sekolah merupakan pemimpin, yang dalam kepemimpinannya di
bantu oleh wakil sekolah. Pada saat ini SMPN 22 Kota Jambi dipimpin oleh
Ardalena, M. Pd.
Adapun tugas kepala sekolah adalah membina dan memberi pengarahan
 Mengembangkan program sekolah sesuai dengan kebijakan sekolah
 Menyesiuaikan program sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat
 Menyusun jabatan petugas personalia sekolah
 Mengembangkan kemampuan staf personalia
 Menentukan judul-judul survey yang di perlukan sekolah
 Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain
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 Bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana sekolah
 Kerjasama dengan pengurus komite sekolah
2. Komite Sekolah
Komite sekolah merupakan organisasi persatuan antara orang tua siswa,
masyarakat, dan pihak sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan dan
memelihara hubungan antara orang tua siswa dan guru agar sekolah dapat
berkembang dan sanggup memenuhi kebutuhan sebagai tempat manusia
berakhlak, berkualitas dan dapat menerapkan ilmunya ditengah masyarakat,
bangsa dan negara. Adapun tugas dan wewenang komite sekolah SMPN 22
Kota Jambi yaitu:
 Mendorong dan mengembangkan hubungan yang baik antara orang tua
siswa, masyarakat, dan pihak sekolah
 Membantu kelancaran kegiatan pendidikan
 Membantu bantuan dari masyrakat yang berupa benda dan jasa dapat
mendukung kegiatan pendidikan
3. Wakil Kepala Sekolah
Wakil kepala sekolah merupakan orang-orang yang di perbantukan
khusus untuk memegang beberapa bidang yang berada di bawah koordinasi
kepala sekolah, misalnya kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala sekolah
bidang kurikulum, wakil kepala sekolah SMPN 22 Kota Jambi memiliki
tugas sebagai berikut:
 Penyusun rencana kegiatan
 Pembuatan program kegiatan dan pelaksanaan program
 Perngorganisasian
 Pengarah pelaksanaan
 Ketenagaan
 Pengorganisasian laporan
 Penialaian
 Koordinasi dan pengawasan
 Identifikasi dan pengumpulan data
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 Penyusunan laporan
Di SMPN 22 Kota Jambi terdapat 4 (empat) orang wakil kepala sekolah,
yaitu:
 Wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu bapak Edimar, S. Pd.
Tugas dari wakil kepala sekolah bidang kurikulum, yaitu:
- Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan
- Menyusun dan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran
- Mengatur penyusunan program pengajaran (program semester satuan
pelajaran dan persiapan mengajar, penjabaran dan penyelesaian
kurikulum)
- Mengatur kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler
- Mengatur pelaksanaan program penialaian kriteria kenaikan kelas,
ketulusan dan laporan kemajuan berlajar siswa serta pembandingan
lapor dan STTB
- Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran
- Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar
- Mengatur pengembangan MGMP dan koordinasi mata pelajaran
- Mengatur mutasi siswa
- Melakukan pengwasan administrasi dan akademis
- Menyusun laporan
 Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Murniati, SE. Tugas dari
wakil kepala sekolah bidang kurikulum yaitu:
- Mengatur program dan pelaksanaan bimbingan konseling
- Mengatur

dan

mengkoordinasi

pelaksanaan

5k

(Keamanan,

Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Dan Kerindangan)
- Mengatur dan membina program kegiatan OSIS meliputi ke
Pramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Kerja Ilmiah
Kelompok

(KIR),

Usaha

Kesehatan Sekolah (UKS),

Patroli

Keamanan Sekolah (PKS), Paskibraka, Dll.
- Mengatur Program Semester Kilat
- Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa teladan sekolah
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- Penyelenggaraan cerdas cermat dan olahraga prestasi
- Menyeleksi calon untuk di usulkan untuk mendapatkan beasiswa.
 Wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yaitu Ramainur Ramli
tugas dari wakil sekolah bidang sarana dan prasarana yaitu:
- Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang
proses pengajaran
- Merencanakan proses pengadaannya
- Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana
- Mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian sarana dan prasarana
- Mengatur pembukaannya
- Menyusun laporan
 Wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat yaitu Rusman Akbar,
A. Md tugas dari wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat
yaitu:
- Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite sekolah dan
peran komite sekolah
- Menyelenggarakan bakti sosial dan karya wisata
- Menyelenggarakan pemeran hasil pendidikan di sekolah (gebya
pendidikan)
- Menyusun laporan
4. Majelis Guru
Majelis guru di SMPN 22 Kota Jambi adalah berjumlah 48 orang, terbagi
menurut bidang studi masing-masing. Guru memiliki tanggung jawab atas
kelancaran

proses

belajar

mengajar

di

sekolah.

Sehingga

dapat

meningkatkan sumber daya manusia yang berpotensi bagi pembangunan,
karena keberhasilan proses berlajar terletak pada peran dan tugas guru
dalam melaksanakan tangung jawabnya. Adapun tugas guru adalah sebagai
berikut:
 Memberikan informasi tentang sistem sekolah dan kegiatan sekolah
secara lansung kepada orang tua siswa melalui kontak sehari-hari.
 Mengembangkan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat
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 Mendidik siswa dan melakukan proses berlajar mengajar dengan baik
 Menerima informasi dan keluhan dari masyarakat untuk disampaikan
kepada wakil kepala sekolah bidang humas
 Memlihara kode etik jabatan guru
5. Wali Kelas
Wali kelas membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
 Pengelolaan kelas
 Penyelengaraan administrasi kelas meliputi:
a. Denah tempat duduk siswa
b. Papan absensi kelas
c. Daftar pelajaran kelas
d. Buku absensi siswa
e. Buku kegiatan pembelajaran kelas
f. Tata tertib kelas
6. Bimbingan Konseling
Guru bimbingan konseling mempunyai kelas dan wewenang di luar mata
pelajaran. Khususnya bagi siswa yang bermasalah. Melalui guru bimbingan
konseling diharapkan bagi para siswa yang memiliki masalah yang
mengakibatkan terganggunya proses belajar

mengajar,

maka guru

bimbingan konseling bertugas menyelesaikan masalah siswa tersebut
melalui proses, diharapkan setelah berkonsultasi dengan guru bimbingan
konseling

tersebut

maka

siswa

yang

mempunyai

masalah

dapat

menyelaesaikannya dengan baik.

7. Tenaga Administrasi
Pengelolaan laboratorium membantu kepala sekolah dalam kegiatankegiatan sebagai berikut:
- Menyusun program tata usaha
- Mengelola keuangan
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- Mengurus administrasi ketenagaan dan siswa
- Membina dan mengembangkan karir pegawai tata usaha sekolah
- Menyusun perlengkapan administrasi sekolah
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan secara berkala
8. Pengelolaan Laboratorium
Pengelolaan laboratorium membantu kepala sekolah dalam kegiatankegiatan sebagai berikut:
- Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium
- Menyusun jadwal penyimpanan dan tata tertib penggunaan laboratorium
- Menyusun penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium
- Memelihara dan memperbaiki alat-alat laboratorium
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium
9. Teknisi Media
Teknisi media membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan
sekolah sebagai berikut:
- Merencanakan pengadaan alat-alat media
- Menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan media
- Menyusun program kegiatan teknisi media
- Mengatur penyimpanan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat media
- Inventarisasi dan pengadministrasian alat-alat media
- Menyusun laporan pemanfaatan alat-alat sekolah
10. Layanan Teknisi di Bidang pertamanan (Tukang Kebun)
Layanan teknisi di bidang pertamanan (Tukang Kebun) bertugas
sebangai berikut:
- Mengusulkan keperluan alat perkebunan
- Merencanakan jenis dan pemilahan tanaman
- Memotong rumput
- Memelihara dan memangkas tanaman
- Memupuk tanaman
- Menjaga kebersihan dan keindahan tanaman kerindangannya
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- Memberantas hama dan penyakit tanaman
- Merawat dan memperbaiki peralatan kebun
- Membuang sampah kebun dan lingkungan sekolah tempat sampah
11. Pelayanan teknisi (Satpam)
Pelayanan teknisi (Satpam), adapun tugas-tugasnya iyalah sebagai
berikut:
- Mengisi buku catatan kejadian
- Mengantar atau memberi petunjuk tamu sekolah
- Mengamankan pelaksanaan upacara bendera, PBM, UAS, UAN, dan
Rapat.
- Menjaga kebersihan pos
- Menjaga ketenangan dan keamanan siang dan malam
- Merawat peralatan jaga malam
- Melaporkan kejadian secepatnya, bila ada.
Guru atau tenaga pengajar di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota
Jambi dilihat dari segi latar belakang, maka seluruh personil dapat dikatakan
sudah baik dan sangat mendukung. Karena kebanyakan guru di Sekolah
Menengah Pertama Negeri 22 Kota Jambi telah bersertifikasi dari 48 guru
33 diantaranya telah bersertifikasi dan 2 guru yang belum bersertifikasi,
serta 13 orang guru honorer di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota
Jambi.
B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Manajemen Pendidikan Karakter Peserta Didik di SMP Negeri 22 Kota
jambi
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan
peneliti di SMP Negeri 22 Kota Jambi menunjukkan bahwa fungsi manajemen
pendidikan karakter Peserta didik terbagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai
berikut:
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a. Perencanaan Pendidikan Karakter Peserta didik
Terkait dengan proses perencanaan pendidikan karakter siswa di SMPN
22 Kota Jambi, Kepala sekolah menuturkan:
“Jadi diawali dari proses perencanaan kegiatan penanaman karakter atau
budi pekerti itu kita tuangkan dalam Program Kerja Sekolah (PKS) yang
di dalamnya itu ada penanaman budi pekerti yang luhur. Lalu kita
menentukan tujuan pendidikan karakter seperti yang saya ungkapkan
tadi. Lalu nilai karakter kita integrasikan ke seluruh mapel, kegiatan
ekstrakurikuler, dan program-program madrasah. Pendidikan karakter
siswa di sekolah ini, sudah dimulai pada awal tahun ajaran baru
bersamaan

dengan

mengevaluasi

program

pendidikan

karakter.

Selanjutnya dengan menginternalisasikan nilai- nilai karakter ke dalam
kegiatan pembelajaran ke seluruh mata pelajaran dan kegiatan
ekstrakurikuler dan program- program madrasah. Nilai-nilai karakter
juga melekat dalam budaya sekolah. Contohnya saja, kegiatan saling
bersalam dan sapa di gerbang, sholat dhuha, upacara, sholat dhuhur
berjama’ah dan masih banyak lagi kegitan lainnya”.(wawancara, 08
maret 2019)
Dengan dimasukkan nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran, dalam
kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan,
baik itu di jam sekolah maupun di luar jam sekolah. Contohnya saja
kegiatan upacara, salaman di gerbang, piket kelas, dan masih banyak lagi.
Kalau di luar jam sekolah seperti kegitan baksos, outbond dan masih banyak
lagi kegiatan lainnya.
Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran penentuan semua
aktivitas yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam rangka
mencapai tujuan. Adanya perencanaan merupakan hal yang harus ada dalam
setiap kegiatan, perencanaan dituangkan dalam konsep yang jelas. Bentuk
perencanaan pendidikan karakter yang dilakukan baik dalam bentuk
kegiatan pembelajaran maupun kegiatan luar sekolah seperti budaya sekolah
dan kegiatan ekstrakurikuler dengan memasukkan atau pengintegrasian
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nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Hal ini sesuai dengan yang
diungkapkan Doni Koesoema (2012, hlm. 76) bahwa, pendidikan karakter
juga mesti secara sengaja direncanakan, ada semacam niat, kehendak, dan
kemauan untuk secara sengaja mengembangkan pendidikan karakter di
sekolah. Tanpa adanya niat atau keinginan, pendidikan karakter akan
bersifat marjinal dalam kinerja sebuah sekolah.
Setiap program yang akan berlangsung, membutuhkan perencanaan yang
matang. Tak terkecuali pendidikan karakter. Proses perencanaan pendidikan
karakter peserta didik di SMPN 22 Kota Jambi dilakukan melalui :
1) Penentuan Tujuan
Perencanaan paling awal dalam pendidikan karakter adalah penentuan
tujuan. Pendidikan karakter menurut Lickona mengandung tiga unsur
pokok, yaitu mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai
kebaikan (desiring the good) dan melakukan kebaikan (doing the good)
(Zuchdi, 2011, hlm. 470).
Sesuai teori tersebut, pendidikan karakter peserta didik di SMPN 22
Kota Jambi mempunyai tujuan seperti yang dikemukakan oleh kepala
sekolah yaitu:
“untuk mengukir akhlak siswa melalui proses mengetahui, memahami
kebaikan, mencintai kebaikan, dan yang terakhir melakukan kebaikan,
yang mana proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi
dan fisik, sehingga akhlak mulia dapat terukir menjadi kebiasaan yang
melekat dan mengakar pada diri siswa hingga mereka dewasa dan
dapat mengimplementasikan nilai-nilai karakter dalam kehidupan
sehari-hari baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan
masyarakat”. (wawancara, 08 maret 2019)
Tujuan pendidikan karakter tersebut adalah menguatkan dan
mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu
sehingga menjadi kepribadian peserta didik yang khas sebagaimana nilainilai yang dikembangkan, mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak
bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah dan
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membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat
dalam memerankan tanggung jawab karakter bersama (Wiyani, 2013,
hlm. 70).
2) Penyusunan Program/ Kegiatan
Berdasarkan rencana kerja sekolah yaitu penanaman budi pekerti yang
luhur (karakter) maka sekolah menyusun program-program atau
kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penanaman dan pembentukan
karakter siswa. Mulai dari program harian, mingguan, bulanan, dan juga
tahunan. Kegiatan- kegiatan tersebut dirancang sejak awal tahun
pelajaran dan masuk dalam kalender akademik. Program-program atau
kegiatan

memang

sebaiknya

direncanakan

dengan

baik

untuk

mempermudah pelaksanaan pendidikan karakter siswa.
3) Pengintegrasian
Menggantungkan pembentukan karakter peserta didik hanya melalui
mata pelajaran Agama dan PKN saja tidak cukup. Pengembangan dan
pembentukan karakter peserta didik perlu melibatkan semua mata
pelajaran. Selain itu, kegiatan pembinaan kesiswaan dan pengelolaan
sekolah setiap harinya perlu dirancang dan dilaksanakan untuk
mendukung pendidikan karakter (Damayanti, 2014, hlm. 84).
Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pendidikan karakter peserta
didik di sekolah juga dirancang dengan mengintegrasikan nilai-nilai
karakter ke dalam semua mata pelajaran, ke dalam kegiatan-kegiatan
yang diprogramkan dan juga ke dalam kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga
nilai-nilai karakter dapat membudaya di sekolah. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Agus Wibowo (2012, hlm. 94) bahwa pengintegrasian nilainilai karakter dalam budaya sekolah melalui berbagai kegiatan sekolah
yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah, dan tenaga
administrasi di sekolah itu, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran,
dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik dan yang dilakukan
sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah.
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b. Pengorganisasian Pendidikan Karakter Peserta didik
Dalam proses pengorganisasian pendidikan karakter peserta didik di
SMPN 22 Kota Jambi, ibu Erdalena selaku Kepala Sekolah menyampaikan:
“Kita ada surat tugas (SK Kepala Sekolah). Jadi disini untuk penanaman
karakter itu kalau bisa saya bagi ada dua yang bersifat meninggalkan
usaha, rencana serta memandang apa yang telah terjadi merupakan takdir
sang maha kuasa dan ilmu apapun yang sudah dipelajari hendaknya kita
amalkan. Karna disini sekolah beragam agama. Nah, disini semua guru
mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai jabatannya masing- masing.
Contoh: kan ada guru piket. seperti piket salaman di gerbang, piket meja
tamu, piket upacara, dan lain- lain”. (wawancara, 08 maret 2019)
Dari ungkapan kepala sekolah diatas bahwah pengorganisasian itu
terdapat pembagian tugas-tugas oleh kepala sekolah kepada masing- masing
anggota lembaga di SMPN 22 Kota Jambi ini. Nah, di sini sesuai dengan
tugas dan fungsinya masing-masing bertanggung jawab menjalankan
tugasnya sebaik mungkin untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
sebelumnya. Contoh saja dalam BK, setiap pagi piket di gerbang berjabat
tangan dengan siswa sambil memeriksa kuku, rambut, seragam, sepatu dan
lain- lain. Dan juga menangani siswa yang bermasalah dan tugas- tugas
lainnya.
Pengorgansasian diartikan oleh Sagala (Samino, 2010, hlm. 107) sebagai
kegiatan membagi tugas-tugas pada orang yang terlibat dalam kerjasama
pendidikan. Begitu juga dalam pendidikan karakter, tanpa adanya
pengorganisasian, kegiatan tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien.
Dari

keterangan

pengorganisasian

narasumber

pendidikan

diperoleh

karakter

hasil

peserta

bahwa

didik

proses

dilaksanakan

berdasarkan Surat Keputusan dari kepala sekolah kepada seluruh
stakeholder SMPN 22 Kota Jambi. Jadi masing-masing guru atau karyawan
diberi

tugas

sesuai

dengan

bidangnya

dan

bertanggung

jawab

mengkoordinir atau mengkondisikan sesuai dengan tugasnya masingmasing. Prinsip utamanya ialah menempatkan orang yang tepat pada
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tempatnya dan jabatan atau pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat
dari skema pengorganisasian berikut ini :
KEGIATAN

WAKTU
PELAKSANAAN

TANGGUNG
JAWAB

Dalam proses pengorganisasian Kepala Sekolah sebagai manajer tidak
hanya membagi tugas- tugas kepada bawahannya, akan tetapi juga
mengarahkan dan memotivasi semua stakeholders sekolah dan juga siswasiswi disekolah agar tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat
tercapai. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini sejalan
dengan pendapat Hasibuan bahwa pengarahan atau penggerakan sangat
penting untuk membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama dan
bekerja ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan
perencanaan dan usaha- usaha pengorganisasian (Samino, 2010, hlm. 115).
Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin sekolah harus mampu
menjalin hubungan dan kerjasama yang sebaik-baiknya, sehingga terbentuk
kekompakan dan bersatu bekerja untuk kesuksesan program-program
sekolah.
c. Pelaksanaan Pendidikan Karakter peserta didik
Proses pelaksanaan pendidikan karakter peserta didik di SMPN 22 Kota
Jambi, diperoleh dari keterangan ibu erdalena selaku kepala sekolah di
SMPN 22 Kota Jambi, sebagai berikut:
“Yang terkait dengan nilai-nilai karakter dilaksanakan secara integratif
oleh semua guru, tidak hanya guru Agama atau PKn. Kalau pelaksanaan
program harian otomatis kan penanaman karakter itu melekat pada aturan
yang ditetapkan dalam tata tertib sekolah ya, mulai dari kehadiran siswa
tepat waktu, berdo’a, pelaksanaan KBM, tanggung jawab siswa dalam
melaksanakan tugas-tugas dikelas, tanggung jawab siswa dalam
melaksanakan tugas-tugas dirumah. Yang migguan itu ada senam, kita
ada kegiatan keagamaan dan sebagainya. Yang 1 bulan sekali ya
incidental sesuai dengan penjadwalannya. Misal penanaman nilai
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karakter nasionalisme ada peringatan hari besar nasional seperti 17
agustus, hardiknas, hari anak nasional, pemuda dsbnya terus kalo yg
untuk keagamaan ada isro’mi’raj, maulid nabi, 1 muharram, idul adha
dan sebagainya”. (wawancara, 08 maret 2019)
Ungkapan lain mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di SMPN 22
Kota Jambi, sebagai berikut:
“Pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini diwujudkan dalam
kegiatan sehari-hari siswa dan semua warga sekolah mulai dari pagi
sampai sepulang sekolah dan juga ada yang ditambah jam pelajaran
untuk kelas unggulan dan juga tambahan jam untuk ekstrakurikuler.
Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dapat menanamkan kebiasaankebiasaan melakukan kebaikan sehingga melahirkan siswa-siswa berbudi
pekerti yang baik. Saya berharap, kita semua bisa mempertahankan ciri
khas di SMP ini”. (wawancara, 08 maret 2019)
Pernyataan oleh salah satu siswa SMPN 22 Kota Jambi, sebagai brikut:
“Pelaksanaanya itu melekat dalam semua kegiatan dan program- program
madrasah. Ada kegiatan rutin atau pembiasaan antara lain kegiatan
upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, membaca yasin bersama,
piket kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri, dan
mengucapkan salam dan salaman apabila bertemu guru dan teman dan
lain- lain. Ada juga kegiatan spontan, contohnya mengumpulkan
sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan
untuk masyarakat ketika terjadi bencana. Dengan keteladanan juga,
contoh kegiatan ini misalnya guru menjadi contoh pribadi yang bersih,
rapi, ramah, dan supel. Kegiatan menata lingkungan fisik misalnya
adalah mengkondisikan toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang
hijau dengan pepohonan. Oh ya ada lagi kak, kegiatan mingguan, seperti
upacara hari Senin, infaq di hari Jum’at dan juga Friday Student
Performent (Yaasiin, dzikir, tahlil, do’a, sholawat Nabi), untuk hari.
Kegiatan bulanan juga ada mujahadah bersama”. (wawancara, 08 maret
2019)
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Dari hasil pengamatan peneliti terlihat bahwa Pukul 06.30 WIB guruguru sudah berdiri di gerbang SMPN 22 Kota Jambi menyambut dan
menyalami siswa yang berangkat ke sekolah. Ada dua atau tiga guru piket
yang memeriksa siswa- siswi mulai dari rambut, kuku, dan kerapian
seragam. Waktu itu juga sebelum menyalam guru-guru siswa-siswi harus
membawa beberapa buah sampah, sampah itu dibawa masuk dan di buang
kedalam tong sampah yang sudah di sediakan. Siswa-siswi berangkat ke
sekolah ada yang naik sepeda motor diantar jemput oleh orang tuanya dan
ada juga yang bawa sendiri lalu dititipkan di tempat parkir dekat sekolah,
jalan kaki, dan ada juga yang naik mobil angkot.
Setelah masuk sekolah, ada yang bercakap-cakap dengan teman, ada
yang piket di kelas, bahkan ada yang membaca- baca buku di kelas
menunggu bel masuk. Sebelum pembelajaran dimulai, pukul 07.00 WIB
siswa dan guru masing-masing kelas membaca Al- Qur’an selama 10-15
menit, bagi yang non muslim dapat mendengar dan diam dalam kelas atau
sebelum itu ada intruksi dari guru bagi yang non muslim boleh menunggu di
depan kelasnya masing-masing.
Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi
tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien,
sehingga akan memiliki nilai. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter
merupakan kegiatan inti dari pendidikan karakter (Wiyani, 2012, hlm. 56).
Penerapan pendidikan karakter di sekolah setidaknya dapat ditempuh
melalui empat alternatif strategi secara terpadu. Pertama, mengintegrasikan
konten pendidikan karakter yang telah dirumuskan kedalam seluruh mata
pelajaran. Kedua, mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam kegiatan
sehari-hari di sekolah. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter
kedalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. Keempat,
membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua
peserta didik (Wiyani, 2012, hlm. 32).
Selaras dengan pendapat di atas, proses pelaksanaan pendidikan karakter
peserta didik di SMPN 22 Kota Jambi dibagi menjadi 2, yaitu:
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a) Pengamalan
1. Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Kegiatan Pembelajaran
Dilihat dari penjabaran mengenai nilai-nilai karakter yang sering
ditanamkan guru dalam pembelajaran, di SMPN 22 Kota Jambi telah
mengintegrasikan nilai-nilai karakter kedalam kegiatan pembelajaran.
Hal ini terlihat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi
terkait dengan penanaman nilai-nilai karakter yang ditanamkan guru.
Adapun nilai-nilai karakter yang sering ditanamkan guru dalam
kegiatan pembelajaran diantaranya religus, jujur, toleransi, disiplin,
kerja keras, mandiri, rasa ingin tahu, komunikatif, dan tangggung
jawab.

Nilai

pengembangan

karakter

yang

dalam

kegiatan

ditanamkan

guru

pembelajaran.

merupakan
Guru

tidak

menanamkan keseluruhan nilai-nilai karakter dan budaya bangsa
sesuai pedoman. Karena nilai karakter yang ditanamkan disesuaikan
dengan kegiatan dan materi pembelajaran.
2. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Luar Kegiatan Pembelajaran
Pelaksanaan Pendidikan Karakter di Luar Kegiatan Pembelajaran
dilaksanakan melalui :
i. Kegiatan Harian :
 Salaman/Jabat Tangan: kegiatan berjabat tangan dengan guruguru di gerbang ketika siswa berangkat sekolah dan juga
pemeriksaan ketertiban dan kelengkapan atribut siswa serta
membawa beberapa sampah untuk sebagai tiket masuk sekolah.
(Disiplin, Tanggung Jawab, Cinta Kebersihan).
 Shalat Dhuha: dilaksanakan oleh siswa dan guru pada jam
pelajaran agama. Untuk non muslim melaksanakan kegiatan
belajar agama bersama gurunya.
 Shalat Dhuhur Berjama’ah: dilaksanakan oleh beragama
muslim, tapi tidak bersifat wajib. bagi beragama non muslim
dapat melaksanakan kegiatannya masing-masing. (Religius,
Disiplin, Tanggung Jawab, Cinta Damai, Toleransi).
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ii. Kegiatan Mingguan
 Upacara Hari Senin: dilaksanakan seluruh warga sekolah di
halaman sekolah. Petugas upacara bergilir kelas tiap minggunya.
(Disiplin,

Tanggung

Jawab,

Semangat

Kebangsaan

&

Nasionalisme, Cinta Tanah Air).
 Friday Student Performance : dilaksanakan setiap hari Jum’at
pukul 06.30- 07.30 WIB oleh seluruh warga sekolah (muslim) di
halaman sekolah. Kegiatannya membaca Al- Fatihah dan Q.S
Yaasin, Tahlil, Do’a, Shalawat bersama, bagi yang non muslim
melaksanakan pembacaan alkitabnya, yang di pandu lansung
oleg gurunya. (Religius, Disiplin, Tanggung Jawab, Cinta
Damai, Komunikatif, Kreatif).
iii. Kegiatan Bulanan
 Bersih-Bersih/gotongroyong:

Seluruh

warga

sekolah

membersihkan kelas, toilet, halaman, dan lingkungan sekolah.
(Religius, Disiplin, Peduli Lingkungan, Tanggung Jawab).
iv. Kegiatan Incidental
 Upacara Peringatan Hari Besar Nasional: Upacara yang
dilaksanakan seperti upacara Hardiknas, Hari Guru, Hari Anak
Nasional, Hari Kemerdekaan, dan lain-lain. (Disiplin, Semangat
Kebangsaan & Nasionalisme, Cinta Tanah Air, Cinta Damai).
 Peringatan Hari Besar Keagamaan: Kegiatan-kegiatan seperti
Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi, dan lain- lain. (Religius, Toleransi,
Peduli Sosial).
v. Kegiatan Ekstrakurikuler
Pengembangan bakat minat siswa juga dapat membentuk
karakter peserta didik, diantaranya sebagai berikut:
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Tabel 2.4
Nilai-nilai pendidikan karakter dalam program ekstrakurikuler
No. Jenis Ekstrakurikuler
1.

2.

Nilai Karakter
Cinta Damai, Disiplin, Toleransi, Kerja

Pramuka

Keras, Kreatif, Mandiri

Latihan Dasar

Disiplin, Tanggung Jawab

Kepemimpinan Siswa

Disiplin, Tanggung Jawab, Kerja Keras,

3.

PASKIBRAKA

4.

Sepakbola / Futsal

Kerja Keras

5.

Pencak Silat

Kerja Keras

6.

Seni Musik / Alat Musik

Kreatif

7.

Seni Tari Tradisional /
Daerah

Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air

Kreatif, Cinta Tanah Air

d. Evaluasi Pendidikan Karakter Siswa
Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter membutuhkan penilaian
khusus, penilaian ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara objektif,
berkelanjutan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang dicapai,
sehingga nantinya digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan
selanjutnya. Evaluasi merupakan upaya untuk mengetahui keadaan suatu
objek dengan menggunakan alat (instrumen) tertentu dan membandingkan
hasilnya dengan standar tertentu untuk memperoleh kesimpulan (Dharma
Kesuma, 2012, hlm. 138).
Penjelasan terkait evaluasi diungkapkan ibu Erdalena bahwa:
“Evaluasi pendidikan karakter di sekolah ini dilakukan dengan cara
pengamatan perubahan tingkah laku anak, laporan pengamatan perilaku
karakter peserta didik, dan penilaian lewat penskoran Evaluasinya
dilaksanakan dalam bentuk jurnal. Jadi nanti setiap saat. Misalnya ya
saya pas jalan-jalan ada anak yang tidak tertib, bajunya tidak di
masukkan. Saat itu juga, saya menemukan langsung saya mencatat
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namanya siapa dan laporkan kepada wali kelasnya masing-masing. nanti
yang dilanggar dalam poin yang mana, berarti kan itu tidak disiplin ya,
dikolom disiplin kita centang 1. Nanti di akhir taun itu dijumlah.
Sekarang kan modelnya tidak dirata-rata tapi pakai modus (mana yang
sering muncul), kalau yang sering muncul baik maka ya baik kalau tidak
ada catatan pelanggaran jadi ya sangat baik.Yang di catat kan hanya
ketika ada pelanggaran saja”. (wawancara, 08 maret 2019)
Teknik penilaian pendidikan karakter dengan cara pengamatan
keseharian peserta didik dan menggunakan jenis penilaian non tes.
Sebagaimana katakan oleh ibu Dirmanida selaku guru agama sekolah,
bahwa:
“Penilaian yang dilakukan melalui mata pelajaran, karena penilaian
karakter peserta didik tidak bisa diukur dengan angka maka teknik
penilaiannya menggunakan non tes atau dengan pengamatan. Kalau
dibidang akademiknya, nanti juga nyambung ke karakter, akademiknya
itu tiap tri wulan ada evaluasi lewat rapat dinas. Kalau dari karakter
evaluasinya salah satunya di akhir semester, nanti yang diberi tugas di
tanya

oleh

kepala

madrasah,

bagaimana

programmu?bagaimana

pencapaianmu?laporanmu bagaimana gitu. Jadi lewat evaluasi pencapain
program. Ini bisa langsung dipanggil oleh kepala sekolah atau bisa juga
lewat rapat dinas. Guru wajib mengadakan penilaian dan ada format
penilaian yang nantinya akan disampaikan kepada kepala sekolah dan
kemudian penilaiannya akan digabungkan dengan nilai akademis.
Meskipun nilai akademisnya bagus tapi tingkah lakunya buruk, maka
bisa jadi pertimbangan sekolah. Tapi, alhamdulilah tidak ada kasus yang
seperti itu”. (wawancara, 08 maret 2019)
Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, dokumentasi, dan
wawancara dapat terlihat bahwa evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter
siswa di SMPN 22 Kota Jambi dilakukan dengan mengadakan penilaian
melalui format penilaian atau catatan lembar evaluasi (buku jurnal),
pengamatan perilaku dan sikap peserta didik dan juga penskoran yang
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terdapat dalam buku tata tertib siswa. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala
sekolah bahwa penilaian pendidikan karakter, sistemnya pakai modus (mana
yang sering muncul) , kalau yang sering muncul baik maka ya baik kalau
tidak ada catatan pelanggaran jadi ya sangat baik. Dan jika ada pelanggaran
maka perilaku siswa dinyatakan dalam kategori cukup. Dan kalau
pelanggarannya sangat berat maka terpaksa siswa harus dikembalikan
kepada orang tua.
2. Penerapan Program Dalam Pembinaan Karakter (Akhlak) Di Smp Negeri
22 Kota Jambi
Hasil wawancara secara langsung dari sumber data yang ada di SMP
Negeri 22 Kota Jambi tentang penerapan program pembinaan akhlak dan
karakter, sumber data tersebut meliputi: kepala sekolah. Selain data
wawancara juga menggunakan data hasil observasi dan dokumentasi.
Erdalena, M. Pd selaku kepala sekolah SMP Negeri 22 Kota Jambi
menuturkan mengenai pembinaan akhlak dan karakter sebagai berikut:
“Akhlak dan karakter di SMP Negeri 22 Kota Jambi sudah tercantum
dalam visi misi sekolah dan dilaksanakan melalui semua mata pelajaran
dengan diberi contoh atau keteladanan sikap dan melalui pembiasaan,
Seperti salam sapa apabila bertemu dengan guru, melaksanakan
pembelajaran

sesuai

dengan

jadwal,

datang

tepat

waktu,

dan

melaksanakan tadarus setiap awal mulainya pelajaran agama”. (wawancara,
08 maret 2019)

Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran juga memaksimalkan siswa
dalam pembentukan akhlak sehingga terbentuk karakter. Guru mengupayakan
agar siswa berakhlak dilingkungan sekolah atau diluar sekolah, siswa berusaha
menerapkan akhlak, hal ini dapat kita pantau sedikit melalui observasi saat
PPL dan Para siswa pun berakhlak dengan guru, rasa hormat mereka
ditunjukan dengan berbagai cara misalkan tersenyum ketika berpapasan
kemudian mencium tangan para guru, mereka pun masih menggunakan
aturan syari’at serta tanggap terhadap kebersihan sekolah.
Sesuai apa yang telah dipaparkan Kepala Sekolah yaitu:
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“Dalam melaksanakan suatu pembelajaran dibutuhkan pembelajaran yang
bagus dan tepat sebagai salah satu bentuk pembinaan, yang tujuannya
memberikan pemahaman dan penjelasan, kemudian dapat diaplikasikan
oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengenai tentang
akhlak. supaya menjadi siswa yang beriman dan bertaqwa, unggul,
terampil dan akhlak yang mulia. Sehigga sesuai dengan visi dan misi SMP
Negeri 22 Kota Jambi”. (wawancara, 08 maret 2019)
Melalui observasi dan dokumentasi peneliti dapat mengungkapkan
bahwa secara umum, penerapan program dalam pembinaan karakter/akhlak di
SMP Negeri 22 Kota Jambi, merupakan sekolah yang melaksanakan
pembelajaran dari pagi hari jam 07.00 s/d 15.00 WIB. Melalui program
sekolah siswa dibiasakan sebelum masuk kedalam lingkungan sekolah
untuk salam sapa guru yang telah menunggu kehadiran siswannya di depan
gerbang sekolah dan sebelum bel masuk melakukan kegiatan bersih kelas
setelah itu bel masuk siswa masuk kedalam kelas untuk bertadarus secara
bersama-sama selama 15 menit, setelah bertadarus siswa melaksanakan
pembelajaran dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh
menghormati guru dan menghargai temanya, selain itu siswa yamng
beragama muslim juga melaksanakan sholat dhuha setiap hari sesuai jadwal
pelajaran agama dan bagi yang non muslim juga melaksanakan pembelajaran
agama dengan guru yang bergama sama.
Guru juga membiasakan anak didiknya apabila bertemu bertutur sapa,
mengucap salam dan berjabat tangan, ketika waktu solat duhur maka siswa
dan guru melaksanakan sholat bagi yang muslim dan untuk yang beragama
nonmuslim agar dapat melanjutkan kegiatannya masing-masing. Kepala
Sekolah mengharapkan agar siswa berakhlak dilingkungan sekolah atau diluar
sekolah agar terbentuknya karkter pribadi yang baik.
Kepala sekolah bersama guru, waka dan seluruh keluarga besar SMP
Negeri 22 Kota Jambi mencanangkan program pendidikan karakter dalam
pembinaan akhlak sebagai tujuan pendidikan nasional dalam hal tersebut Ibu
Kepala sekolah menuturkan program pembinaan yang dilakukan seperti :
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“Pembinaan melalui proses pembiasaan kepada siswa hal ini sesuai
dengan misi sekolah dan bukan berarti tidak ada program jadi
pembiasaan inilah yang akan melekat kepada siswa sehingga siswa mudah
menjalankan kegiatan-kegiatan yang mulia misal diadakanya tadarus
(muslim) sebelum pelajaran dimulai bagi yang non muslim agar dapat
menunggu di luar kelas hingga selesai, doa sebelum pelajaran dimulai,
melaksanakan sholat dhuha (sesuai jadwal pelajaran agama), solat
berjamaah, dll.” (wawancara, 08 maret 2019)
Dari wawancara dan observasi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
program pembinaan akhlak yang dilakukan oleh SMP Negeri 22 Kota Jambi
di

bagi

menjadi

tiga

program diantaranya program harian, program

mingguan dan program tahunan dari hasil tersebut dapat kami paparkan
bahwa (1. yang termasuk program harian adalah salam sapa sebelum masuk
lingkungan sekolah, bersih kelas, Baca al qur’an setiap pagi, solat dhuha,
solat dzuhur). (2. Yang termasuk program mingguan adalah mengadakan
pembacaan surah yasin dan tahlil, serta gotong royog). dan yang ke (3.
Adalah program tahunan yang terdiri dari Peringtan hari besar islam,
membersihkan musola, mengadakan hari peringatan guru, kepahlawanan,
kemerdekaan, dll).
3. Faktor pendukung dan penghambat Guru Dalam Pembinaan Akhlak
dan karakter SMPN 22 Kota Jambi
Menurut Rifa ‘Atul Mahmudatin Ya Fahrina mengatakan bahwah,
pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk
pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik
yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah. Untuk itu pasti dalam proses
pendidikan agama Islam kususnya dalam pembinaan akhlak ada faktor
pendukung dan penghambat.
Menurut ibu Erdalena selaku kepala sekolah bahwa, faktor yang mendukung
penerapan pendidikan karakter, yaitu:
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“Dari segi kebijakan pemerintah, sumberdaya manusia (SDM), sarana dan
prasarana atau fasilitas sekolah yang lengkap. Semuanya mendukung
pelaksanaan pendidikan karakter di SMPN 22 Kota Jambi ini.” (wawancara,
08 maret 2019)
Adapun ungkapan dari salah seorang siswa yang mengatakan tentang faktor
pendukung penerapan pendidikan karakter, ialah:
“Banyak banget kak, di sini sekolahnya bagus, sejuk, fasilitasnya juga
lengkap, guru-gurunya baik dan sangat menyenangkan. Iya kak, pendukung
pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah ini sangat lah banyak, beberapa
diantaranya antara lain: kegiatan yang sudah terprogram, bapak/ ibu guru
sudah mulai melaksanakan, sosialisasi dan dukungan dari semua warga
sekolah, dari orang tua/ wali murid, dan masyarakat sekitar.” (wawancara,
08 maret 2019)
Hasil pengamatan peneliti terlihat bahwa, letak sekolah cukup jauh dari
jalan raya, di lingkungan sekolah terdapat slogan-slogan yang ditempel pada
dinding-dinding kelas dan kantor. sekolah juga dikelilingi pohon-pohon dan
tanaman bunga yang berjajar rapi di sekitar sekitar sekolah. Terdapat juga
perpustakaan yang di dalamnya lengkap dengan buku-buku yang tertata rapi
dan tempat membaca yang luas, terdapat 30 komputer di laboratorium dengan
fasilitas internet, adanya audio. mushola yang biasa digunakan untuk beribadah
sholat oleh siswa-siswi, guru, karyawan. Ada juga koperasi, terdapat 7 kantin
di sekolah, ada kantin kejujuran, UKS. Dan yang tidak kalah penting, semua
guru-guru dan karyawan serta siswa-siswi yang ramah-ramah dan murah
senyum yang memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di SMPN
22 Kota jambi.
Hambatan yang dialami sekolah beragam, diantaranya menurut Kepala
sekolah berikut ini:
“Tidak mudah membimbing peserta didik untuk memiliki karakter yang
diharapkan. Karena karakter peserta didik kan berbeda-beda dan
keterbatasan guru dalam mengamati karakter peserta didik. Sebenarnya kan
tanggung jawab pendidikan karakter itu kan ada pada pemerintah, ada pada
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sekolah dan ada juga pada orang tua. Disini itu yang berat justru
lingkungan, kita sudah mengkondisikan dengan baik di sekolah namun kita
sangat sulit mengevaluasi ketika siswa sudah pulang ke rumah. Apakah
orang tua ikut berperan atau tidak dalam pendidikan karakter ini. Karena itu
mulai tahun ini, untuk menjembatani programnya sekolah dengan orang tua
maka kami ada program yang namanya parenting. Orang tua di undang
kesini, saya mengundang psikolog, nanti psikolog menyampaikan programprogramnya, kendala-kendala yang ada disini, hal-hal yang terjadi disini. Itu
tiap tahun sekali. Sehingga pelaksanaan penanaman karakter/budi pekerti
bisa komprehensif gitu lho antara sekolah, orang tua dan lingkungan. Tetapi
karna terbatasnya dana maka program ini hanya dilaksanakan 1 tahun
sekali.” (wawancara, 08 maret 2019)
Sebagaimana yang telah dituturkan oleh ibu guru Dirmanida, selaku
guru Agama SMP Negeri 22 Kota Jambi bahwa pendukung dan penghambat
sebagai berikut:
“Seluruh alat peraga dan buku keagamaan sebagai penunjang siswa,
sedangkan Jumlah siswa yang sangat besar dan waktu solat yang terbatas
sehingga perlu melakukan kordinasi secara berkelanjutan. Dan Setiap
1 semester dilakukan evaluasi bersama dengan kepala, waka dan guru.”
(wawancara, 08 maret 2019)

Selain itu salah satu siswa yang mengatakan bahwa salah satunya yang
menjadi penghambat adalah :
“Sulitnya komunikasi dengan para guru sehingga kurang lah pengetahuan
dan juga kadang terasa sebentar waktu dalam proses belajar serta factor
sulitnya kami menerima pelajaran dan kurang termotivasi dalam belajar
apa lagi belajar seperti pelajaran matematika”. (wawancara, 08 maret 2019)
Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa
factor pendukung pembinaan akhlakul karimah (berbudi pekerti baik) adalah
seluruh keluarga SMP Negeri 22 Kota Jambi dan seluruh kegiatan dengan
peralatan yang ada sedangkan factor penghambatnya adalah waktu
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pembinaan yang kurang serta siswa yang tidak menyukai pelajaran
dikarenakan minimnya minat belajar dan kurangnya termotivasi dalam belajar.
Dari hasil observasi peneliti dapat mengungkapkan bahwa faktor
pendukung pembinaan akhlak di SMP Negeri 22 Kota Jambi adalah
semua guru dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 22 Kota Jambi dengan
adanya kerjasama yang soulit. sedangkan yang menjadi penghambat adalah
kurangnya minat dan minimnya kemampuan siswa dalam berkomunikasi
dibuktikan dengan adanya siswa yang terlambat.
Berdasarkan paparan data diatas dapat diungkapkan beberapa mengenai
faktor penunjang sebagai berikut:
a. Kebiasaan atau tradisi yang ada di SMP Negeri 22 Kota Jambi.
b. Kesadaran para siswa.
c. Adanya

kebersamaan

dalam

diri

masing-masing

guru

dalam

membina Akhlak siswa.
d. Motivasi dan dukungan dari kedua orang tua.
Sedangkan faktor penghambatnya adalah:
a. Latar belakang siswa yang kurang mendukung
b. Lingkungan masyarakat (pergaulan)
c. Kurangnya sarana dan prasarana
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang Manejemen Pendidikan Karakter
Dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SMP Negeri 22 Kota Jambi maka
dapat disimpulkan:
1. Perencanaan manajemen Pendidikan berbasis karakter terdapat dalam
manajemen berbasis sekolah, wewenang yang diberikan kepala sekolah
untuk mengatur sendiri rumah tangga sekolahnya. Dengan adanya
wewenang ini memicu kreatifitas seorang kepala sekolah sebagai menajer
untuk mengembangkan sekolahnya. Hasil temuan di SMPN 22 Kota Jambi,
dalam mengelola perencanaan manajemen pendidikan berbasis karakter
peserta didik, melibatkan semua unsur baik kepala sekolah, stakeholder dan
orang tua peserta didik, serta masyarakat sekitar yang ikut terlibat dalam
menetapkan nilai-nilai karakter yang akan diterapkan di sekolah yang
tertuang dalam tata tertib.
2. Pelaksanaan manajemen pendidikan karakter melibatkan semua elemen
sekolah baik kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, dan penjaga kantin
berperan dalam mengciptakan kondisi kondusif bagi perkembangan karakter
peserta didik. Selain itu, pelaksanaan manajemen pendidikan karakter di
dalam kelas dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara
mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap mata pelajaran.
Sedangkan di luar kelas diimplementasikan dalam kegiatan organisasi.
Selain itu dalam berinteraksi antara guru dengan peserta didik menerapakan
pembiasaan sebagaimana yang tertera pada tata tertib sekolah.
3. Penilaian manajemen pendidikan karakter berbentuk observasi terhadap
semua guru yang terlibat dalam proses penilaian tentang karakter peserta
didik dengan membuat catatan perkembangan peserta didik. Penilaian dalam
proses pembelajaran bersifat formatif, artinya hasil penilaian pembelajaran
digunakan untuk melakukan tindakan korektif dibandingkan dengan
indikator-indikator pendidikan karakter. Tata tertib sekolah bersifat
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preventif sekaligus represif. Evaluasi terhadap pelaksaan tata aturan ini
untuk menentukan tingkat keberhasil program sekolah dalam pembinaan
karakter.
B. Saran
Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam penelitian
ini, maka saran yang diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:
1. Pembentukan karakter peserta didik membutuhkan keseriusan yang sangat
urgen. Untuk itu, membutuhkan manajemen pendidikan karakter dalam
sekolah. Tujuan sekolah adalah untuk mencetak generasi bangsa yang
berkarakter yang sesuai dengan nilai agama, adat istiadat, budaya, bangsa
dan negara.
2. Bagi seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, hendaknya selalu
berupaya untuk terus melaksanakan tugasnya dengan baik secara
profesional, bekerjalah dan laksanakanlah tugas dengan penuh keikhlasan
niatkan untuk ibadah, jujur pada diri sendiri dan kepada orang lain dalam
mendidik, membina, dan membimbing, sederhana dan juga adil, serta
tingkatkan potensi diri untuk meraih potensi yang lebih baik. Sebesar
keinsyafanmu sebesar itu keuntunganmu. Even the best can be improved,
dan bersungguh-sungguhlah dalam menegakkan kedisiplinan siswa, karena
apa yang mereka lihat, dengar, rasakan, dan kerjakan darimu, akan selalu
mereka ingat sampai akhir hayat.
3. Kepada kepala sekolah khususnya guru yang menjadi pembimbing,
pendidik, pelatih, penilai peserta didik, dalam hal ini guru yang ada SMPN
22 Kota Jambi disarankan untuk mengajar dengan keteladanan, karena
keteladanan merupakan kunci sukses dalam menerapakan nilai-nilai
karakter. Selain itu, pembiasaan perilaku-perilaku terpuji.
4. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian dan
penyusunan tesis ini, jadi diharapkan saran dan kritikan yang membangun
sehingga tesis ini dapat berguna bagi peneliti, dan pembaca lainnya.
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Insrument Pengumpulan Data (IPD)
Judul Proposal Skripsi:

“Manajemen Pendidikan

Karakter

Dalam

Pembinaan Akhlak Peserta Didik di SMP Negeri 22 Kota Jambi”
A.
NO.
1.

Pedoman Wawancara
DIMENSI

INDIKATOR

PERTANYAAN

Perencanaan

Apakah dasar visi dan

pendidikan karakter

misi?
Apakah dalam
pembentukan visi dan
misi ada unsusr
pendidikan karakter?
Membedah VISI dan
MISI

Apakah semua guru
terikat dalam
pembentukan visi misi?
Apa ada keterhamtan
dalam membentuk visi
dan misi?
Berapakah waktu yang
di butuhkan dalam
pemuatan visi dan misi?
Siapa saja yang terlibat
dalam penyusunan
peraturan?
Peraturan apa saja yang

Menyusun peraturan

ibu tetapkan?
Dasar apa yang di
guanakan dalam
penyusunan peraturan?
Apakah ada kesulitan
dalam membuat
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peraturan?
Dalam menyusun
peraturan apakah ada
peraturan yang tidak
tertulis?
Dalam RPP pada
dasarnya di sekolah
negeri sudah tersusun
dengan SK, SD, dll.
Apakah ada
pengebangan dalam
RPP?
Ada 3 indikator
penambahan /
modifikasi : (1)
kegiatan pembelajaran
(2) teknik penilaian (3)
Pengembangan RPP

indikator pencapaian.
bagaimana
pengembangan RPP
dalam kegiatan
pembelajaran sehingga
dapat mengembangkan
karakter siswa?
Bagaimana
pengembangan RPP
dalam teknik penilaian
sehinnga dapat
mengukur
pengembangan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

karakter?
Bagaimana
pengembangan RPP
dalam indikator
pencapaian sehingga
pencapaian peserta
didik dalam hal karakter
terwujud?
Apakah kesulitan yang
dialami saat
pengembangan RPP?
Apa saja Kriteriaatau
standar seorang
pendidik, untuk
Standar Guru

mewujudkan siswa yang
berkarakter?
Apakah ada kriteria
khusus yang harus
dimiliki oleh guru?
Bagaimana standar
siswa yang di
butuhkan?
Apakah siswa pindahan
diterima?

Standar siswa

Bagaimana siswa
pindahan yang
berkategorikan minus,
apakah diterima?
Untuk minimalisir siswa
yang kurang disiplin,
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apakah saat penerimaan
siawa baru ada
penilaian khusus bagi
calon siswa baru?
Apakah ada pengecekan
latar belakang keluarga
siswa?
Apa saja metode yang
diterapkan dalam
pelaksanaan pendidikan
karakter?
Apa nilai-nilai
pendidikan karakter
dalam metode yang
diterapkan?
Metode
karakter
rapat

pendidikan
dan

agenda

Dalam satu tahun
periode, apa saja bentuk
angenda rapat yang
direncanakan?
Apakah ada agenda
rapat yang tidak
tertulis?
Ada berapakah agenda
rapat mengenai
pembedahan dan
pendidikan karakter
dalam satu tahun?

2.

Pelaksanaan

Pelaksanaan visi dan Untuk mewujudkan visi

pendidikan karakter

misi

dan misi pendidikan
karakter,
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Seperti apa pendidikan
yang harus dilakukan
saat jam pelajaran?
Saat diluar ruangan/jam
istrirahat bagaimanakah
nilai positif yang di
tanamkan oleh semua
warga sekolah?
Pendidikan

karakter Apa saja

dalam Ekstrakulikuler

ekstrakulikulier
sekolah?
Apa nilai-nilai inti
pendidikan karakter
yang dapat diterapkan
dalam kegiatan
ekstrakulikuler?
Apa saja prinsip
pengembangan
pendidikan karakter
melalui kegiatan
ekstrakulikuler?

Pelaksanaan peraturan Bagaimana pelaksanaan
sekolah

peraturan sekolah?
Apakah semua siswa
sudah mentaati
peraturan?
Apa saja peraturan yang
sering di langgar?

Pelaksanaan kurikulum

Apakah sudah ada
pengembangan
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pendidikan karakter
dalam kurikulum?
Bagaimana pelaksanaan
pendidikan krakter
dalam kurikulum?
Apa ada kendala dalam
pelaksanaan pendidikan
karakter dalam kontek
kurikulum yang sudah
di bedah?
Pelaksanaan

metode Bagaimana penerapan

pendidikan karakter

metode yang
dilaksanakan?
Apa ada kesulitan
dalam menerapkan
metode tersebut untuk
mewujudkan
pendidikan karakter?

3.

4.

Monitoring/evaluasi

Monitoring/Evaluasi

manajemen

pelaksanaan visi dan karakter yang harus

pendidikan karakter

misi

Pembinaan
peserta didik

akhlak Pengadaan
kejujuran

Apa saja nilai-nilai

dimiliki peserta didik?
Kantin Mengapa diadakannya
kantin kejujuran?
Jika ada kecurangan
atau apa saja nilai-nilai
pembinaan akhlak yang
harus dimiliki peserta
didik?
Apa yang menjadi
faktor penghambat dan
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pendukung dalam
pembinaan karakter?
kebohongan/pencurian
apakah ada tindakan
yang dapat ditegaskan?
Kedisiplinan
keteladanan

dan Apakah selalu disiplin
kepala dengan waktu untuk

sekolah, staf dan guru

menjalankan tugas
sekolah atau mengajar?
Apakah pernah
melakukan hukuman
kepada siswa yang
dapat membangun
karakter peserta didik?
Melakukan hukuman
terhadap peserta didik
(siswa) adakah
pencerahan atas
hukuman yang telah
diberikan?

Akhlak terhadap teman, Apakah anda selalu
guru, dan pegawai.

tersenyum dan menyapa
ketika bertemu teman,
guru, dan pegawai?
Apakah anda menjaga
kesantunan dalam
berbicara pada teman?
Apakah anda selalu
berkata jujur kepada
teman, guru, dan
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pegawai?
Apakah anda selalu
peduli dengan semua
teman-teman anda,
guru, dan pegawai?
Apakah anda selalu
menghormati guru saat
dalam lingkungan
sekolah maupun saat
belajar mengajar?
Apakah anda menjaga
amarah ketika saat
emosi dengan teman,
guru, dan pegawai?
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DAFTAR RESPONDEN
NO NAMA

JABATAN

KETERANGAN

1

Kepala SMPN 22 Kota Jambi

Wawancara, Observasi

Erdalena, M. Pd

DAFTAR INFORMAN
NO NAMA

JABATAN

KETERANGAN

1

Dirmanida, S. Pd. I

Guru Agama

Wawancara, Dokumentasi

2

Siswa

Siswa

Wawancara
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)
Nama

: Jeri Sugara

Jenis Kelamin

: Laki-Laki

Tempat/tgl lahir

: Jambi, 25 Juli 1997

Alamat (asal/sekarang)

: Jl. Jambi Suak Kandis KM.16 Kec.
Kumpeh Ulu Des. Tarikan Kab.
Muaro Jambi

Pekerjaan

: Mahasiswa

Alamat Email

: jerryjambi57@gmail.com

No Kontak

: 08117497767

Pengalaman-pengalaman Pendidikan Formal
1. SD/MI, Tahun tamat

: SDN 67/IV Legok Telanaipura 2009

2. SMP/MTS, Tahun tamat

: MTs Putra AS’AD Olak Kemang 2012

3. SMU/SMA, Tahun tamat

: MA AS’AD Olak Kemang Jambi 2015

Pendidikan Non Formal:
1. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar Se Provinsi (KMD)
Prestasi Akademik/Olahraga/Seni Budaya yang pernah diraih:
1. Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan XIV SeIndonesia
2. LSHRP Se-Sumbagsel
Pengalaman Organisasi
1. Racana Sulthan Thaha Saifuddin UIN STS Jambi.
2. Perguruan beladiri Bunga Sejati
3. HMJ MPI.
4. IMMAPSI.
Motto Hidup
“Khairunnas Anfa’uhum Linnas” (Sebaik-baik manusia adalah yang paling
bermanfaat bagi manusia lainnya)
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