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ABSTRAKSI 
PEMAHAMAN DAN KESIAPAN PELAKSANAAN  

PENDIDIKAN KARAKTER   
(Studi Kasus Pada Guru Di Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Kartasura) 

 
  
Petty Marlinda. A. 220 080 050. Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UMS, 2012. 80 halaman. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pemahaman guru tentang 
pendidikan karakter pada guru SMA Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 
2011/2012, (2) menganalisis kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan 
karakter pada guru SMA Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 
2011/2012, (3) mengetahui pentingnya guru yang berkarakter dalam proses 
pendidikan karakter pada  guru SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun 
Pelajaran 2011/2012. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian dimana 
prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan 
obyek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual 
pada saat sekarang. Selain penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini juga 
merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap 
gejala-gejala yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks melalui 
pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai 
instrument utama. Laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang 
bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri ilmiah, dengan 
sistematikan tertentu. Dalam penelitian kualitatif proses analisa kegiatannya 
adalah dengan cara menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh 
baik secara tertulis maupun lisan. Penelitian ini menggunakan dua macam 
triangulasi, (1) trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, 
peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan 
data yang dimaksudkan. (2) triangulasi teknik atau metode pengumpulan data 
yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemahaman dan Kesiapan 
Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Studi Kasus Pada Guru Di Sekolah SMA 
Muhammadiyah 4 Kartasura) dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) pemahaman 
pendidikan karakter pada guru, meliputi : a) pemahaman guru di bidang kognitif, 
yaitu kemampuan intelektual, b) pemahaman guru bidang sikap, yaitu pemahaman 
guru terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas dan profesinya, c) 
pemahaman guru dalam perilaku / performance, yaitu pemahaman guru dalam 
berbagai keterampilan/berperilaku. (2) kesiapan pelaksanaan pendidikan karakter 
pada guru, yaitu meliputi: a) merencanakan program belajar mengajar, b) kesiapan 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar, c) mampu mengevaluasi siswa, d) 
menguasai bahan pelajaran. (3) pentingnya guru yang berkarakter. guru 
berkarakter yaitu dalam hal berpenampilan menarik, mampu berkomunikasi 
dengan baik, semua aktivitasnya dilakukan dengan sepenuh hati, dan selalu 
memberikan pelayanan maksimal.  
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PENDAHULUAN 

Mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memiliki peranan 

penting dalam proses meningkatkan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas 

pendidikan merupakan suatu proses yang integritas dengan proses peningkatan 

sumber daya manusia. Menyadari pentingnya pendidikan, maka pemerintah 

bersama-sama masyarakat telah dan terus berupaya mewujudkan peningkatan 

kualitas, melalui perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi perbaikan sarana 

pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi pelajaran serta pendidikan bagi 

guru dan tenaga pendidikan lainnya. Dalam keseluruhan upaya pendidikan, proses 

belajar mengajar merupakan aktivitas yang paling penting, karena melalui proses 

itulah tujuan pendidikan akan tercapai dalam bentuk perubahan perilaku siswa. 

Guru sebagai komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah 

harus memiliki kemampuan yang memadai. Salah satunya mempunyai 

keterampilan dan kemampuan profesional untuk meningkatkan kemampuan 

mengajar, agar menarik dan tidak membosankan, juga memiliki kepribadian 

sehingga pelajaran yang berkarakter dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. 

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat 

Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan 

kebangsaan yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya 

nilai-nilai Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam 

mewujudkan nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai nilai budaya 

bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa. 

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana 

diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi 

permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan 

karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat 

itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) tahun 2011-2015, di mana pendidikan karakter ditempatkan 

sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu 



 
 

“mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan 

beradab berdasarkan falsafah Pancasila.” 

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 

menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan 

(afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, 

pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan 

yang baik (moral knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau loving 

good (moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter 

menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan 

dilakukan. 

Guru harus mampu memberikan pendidikan yang dapat membentuk bangsa 

yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong 

royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan yang 

Maha Esa berdasarkan Pancasila.  

SMA Muhammadiyah 4 Kartasura sebagai salah satu sekolah dengan 

pendidik yang menerapkan pendidikan berkarakter kepada siswa-siswi yang 

bertujuan agar siswa tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, 

bergotong royong, berjiwa patriotik. Guru selama proses belajar mengajar 

membutuhkan suatu kesiapan dan pemahaman yang baik agar tujuan proses 

belajar mengajar mata pelajaran merupakan pendidikan berkarakter dapat tercapai. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pemahaman guru tentang pendidikan 

karakter pada guru SMA Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 

2011/2012?, 2) Bagaimana kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

pada guru SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012?, 3) 

Apa pentingnya guru yang berkarakter dalam proses pendidikan karakter pada  

guru SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012 ? 



 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Menganalisis pemahaman guru tentang 

pendidikan karakter pada guru SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun 

Pelajaran 2011/2012, 2) Menganalisis kesiapan guru dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter pada guru SMA Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 

2011/2012, 3) Mengetahui pentingnya guru yang berkarakter dalam proses 

pendidikan karakter pada  guru SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran dimana 

sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya dan pada 

umumnya terhadap pendidikan mengenai pemahaman dan kesiapan pelaksanaan 

pendidikan karakter pada guru di Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Pemahaman menurut KBBI (2005: 881) Pemahaman adalah sebagai berikut: 

“Pemahaman Kamus Umum Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari 
kata paham. Paham berarti pengertian, pendapat atau pikiran, mengerti 
benar akan “Pemahaman dan Kesiapan Pelaksanaan Pendidikan Karakter”. 
 
Suharsimi Arikunto (2001: 54), memberikan arti terhadap kesiapan dari 

seorang guru bahwa kesiapan adalah suatu kompetensi sehingga seseorang yang 

mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup 

untuk berbuat sesuatu. Pendidikan dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang 

dalam membimbing dan memimpin anak menuju ke pertumbuhan dan 

perkembangan secara optimal agar dapat berdiri sendiri dan bertanggung jawab. 

(http://id.shvoong.com/social-sciences/education/ 2043347-pengertian-pendidikan 

/#ixzz1 nm80R 78k) 

Kamus  Lengkap  Bahasa Indonesia (2005), karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain, 

tabiat, watak.  Megawangi (2004: 95) pendidikan karakter adalah sebuah usaha 

untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan 

mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat 

memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya 

 



 
 

Kerangka Berpikir  

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemahaman pendidikan karakter pada guru SMA Muhammadiyah 4 

Kartasura. 

2. Kesiapan guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter pada guru SMA  

Muhammadiyah 4 Kartasura. 

3. Pentingnya guru yang berkarakter dalam proses pendidikan karakter pada guru 

SMA  Muhammadiyah 4 Kartasura. 

 

Rancangan Atau Desain Penelitian 

Desain penelitian tentang pemahaman dan kesiapan pelaksanaan 

pendidikan karakter pada guru khususnya di SMA 4 Muhammadiyah  Kartasura. 

Diilustrasikan sebagai gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Desain Penelitian 

Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen 

pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan 

nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, 
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sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan 

kamil. 

2. Guru. Pelaksana dalam pendidikan karakter untuk mendidik peserta didiknya 

agar menjadi siswa yang berkualitas dan sesuai dengan harapan tercapainya 

pelaksanaan pendidikan. 

3. Pemahaman Guru. Pemahaman guru adalah proses atau cara guru dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter untuk mendidik peserta didiknya agar 

berkarakter. 

4. Kesiapan Guru. Kesiapan guru adalah keadaan siap terhadap pelaksanaan 

pendidikan karakter untuk mendidik peserta didiknya agar berkarakter. 

 

METODE PENELITIAN 

Setting Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di SMA 4 Muhammadiyah Kartasura 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2011 sampai dengan Maret 

2012. 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.  Menurut Hadari Nawawi 

(1992:67), menjelaskan bahwa “metode deskriptif dapat diartikan sebagai 

prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan 

obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik dan lain-lain) 

sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang”. 

Selain penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian ini juga merupakan 

penelitian kualitatif. Menurut Maryadi dkk. (2010: 9), “penelitian kualitatif beru- 

saha mengungkap gejala-gejala yang dikaji secara menyeluruh dan sesuai dengan 

konteks melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri 

peneliti sebagai instrument utama (instrument kunci)”. Laporan penelitian 

kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta 

menunjukkan ciri-ciri ilmiah, dengan sistematikan tertentu. Metode yang 



 
 

digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode 

tersebut digunakan karena beberapa pertimbangan, antara lain menyesuaikan 

dengan permasalahan yang diteliti, sekaligus akan lebih mudah jika terkait dengan 

fakta-fakta yang  terjadi di lapangan penelitian. alasan lainnya karena data yang 

diperlukan bukan berupa angka atau statistik, melainkan informan yang terkait 

dengan permasalahan yang diajukan. 

Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah  orang yang paham mengenai informasi objek. 

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek utama adalah Guru sekolah SMA  

Muhammadiyah 4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012 

Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan prosedur penelitian dengan langkah-

langkah sebagaimana dirumuskan oleh Moleong (2004 : 92-103), rancangan atau 

desain  dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu: 1) Tahap pra lapangan, 2) Tahap 

penelitian lapangan, 3) Tahap Analisis Data, 4) Analisis Dokumentasi. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1) wawancara, 2) 

observasi dan 3) mencatat arsip dan dokumen. 

Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama 

trianggulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan 

dokumen serta arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang 

dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang 

berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Di samping itu digunakan 

pula teknik informan review untuk menguji keabsahan data dengan cara 

memberikan daftar laporan kepada informan untuk dilakukan pengecekan 

keabsahan datanya. 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, mengingat data yang terkumpul bersifat kualitatif 

yang beraneka ragam dan tidak dapat diklasifikasikan yang merupakan data-data 

yang didapat dari hasil wawancara dan pengamatan, maka analisis data yang 



 
 

penulis gunakan adalah analisis dengan model interaktif baik dalam pengumpulan 

data, reduksi data, sajian data, sampai penarikan kesimpulan. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 1) Pengumpulan data yaitu mengumpulkan 

data di lokasi dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat 

dokumen dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat 

dan menentukan  fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data 

berikutnya, 2) Reduksi data yaitu dapat diartikan sebagai proses seleksi, 

pemfokusan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar yang ada dalam lapangan 

langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi 

data dimulai sejak peneliti memfokuskan tentang kerangka konseptual wilayah 

penelitian, 3) Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan penelitian dilakukan. Dalam pengujian data meliputi 

berbagai jenis matrik gambar, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel, 4) 

Penarikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus mengerti dan 

tanggap terhadap hal-hal yang ditemui di lapangan dengan menyusun pola-pola 

arahan dan sebab akibat. 

Menurut Miles dan Huberman (1992:20) siklus analisis interaktif dapat 

digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, seorang guru perlu memiliki 

pemahaman dan kesiapan akan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksaan 

pembelajaran. Demikian juga halnya dengan guru-guru di SMA Muhammadiyah 

4 Kartasura. Hal ini dikarenakan seorang guru berperan sebagai pemberi pelajaran 

kepada siswa dalam proses belajar mengajar harus selalu membekali diri dengan 

persiapan dan pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan 

belajar mengajar. Selain itu, juga dibutuhkan guru yang berkarakter baik bagi 

siswa. Hal ini bertujuan agar seorang guru dapat memfasilitasi penguatan dan 

pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik 

ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah (setelah lulus dari sekolah). 

1. Pemahaman Pendidikan Karakter pada Guru   

 Pemahaman berarti sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan 

benar.  Sebelum mengajarkan materi pelajaran kepada peserta didik, seorang guru 

diharapkan dapat menguasainya terlebih dahulu. Selain itu, guru juga mengerti 

dan memahami tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan. Hal ini menjadi 

suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap guru atau tenaga pengajar.  

Pemahaman dalam pendidikan karakter pada guru di  SMA Muhammadiyah 

4 Kartasura adalah: 

a. Pemahaman guru di bidang kognitif, yaitu kemampuan intelektual, seperti 

pemahaman materi pelajaran, pemantauan mengenai belajar dan tingkah laku 

individu, pengetahuan tentang bimbingan penyuluhan, pengetahuan tentang 

administrasi kelas, pengetahuan tentang cara menilai hasil belajar siswa, 

pengetahuan tentang kemasyarakatan serta pengetahuan umum lainnya. 

b. Pemahaman guru bidang sikap, yaitu pemahaman guru terhadap berbagai hal 

yang berkenaan dengan tugas dan profesinya. Misalkan pemahaman guru 

terhadap sikap dalam menghargai pekerjaannya, mencintai dan memiliki 

perasaan senang terhadap mata pelajaran yang dibinanya, sikap toleransi 

terhadap sesama teman profesinya, memiliki kemauan yang keras untuk 

meningkatkan hasil pekerjaannya. 



 
 

c. Pemahaman guru dalam perilaku / performance, yaitu pemahaman guru dalam 

berbagai keterampilan/berperilaku, seperti keterampilan mengajar, 

membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul atau 

berkomunikasi dengan siswa, keterampilan menumbuhkan semangat belajar 

para siswa, keterampilan menyusun persiapan/perencanaan mengajar, 

keterampilan melaksanakan adaministrasi kelas dan lain-lain. 

2. Kesiapan Pelaksanaan Pendidikan Karakter pada Guru  

Kesiapan guru di SMA Muhammadiyah 4 Kartasura dalam melaksanakan 

pendidikan karakter meliputi:   

a. Merencanakan program belajar mengajar 

Sebelum merencanakan belajar mengajar, guru terlebih dahulu mengetahui 

arti dan tujuan perencanaan tersebut dan menguasai secara teoritis dan praktis 

unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, adapun makna dari perencanaan 

program belajar mengajar adalah suatu proyeksi atau perkiraan guru mengenai 

kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dan 

tujuannya adalah sebagai pedoman guru dalam melaksanakan praktek atau 

tindakan mengajar. 

b. Kesiapan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Dalam proses belajar mengajar ini kegiatan yang harus dilaksanakan adalah 

menumbuhkan dan menciptakan kegiatan siswa-siswa dengan rencana yang telah 

disusun. Adapun yang termasuk dalam pengetahuan proses belajar mengajar 

meliputi prinsip-prinsip mengajar keterampilan hasil belajar siswa, penggunaan 

alat bantu dan keterampilan-keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau 

pendekatan mengajar.    

c.  Mampu mengevaluasi siswa. 

Dalam menilai kemampuan dan kemajuan proses belajar mengajar, guru harus 

dapat menilai kemajuan yang dicapai oleh siswa yang meliputi bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Kemampuan penilaian ini dapat dikatakan dalam dua 

bentuk yang dilakukan melalui pengamatan terus menerus tentang perubahan 

kemajuan yang dicapai siswa. Sedangkan penilaian dengan cara pemberian skor, 



 
 

angka atau nilai-nilai yang bisa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar 

siswa. 

d. Menguasai bahan pelajaran. 

Secara jelas, konsep-konsep yang harus dikuasai oleh guru dalam penguasaan 

bahan pelajaran ini telah tertuang dalam kurikulum, khususnya Garis-garis Besar 

Program Pengajaran (GBPP) yang disajikan dalam bentuk pokok bahasan dan sub 

pokok bahasan. Dan uraiannya secara mendalam dituangkan dalam bentuk buku 

paket dari bidang studi yang bersangkutan. 

3. Pentingnya Guru Berkarakter 

Seorang pendidik dapat dikatakan berkarakter apabila ia memiliki nilai dan 

keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai 

kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dengan kata lain, 

pendidik yang berkarakter, berarti ia memiliki kepribadian yang ditinjau dari titik 

tolak etis atau moral.  

Pendidikan karakter guru sangat penting untuk dilakukan, karena murid yang 

baik adalah murid yang dididik oleh guru yang berkarakter baik pula. Hal ini 

dikarenakan guru memiliki makna  “digugu dan ditiru” (dipercaya dan dicontoh), 

sehingga secara tidak langsung juga memberikan pendidikan karakter  kepada 

peserta didiknya. Dalam konteks ini guru berperan sebagai teladan peserta 

didiknya.  Guru berkarakter akan berusaha menciptakan iklim belajar yang efektif 

dan menyenangkan, dengan kreativitas metode pembelajaran, untuk mengurangi 

kejenuhan dan menyesuaikan dengan konteks pembelajaran sehingga motivasi 

dalam belajar. Pendidikan karakter guru dapat ditingkatkan melalui berbagai 

program kegiatan pendidikan misalnya mengikuti seminar, workshop, karya 

ilmiah dan membaca berbagai macam buku literatur.   

Sikap yang dapat ditunjukkan guru SMA Muhammadiyah 4 Kartasura dalam 

mensikapi peserta didiknya dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

a. Berpenampilan menarik, terutama tampak pada penampilan wajah yang 

berseri-seri, selalu tersenyum dalam setiap bertemu dengan muridnya.  



 
 

b.  Mampu berkomunikasi dengan baik. Ucapannnya enak didengar, jelas 

(pesan tersampaikan dengan tepat), menyejukkan, memotivasi, dan memberikan 

inspirasi, walaupun dalam konteks tertentu guru bisa berkata tegas. Komunikasi 

antara guru dan peserta didik mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar.  

c.  Semua aktivitasnya dilakukan dengan sepenuh hati. Perasaan dan emosi, 

bahkan secara spiritual guru melibatkan diri secara penuh dalam melakukan 

tugasnya dalam pendidikan.  

d.  Selalu memberikan pelayanan maksimal. Guru selalu peduli dan proaktif 

dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pemahaman Pendidikan Karakter pada Guru SMA  Muhammadiyah 4 

Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012, meliputi : a) Pemahaman guru di 

bidang kognitif, yaitu kemampuan intelektual, b) Pemahaman guru bidang 

sikap, c) Pemahaman guru dalam perilaku / performance. 

2. Kesiapan Pelaksanaan Pendidikan Karakter pada Guru SMA  Muhammadiyah 

4 Kartasura Tahun Pelajaran 2011/2012, a) Merencanakan program belajar 

mengajar, b) Kesiapan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, c) Mampu 

mengevaluasi siswa, d) Menguasai bahan pelajaran. 

3. Pentingnya Guru SMA Muhammadiyah 4 Kartasura yang Berkarakter 

Sikap yang dapat ditunjukkan guru SMA Muhammadiyah 4 Kartasura dalam 

mensikapi peserta didiknya dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: 

a) Berpenampilan menarik, b) Mampu berkomunikasi dengan, c) Semua 

aktivitasnya dilakukan dengan sepenuh hati, d) Selalu memberikan pelayanan 

maksimal.  
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