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ABSTRAK 

Pendidikan karakter merupakan sebuah istilah yang semakin hari semakin 
mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia saat ini. Terlebih dengan 
dirasakannya berbagai ketimpangan hasil pendidikan yang dilihat dari perilaku 
lulusan pendidikan formal saat ini, semisal korupsi, perkembangan seks bebas 
pada kalangan remaja, narkoba, tawuran, pembunuhan, perampokan oleh pelajar, 
dan pengangguran lulusan sekolah menengah ke atas. Dalam pengembangan 
karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki posisi yang sangat penting. Guru 
memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan generasi yang berkarakter, 
berbudaya, dan bermoral. Secara makro pengembangan karakter dibagi menjadi 
tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Dalam ranah mikro 
sekolah sebagai leading sector berupaya memanfaatkan dan memberdayakan 
semua lingkungan belajar yang ada untuk inisiasi, memperbaiki, menguatkan, dan 
menyempurnakan secara terus menerus proses pendidikan karakter di sekolah.  

Dari latar belakang tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya 
yaitu bagaimana peranan guru dalam proses pendidikan karakter pada ranah 
makro dan mikro  di SMP Al-Islam 1 Surakarta. 

Manfaat penelitian ini yaitu menambah wawasan tentang pentingnya 
pendidikan karakter. Bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi dalam 
meningkatkan kualitas diri terutama dalam masalah akhlak sehingga selalu 
menjadi teladan bagi siswanya. Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan 
dalam meningkatkan pembinaan kepada guru-gurunya terutama dalam masalah 
akhlak. Bagi penulis, dapat menjadi bahan evaluasi diri karena kelak akan 
menjadi guru agar senantiasa memperbaiki akhlak. 

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini 
merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan 
kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah guru aqidah akhlak, guru PKn, guru 
BK, guru IPS Geografi, dan guru IPA Biologi. Metode pengumpulan data yang 
dipakai adalah metode, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang 
digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan metode deskriptif kualitatif. 

Dari hasil penelitian ini, dapat diperoleh kesimpulan bahwa guru di SMP 
Al Islam 1 Surakarta sudah melakukan pendidikan karakter dalam lingkup makro 
dan mikro. Nilai pendidikan karakter di SMP Al-Islam 1 Surakarta yang sudah 
berjalan dengan baik diantaranya nilai religius, berpikir logis, kritis dan inovatif, 
ingin tahu, serta santun. Nilai pendidikan karakter yang cukup berjalan dengan 
baik diantaranya nilai tanggung jawab, mandiri, dan menghargai keberagaman. 
Nilai pendidikan karakter yang belum berjalan dengan baik diantaranya nilai 
jujur, bergaya hidup sehat, disiplin, kerja keras, percaya diri, berjiwa wirausaha, 
cinta ilmu, patuh pada peraturan-peraturan sosial, menghargai karya dan prestasi 
orang lain. 

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa guru di SMP Al-Islam 1 
Surakarta sudah melakukan pendidikan karakter dalam ranah makro dan 
mikro.Kata kunci : peranan guru, pendidikan karakter. 
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PENDAHULUAN 
 

Maju tidaknya sebuah bangsa 
ditentukan oleh maju tidaknya 
pendidikan di bangsa tersebut. 
Pendidikan adalah penentu sebuah 
bangsa menjadi maju, berkembang, 
dan berkualitas. Sebuah bangsa 
dikatakan berkualitas jika manusia di 
dalamnya beriman kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berbudi pekerti 
luhur, berkepribadian, mandiri, 
tangguh, cerdas, kreatif, terampil, 
berdisiplin, beretos kerja, 
profesional, bertanggung jawab, dan 
produktif serta sehat jasmani dan 
rohani (Barizi, 2009: 7). 

Tujuan pendidikan nasional 
Indonesia memandang jauh ke 
depan, di mana peradaban manusia 
telah melampaui masa ultramodern, 
yang kemungkinan akan 
menghilangkan nilai-nilai tradisional 
dan nilai-nilai spiritual. Hati akan 
kehilangan kepekaannya, karena 
setiap saat diperlihatkan dan 
disibukkan oleh hal-hal yang bersifat 
material. Tujuan pendidikan nasional 
Indonesia akan membentengi anak-
anak didik dari kemungkinan 
menghadapi keadaan yang seperti 
itu. Pendidikan yang akan dilalui 
tetap memberikan kesempatan pada 
hati untuk mendapatkan “haknya” 
karena manusia dipandang sebagai 
manusia, bukan hanya jasad kasarnya 
saja tapi juga hatinya. Oleh karena 
itu, wajar kalau hati juga perlu 
mendapatkan pendidikan. Hasil dari 
pendidikan hati itu tampak jelas 
tertuang pada tujuan pendidikan 
nasional Indonesia, yaitu 
menciptakan manusia Indonesia yang 
beriman, bertakwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia 
(Aziz, 2012: 114-115). 

Pendidikan selama beberapa 
tahun terakhir telah bertumpu hanya 
pada aspek intelektualitas. Hal ini 
tampak pada berbagai kasus remaja 
yang dibicarakan oleh media massa, 
seperti tawuran, kecurangan dalam 
pelaksanaan ujian nasional, 
penggunaan narkoba, dan pergaulan 
bebas (Hidayatullah, 2010: vii). 

Pendidikan karakter merupakan 
sebuah istilah yang semakin hari 
semakin mendapatkan pengakuan 
dari masyarakat Indonesia saat ini. 
Terlebih dengan dirasakannya 
berbagai ketimpangan hasil 
pendidikan yang terlihat dari perilaku 
lulusan pendidikan formal saat ini, 
misalnya korupsi, seks bebas di 
kalangan remaja, narkoba, tawuran, 
pembunuhan, perampokan oleh 
pelajar, dan pengangguran lulusan 
sekolah menengah ke atas. 
Semuanya terasa lebih kuat ketika 
negara ini dilanda krisis dan tidak 
kunjung beranjak dari krisis yang 
dialami (Kesuma, 2011: 4). 

Sesungguhnya garis besar arah 
pendidikan karakter di Indonesia 
sudah diungkap dalam Draf Grand 
Design Pendidikan Karakter, 
publikasi 23 Oktober 2010. Hal yang 
diungkapkan dalam draf tersebut 
yaitu kerangka proses pembudayaan 
dan pemberdayaan karakter akan 
dilaksanakan dengan strategi pada 
konteks makro dan strategi pada 
konteks mikro. 

Secara makro pengembangan 
karakter dibagi menjadi tiga tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi hasil. Pada tahap 
perencanaan dikembangkan nilai-
nilai karakter yang sudah digali, 
dikristalisasi, dan dirumuskan 
dengan berbagai sumber ideologi 
bangsa, perundangan yang terkait, 
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pertimbangan teoritis, teori tentang 
otak, psikologis, nilai dan moral, 
pendidikan, dan sosio-kultural, serta 
pertimbangan empiris berupa 
pengalaman dan praktik terbaik (best 
practices) dari tokoh-tokoh, 
kelompok kultural, pesantren dan 
lain-lain. 

Dalam ranah mikro sekolah 
sebagai leading sector berupaya 
memanfaatkan dan memberdayakan 
semua lingkungan belajar yang ada 
untuk inisiasi, memperbaiki, 
menguatkan, dan menyempurnakan 
secara terus menerus proses 
pendidikan karakter. Pengembangan 
nilai/karakter dibagi dalam empat 
pilar, yaitu kegiatan pembelajaran di 
kelas, kegiatan keseharian dalam 
bentuk budaya sekolah (school 
culture), kegiatan ekstrakurikuler, 
serta kegiatan keseharian di rumah, 
dan di masyarakat. (Samani, 2012: 
111-112). 

SMP Al-Islam 1 Surakarta 
adalah sekolah menengah pertama 
yang mempunyai tujuan untuk 
mengajak siswa dalam mengamalkan 
ajaran Islam sesuai dengan Al-
Qur’an dan As-Sunnah serta 
membimbing siswa untuk 
menerapkannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Nilai-nilai yang 
dikembangkan adalah nilai agama 
dan nilai umum yang bersifat positif. 
Nilai-nilai tersebut sebagian besar 
termuat dalam nilai-nilai pendidikan 
karakter yang harus dikembangkan 
dalam sekolah menengah. 

Berdasarkan uraian di atas, 
maka penulis tertarik untuk 
mengadakan penelitian terutama 
menyangkut peranan guru dalam 
pendidikan karakter yang dilakukan 
di SMP Al-Islam 1 Surakarta, baik 
dalam ranah makro maupun ranah 

mikro. Maka penulis ingin meneliti 
dan mengkaji lebih jauh lagi 
persoalan tersebut melalui sebuah 
penelitian dengan judul : 
“PERANAN GURU DALAM 
PENDIDIKAN KARAKTER DI 
SMP AL-ISLAM 1 
SURAKARTA”.  

 
LANDASAN TEORI 
 
Guru adalah semua orang yang 

mempunyai wewenang dan tanggung 
jawab untuk membimbing dan 
membina anak didik, baik secara 
individual maupun klasikal, di 
sekolah maupun di luar sekolah 
(Djamarah, 2000: 32). 

Guru adalah orang yang 
tugasnya terkait dengan upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
dalam semua aspeknya, baik 
spiritual, dan emosional, intelektual, 
fisikal, maupun aspek lainnya 
(Suparlan, 2005: 12). 

Menurut Cooper yang dikutip 
oleh Suparlan (2005: 12) guru adalah 
seseorang yang memiliki tugas 
sebagai fasilitator sehingga siswa 
dapat belajar dan mengembangkan 
potensi dasar serta kemampuannya 
secara optimal, melalui lembaga 
pendidikan sekolah, baik yang 
didirikan oleh pemerintah maupun 
oleh masyarakat atau swasta.  

Berdasarkan uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa guru 
adalah seseorang yang mempunyai 
tanggung jawab untuk membimbing 
anak didik dalam mengembangkan 
semua potensi dalam dirinya, baik 
spiritual, emosional maupun 
intelektual yang dilakukan di sekolah 
maupun luar sekolah. 
1. Persyaratan Guru 

a. Takwa kepada Allah SWT 
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b. Berilmu 
c. Berkelakuan Baik 
d. Persyaratan Psikis 
e. Persyaratan Fisik  
f. Harus Memiliki Keahlian 

sebagai Guru 
2. Tanggung Jawab Guru 

a. Mencerdaskan Kehidupan 
Anak Didik 

b. Membentuk Jiwa dan Watak 
Anak Didik 

c. Memberikan Bimbingan 
kepada Murid 

3. Tugas Guru 
a. Tugas Guru sebagai Suatu 

Profesi 
b. Tugas Kemanusiaan 
c. Tugas Kemasyarakatan  

4. Peranan Guru 
a. Pendidik 
b. Pembimbing 
c. Pengajar 
d. Informator 
e. Pemimpin 
f. Motivator 
g. Fasilitator 
h. Inspirator 
i. Inisiator 
j. Korektor 

Dalam GBHN Tahun 1973 
yang dikutip oleh Sadulloh (2007: 
56) dikemukakan pengertian 
pendidikan yaitu “Pendidikan pada 
hakekatnya merupakan suatu usaha 
yang disadari untuk mengembangkan 
kepribadian dan kemampuan 
manusia, yang dilaksanakan di dalam 
maupun di luar sekolah, dan 
berlangsung seumur hidup”. 

Pendidikan adalah usaha 
sadar yang dilakukan oleh keluarga, 
masyarakat, dan pemerintah, melalui 
kegiatan, bimbingan, pengajaran, 
dan/atau latihan, yang berlangsung di 
sekolah dan di luar sekolah serta 
berlangsung sepanjang hayat, untuk 

mempersiapkan peserta didik agar 
dapat memainkan perananannya 
dalam berbagai lingkungan hidup 
secara tepat di masa yang akan 
datang (Mudyahardjo, 2001: 11). 

Menurut Ditjen Dikti dalam 
Dictionary of Education yang dikutip 
oleh Ihsan (2003: 4), bahwa 
pendidikan adalah proses di mana 
seseorang mengembangkan 
kemampuannya dalam bersikap dan 
bentuk-bentuk tingkah laku lainnya 
di dalam masyarakat di mana ia 
hidup, proses sosial di mana orang 
dihadapkan pada pengaruh 
lingkungan yang terpilih dan 
terkontrol (khususnya yang datang 
dari sekolah), sehingga dia dapat 
memperoleh atau mengalami 
perkembangan kemampuan sosial 
dan kemampuan individu yang 
optimum. 

Berdasarkan uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa pendidikan 
adalah usaha sadar yang dilakukan 
oleh keluarga, sekolah dan 
masyarakat untuk mengembangkan 
kepribadian manusia yang dilakukan 
di dalam maupun di luar sekolah 
yang berlangsung sepanjang hayat. 

Menurut Thomas Lickona 
yang dikutip oleh Gunawan (2012: 
23), bahwa pendidikan karakter 
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, dan 
kerja keras. 

Menurut Winton yang dikutip 
oleh Samani (2012: 43), bahwa 
pendidikan karakter adalah upaya 
sadar dan sungguh-sungguh dari 
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seorang guru untuk mengajarkan 
nilai-nilai kepada siswanya. 

Menurut Funderstanding yang 
dikutip oleh Samani (2012: 44), 
bahwa pendidikan karakter juga 
dapat didefinisikan sebagai 
pendidikan yang mengembangkan 
karakter yang mulia (good character) 
dari peserta didik dengan 
mempraktikkan dan mengajarkan 
nilai-nilai moral serta pengambilan 
keputusan yang beradab dalam 
hubungan dengan sesama manusia 
maupun dalam hubungannya dengan 
Tuhannya. 

Berdasarkan pendapat di atas, 
dapat penulis simpulkan bahwa 
pendidikan karakter adalah 
pendidikan yang bertujuan untuk 
mengembangkan karakter yang 
mulia dari dalam peserta didik dan 
mengajarkan nilai-nilai yang positif 
kepada peserta didik baik dalam 
hubungan kepada manusia maupun 
dalam hubungan dengan Sang 
Pencipta. 

Pendidikan karakter tidak 
dapat dipisahkan dalam kehidupan, 
karena dalam pendidikan agama 
terdapat nilai-nilai akhlak, adab dan 
keteladanan yang menjadi pilar 
pendidikan karakter. Semakin 
matang kehidupan rohani seseorang 
maka semakin tercermin dalam 
akhlaknya sehari-hari, semakin mulia 
pula ia memperlakukan orang lain 
seperti halnya Rasulullah SAW. 

Menurut Panduan Pendidikan 
Karakter di Sekolah Menengah 
Pertama oleh Kemendiknas tahun 
2010 yang dikutip oleh Gunawan 
(2012: 33), bahwa nilai-nilai karakter 
yang dikembangkan di sekolah 
adalah religius, jujur, tanggung 
jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, 
kerja keras, percaya diri, berjiwa 

wirausaha, berpikir logis, kritis, 
kreatif, dan inovatif, mandiri, ingin 
tahu, cinta ilmu, sadar akan hak dan 
kewajiban orang lain, patuh pada 
aturan-aturan sosial, menghargai 
karya dan prestasi orang lain, santun, 
demokratis, nasionalis, menghargai 
keberagaman.  

Secara umum tujuan 
pendidikan karakter yaitu 
mengembangkan karakter positif 
yang sudah ada dalam diri peserta 
didik, mengoreksi sikap peserta didik 
yang kurang baik dan mengubahnya 
sesuai dengan nilai-nilai yang 
dikembangkan di sekolah, dan 
membangun kerjasama dengan 
keluarga dan masyarakat dalam 
meneruskan pendidikan karakter 
yang sudah dimulai dari sana. 

Secara khusus, sesuai dengan 
fungsi pendidikan nasional yang 
tertuang dalam UU No 20 Tahun 
2003 tentang Sisdiknas menyatakan 
bahwa pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik 
agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 

 
 METODE PENELITIAN 
 
1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam 
skripsi ini adalah penelitian 
lapangan (field research), karena 
penelitian dilakukan di SMP Al-
Islam 1 Surakarta. Jika dilihat 
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dari jenis pendekatannya maka 
penulis menggunakan penelitian 
dengan metodologi kualitatif.  

Menurut Bogdan dan 
Taylor yang dikutip oleh 
Moleong (2004: 4) bahwa,  
metodologi kualitatif 
didefinisikan sebagai prosedur 
penelitian yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang dapat 
diamati. 

2. Metode Penentuan Subjek 
Dalam penelitian ini, 

subjek yang dimintai informasi 
tentang pelaksanaan peranan 
guru dalam pendidikan karakter 
di SMP Al-Islam 1 Surakarta 
adalah guru aqidah akhlak, guru 
PKn, guru BK, guru IPS 
Geografi, dan guru IPA Biologi. 

3. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara  

Wawancara digunakan 
sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin 
melakukan studi pendahuluan 
untuk menemukan 
permasalahan yang harus 
diteliti, dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-
hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah 
respondennya sedikit/kecil 
(Sugiyono, 2012: 188). 

Wawancara akan penulis 
lakukan terhadap beberapa 
guru diantaranya guru Aqidah 
Akhlak, guru PKn, guru BK, 
guru IPA Biologi, dan guru 
IPS Geografi. 

b. Observasi 
Observasi adalah metode 

pengumpulan data di mana 
peneliti atau kolaboratornya 

mencatat informasi 
sebagaimana yang mereka 
saksikan selama penelitian 
(Gulo, 2003: 116). 

Dalam hal ini penulis 
akan melakukan pengamatan 
terhadap peranan guru yang 
ada di sekolah dalam 
memberikan pendidikan 
karakter terhadap para siswa 
ketika di dalam kelas. 

c. Dokumentasi 
Kajian dokumen 

merupakan sarana pembantu 
peneliti dalam 
mengumpulkan data atau 
informasi dengan cara 
membaca surat-surat, 
pengumuman, iktisar rapat, 
pernyataan tertulis kebijakan 
tertentu dan bahan-bahan 
tulisan lainnya. Metode 
pencarian data ini sangat 
bermanfaat karena dapat 
dilakukan dengan tanpa 
mengganggu obyek atau 
suasana penelitian. Peneliti 
dengan mempelajari 
dokumen-dokumen tersebut 
dapat mengenal budaya dan 
nilai-nilai yang dianut oleh 
obyek yang diteliti (Sarwono, 
2006: 225). 

Sumber dokumentasi 
dalam penelitian ini adalah 
semua data yang diperoleh 
dari SMP Al-Islam 1 
Surakarta mengenai letak 
geografis, sejarah berdirinya, 
struktur organisasi sekolah, 
RPP guru yang memuatkan 
nilai-nilai karakter di 
dalamnya. 

4. Metode Analisis Data 
Teknik yang digunakan 

dalam menganalisis data yaitu 
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dengan metode deskriptif 
kualitatif. Data yang sudah 
diperoleh selama penelitian bisa 
disusun dan langsung ditafsirkan 
untuk menyusun kesimpulan 
penelitian. Cara yang dilakukan 
melalui kategorisasi data 
kualitatif berdasarkan masalah 
dan tujuan penelitian (Sudjana, 
2007: 126). 

 
HASIL PENELITIAN 
 

Secara makro pengembangan 
karakter dibagi menjadi tiga tahap, 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi hasil.  

Dalam perencanaan, guru 
aqidah akhlak tidak membuat RPP. 
Meski begitu dalam pelaksanaan 
guru aqidah akhlak banyak sekali 
memberikan cerita yang 
berhubungan dengan materi 
pelajaran seperti sikap jujur, 
tanggung jawab, kerja keras, percaya 
diri, mandiri dan akhlak terpuji 
lainnya sehingga dapat diambil 
pelajaran oleh para siswanya. Guru 
tersebut adalah guru yang berdisiplin 
tinggi. Ketika jam pelajaran sudah 
berganti, guru tersebut segera masuk 
kelas dan memulai pelajaran. 

Dalam tahap perencanaan, 
guru PKN sudah memasukkan nilai-
nilai karakter di RPP. Dalam 
pelaksanaan, guru PKN sudah 
menggunakan media dalam proses 
pembelajaran yaitu LCD sehingga 
para siswa lebih memperhatikan 
materi yang sedang diajarkan. Hal ini 
menunjukkan tujuan pendidikan 
karakter yang dibuatnya sudah 
diterapkan yaitu rasa perhatian.  

Dalam tahap perencanaan, 
guru IPS Geografi sudah 
memasukkan nilai-nilai karakter di 

RPP. Dalam tahap pelaksanaan, 
sebelum pelajaran dimulai, guru IPS 
Geografi mengkondisikan siswanya 
untuk siap menerima pelajaran. 
Siswa diminta untuk duduk dengan 
baik, menyiapkan buku, jika semua 
belum dilakukan maka pelajaran 
tidak akan dimulai. Hal ini 
membiasakan anak untuk  
menghargai orang lain saat akan 
berbicara. Jika mereka 
memperhatikan orang lain bicara, 
maka suatu saat nanti jika mereka 
yang berbicara akan diperhatikan 
orang lain. Hal ini menunjukkan 
tujuan pendidikan karakter yang 
dibuatnya sudah diterapkan yaitu 
rasa hormat dan perhatian. 

Dalam tahap evaluasi, dapat 
disimpulkan bahwa hampir semua 
guru di SMP Al-Islam 1 Surakarta 
telah melakukan tahap perancanaan 
sebelum melakukan pembelajaran 
yang dituangkannya dalam bentuk 
RPP dan guru di SMP Al-Islam 1 
Surakarta kebanyakan sudah paham 
akan pentingnya pendidikan karakter 
sehingga nilai-nilai karakter yang 
harus dikembangkan pada siswa 
tingkat menengah sudah dimasukkan 
ke dalam RPP. Sedangkan guru yang 
belum membuat RPP adalah guru 
aqidah akhlak saja. 

Dalam ranah mikro sekolah 
sebagai leading sector berupaya 
memanfaatkan dan memberdayakan 
semua lingkungan belajar yang ada 
untuk inisiasi, memperbaiki, 
menguatkan, dan menyempurnakan 
secara terus menerus proses 
pendidikan karakter di sekolah. 
Pengembangan nilai/karakter dibagi 
dalam empat pilar, yaitu kegiatan 
pembelajaran di kelas, kegiatan 
keseharian dalam bentuk budaya 
sekolah (school culture), kegiatan 
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ekstrakurikuler, serta kegiatan 
keseharian di rumah, dan di 
masyarakat sebagaimana yang telah 
diungkapkan oleh Samani pada 
halaman 8.  
1. Kegiatan Pembelajaran di 

Kelas 
a. Nilai Religius 

Dilakukan guru aqidah 
akhlak saat adzan 
berkumandang untuk shalat 
dhuhur atau shalat ashar 
beliau segera bergegas ke 
mushola dan mengajak serta 
anak didiknya untuk juga 
bergegas.  

b. Jujur 
Guru aqidah akhlak 

adalah guru yang peranan 
informatornya paling 
menonjol karena sering 
memberikan contoh kepada 
para siswa saat menjelaskan 
akhlak terpuji misal sifat 
jujur. 

Dilakukan oleh guru 
IPA yaitu ketika membahas 
pekerjaan rumah yang dulu 
telah diberikan. Guru 
menanyakan apakah semua 
nomor ada yang belum 
dikerjakan karena sulitnya 
soal. Hal ini bertujuan untuk 
memberikan pendidikan 
karakter kepada siswa yaitu 
sikap jujur karena salah satu 
diantara mereka ditanya 
nomor berapa yang belum 
dikerjakan. 

c. Bertanggung jawab 
Guru IPS juga 

terkadang membuat ulangan 
lisan mendadak agar siswa 
termotivasi untuk rajin 
belajar. Hal ini dilakukan 
agar siswa sadar akan 

tanggung jawabnya sebagai 
seorang pelajar yaitu belajar. 
Belajar tidak hanya dilakukan 
saat sebelum ujian tapi juga 
dilakukan setiap hari agar 
materi yang dipelajari lebih 
mudah untuk dipahami. 
Kelak saat mengerjakan ujian 
pun lebih mudah karena 
sudah lebih paham dengan 
materi yang sudah diajarkan. 

Guru aqidah akhlak 
saat adzan berkumandang 
untuk shalat dhuhur atau 
shalat ashar beliau segera 
bergegas ke mushola dan 
mengajak serta anak didiknya 
untuk juga bergegas. Hal ini 
akan menyadarkan para siswa 
bahwa tanggung jawab 
sebagai seorang Muslim 
adalah mengerjakan 
kewajiban yaitu shalat tepat 
pada waktunya.  

d. Bergaya hidup sehat 
Tergambar dalam 

pengelolaan kelas sebelum 
pelajaran dimulai, guru IPA 
mengkondisikan kelasnya 
dalam keadaan bersih agar 
nyaman untuk dipandang dan 
juga nyaman untuk belajar. 
Semua siswa diminta untuk 
memperhatikan di bawah 
meja masing-masing, sampah 
yang ada disuruh untuk 
membuang ke tempat 
sampah. 

e. Disiplin 
Peranan guru sebagai 

korektor terlihat saat guru BK 
mengamati siswanya saat 
berjalan atau berpapasan, jika 
pakaiannya kurang rapi, 
seketika itu guru langsung 
menegur siswa untuk 
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membenahi pakaiannya. Guru 
BK juga sering mengadakan 
pemeriksaan mendadak ke 
dalam kelas-kelas saat 
pelajaran berlangsung guna 
mengecek langsung kelakuan 
para siswa apakah sudah 
mematuhi peraturan atau 
belum. Adakah yang 
melanggar misal tidak 
memakai kaos kaki, atribut 
sekolah dengan lengkap, 
membawa handphone ke 
sekolah, jika ada yang 
melanggar maka akan segera 
dipanggil ke ruang BP.  

Guru aqidah akhlak 
menerapkan sikap disiplin 
pada dirinya. Baik datang ke 
sekolah ataupun ke kelas saat 
pergantian jam pelajaran 
selalu tepat waktu. Saat adzan 
berkumandang untuk shalat 
dhuhur atau shalat ashar 
beliau segera bergegas ke 
mushola dan mengajak serta 
anak didiknya untuk juga 
bergegas. 

f. Kerja Keras 
Guru IPS juga 

terkadang membuat ulangan 
lisan mendadak agar siswa 
termotivasi untuk rajin 
belajar. Hal ini dilakukan 
oleh guru IPS untuk 
mengajarkan pada siswa 
untuk lebih bekerja keras 
dalam belajar karena saat 
ujian mendadak yang pertama 
mereka gagal sehingga untuk 
ujian-ujian mendadak 
selanjutnya mereka harus 
lebih giat lagi belajar 
sehingga mendapatkan nilai 
yang lebih bagus dari 
sebelumnya. 

g. Percaya diri 
Guru IPA memberikan 

model lain dalam kegiatan 
belajar mengajar agar anak 
tidak bosan yaitu 
menggunakan metode 
diskusi. Selain itu, metode 
diskusi ini akan 
menumbuhkan sikap berani 
dan percaya diri pada anak 
untuk mengungkapkan 
pendapatnya. 

h. Berjiwa wirausaha 
Nilai ini tidak tampak 

saat kegiatan belajar 
mengajar berlangsung. 

i. Berpikir logis, kritis, kreatif, 
dan inovatif 

Guru PKN dan guru 
IPS menggunakan media 
dalam kegiatan belajar 
mengajar yaitu laptop dan 
LCD. Hal ini pasti lebih 
menarik dibanding guru 
menjelaskan menggunakan 
papan tulis. 

j. Mandiri 
Dalam tahap evaluasi, 

guru IPA sering memberikan 
pekerjaan rumah kepada 
siswa berupa soal essay yang 
berkaitan dengan materi yang 
sudah dipelajari. Hal ini 
bertujuan untuk memberikan 
pendidikan karakter kepada 
siswa yaitu sikap mandiri 
karena tugas yang diberikan 
bersifat individu. 

k. Ingin tahu 
Guru aqidah akhlak 

sering menjelaskan materi 
dengan memperagakannya di 
depan kelas sehingga anak 
sangat semangat untuk 
memperhatikan. 
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Guru PKN dan guru 
IPS menggunakan media 
dalam kegiatan belajar 
mengajar yaitu laptop dan 
LCD. Hal ini pasti lebih 
menarik dibanding guru 
menjelaskan menggunakan 
papan tulis. Siswa pasti lebih 
semangat untuk 
memperhatikan pelajaran 
ketika diberikan tayangan-
tayangan yang berkaitan 
dengan materi. 

l. Cinta ilmu 
Guru aqidah akhlak 

meminta para siswa untuk 
membaca buku panduan yang 
berkaitan dengan pelajaran, 
sebelum materi tersebut 
dijelaskan oleh guru di depan 
kelas. 

m. Sadar akan hak dan 
kewajiban diri dan orang lain 

Saat adzan 
berkumandang untuk shalat 
dhuhur atau shalat ashar guru 
akidah akhlak segera 
bergegas ke mushola dan 
mengajak serta anak didiknya 
untuk juga bergegas. 

n. Patuh pada peraturan-
peraturan sosial 

Peranan guru sebagai 
korektor terlihat saat guru BK 
mengamati siswanya saat 
berjalan atau berpapasan, jika 
pakaiannya kurang rapi, 
seketika itu guru langsung 
menegur siswa untuk 
membenahi pakaiannya. Guru 
BK juga sering mengadakan 
pemeriksaan mendadak ke 
dalam kelas-kelas saat 
pelajaran berlangsung guna 
mengecek langsung kelakuan 
para siswa apakah sudah 

mematuhi peraturan atau 
belum. Adakah yang 
melanggar misal tidak 
memakai kaos kaki, atribut 
sekolah dengan lengkap, 
membawa handphone ke 
sekolah, jika ada yang 
melanggar maka akan segera 
dipanggil ke ruang BP.  

o. Menghargai karya dan 
prestasi orang lain 

Guru PKN juga 
memberikan inspirasi pada 
siswa saat pembelajaran di 
kelas berlangsung. Beliau 
memutarkan video tentang 
kehidupan hewan dan 
manusia yang saling 
bekerjasama dalam 
kehidupan nyata. Lalu beliau 
menjelaskan bahwa hewan 
saja bisa bermanfaat bagi 
orang lain, apalagi kita 
sebagai manusia juga harus 
bisa bermanfaat bagi orang 
lain.  

p. Demokratis 
Guru PKn dalam 

materi pelajaran yang 
diajarkannya berisi tentang 
materi demokratis sehingga 
beliau dapat memberikan 
pendidikan karakter kepada 
para siswanya untuk 
berdemokratis. 

q. Nasionalis 
Guru PKn dalam 

materi pelajaran yang 
diajarkannya berisi tentang 
materi nasionalis sehingga 
beliau dapat memberikan 
pendidikan karakter kepada 
para siswanya untuk memiliki 
sikap nasionalis. 

r. Menghargai keberagaman 
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Guru PKn dalam 
materi pelajaran yang 
diajarkannya berisi tentang 
materi keberagaman agama 
dan suku bangsa sehingga 
beliau dapat memberikan 
pendidikan karakter kepada 
para siswanya untuk memiliki 
sikap menghargai 
keberagaman tersebut. 

2. Kegiatan Keseharian Dalam 
Bentuk Budaya Sekolah 
a. Nilai religius 

Islam mengajarkan 
bahwa senyum merupakan 
ibadah karena ketika kita 
berpapasan dengan seseorang 
lalu kita tersenyum orang 
tersebut akan senang dan 
bahagia. Hal itu 
menggambarkan bahwa kita 
bersikap terbuka kepadanya. 
Ingin berteman dengannya. 
Kemarahan pun bisa jadi reda 
karena sebuah senyuman. 

Salam merupakan 
kebiasaan yang diajarkan 
oleh Rasulullah SAW. Bila 
bertemu saudara seiman kita 
diminta mengucapkan salam, 
sunnah untuk dilakukan dan 
wajib untuk menjawabnya. 
Selain memberikan salam, 
juga dianjurkan untuk 
berjabat tangan sehingga 
gugurlah dosa yang telah 
dilakukan keduanya.  

Sapa bisa berbentuk 
seperti dua hal di atas yaitu 
tersenyum dan mengucapkan 
salam, selain itu bisa kita 
lanjutkan dengan bertanya 
kabar. Ketiga hal ini 
dilakukan agar rasa 
persaudaraan semakin erat 
terjalin dan memadamkan 

amarah serta rasa dengki di 
hati. 
b. Santun 

Peranan guru sebagai 
pendidik terlihat dalam 
kegiatan keseharian dalam 
bentuk budaya sekolah yaitu 
interaksi 3S (senyum, salam, 
sapa). Kegiatan ini dilakukan 
pagi hari sebelum para siswa 
masuk kelas. Program ini 
dilakukan guna membentuk 
kepribadian anak didik untuk 
bersikap santun. Selain itu 
juga mengembangkan sikap 
religius dalam diri para siswa 
yaitu senantiasa menyebarkan 
salam kepada saudara seiman. 

 
KESIMPULAN 
 

1. Guru di SMP Al Islam 1 
Surakarta sudah melakukan 
pendidikan karakter dalam 
lingkup makro. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya nilai-
nilai pendidikan karakter sudah 
dituangkan ke dalam 
perencanaan dalam bentuk RPP. 
Sedangkan dalam pelaksanaan, 
sudah dilakukan penanaman atau 
pengembangan nilai karakter 
yang menjadi tujuannya ketika 
pembelajaran di kelas. Dalam 
tahap evaluasi  

2. Guru di SMP Al Islam 1 
Surakarta sudah melakukan 
pendidikan karakter dalam 
lingkup mikro yaitu dalam 
kegiatan pembelajaran di kelas 
dan pada kegiatan pembelajaran 
dalam bentuk budaya sekolah. 
Hanya saja nilai-nilai pendidikan 
karakter tersebut ada yang 
berjalan dengan baik, cukup baik, 
dan belum berjalan baik, nilai-
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nilai pendidikan karakter tersebut 
antara lain: 

a. Nilai pendidikan karakter 
yang sudah berjalan 
dengan baik diantaranya 
nilai religius, berpikir 
logis, kritis dan inovatif, 
ingin tahu, sadar hak dan 
kewajiban diri dan orang 
lain, serta santun. 

b. Nilai pendidikan karakter 
yang cukup berjalan 
dengan baik diantaranya 
nilai tanggung jawab, 
mandiri, dan menghargai 
keberagaman. 

c. Nilai pendidikan karakter 
yang belum berjalan 
dengan baik diantaranya 
nilai jujur, bergaya hidup 
sehat, disiplin, kerja 
keras, percaya diri, 
berjiwa wirausaha, cinta 
ilmu, patuh pada 
peraturan-peraturan 
sosial, menghargai karya 
dan prestasi orang lain. 

 
SARAN 
 

1. Bagi guru di SMP Al-Islam 1 
Surakarta 
a. Semua guru di Al Islam 1 

Surakarta diharapkan 
memasukkan nilai-nilai 
karakter dalam RPP yang 
dibuatnya, baik itu guru lama 
atau pun guru baru. Selain itu 
juga guru diharapkan bisa 
menggunakan metode-
metode pembelajaran yang 
bisa mengembangkan nilai-
nilai karakter yang positif 
dari peserta didik. 

b. Sekolah dan semua guru di 
Al Islam 1 Surakarta 

diharapkan dapat mengetahui 
nilai-nilai pendidikan 
karakter yang harus 
dikembangkan di sekolah 
menengah pertama sehingga 
dapat mengembangkannya di 
sekolah, tidak hanya nilai-
nilai positif yang bersifat 
umum seperti rasa hormat 
dan tanggung jawab. 

2. Bagi penulis 
Bagi peneliti yang 

mempunyai masalah yang hampir 
sama atau sejenis, laporan dalam 
penelitian ini dapat dijadikan 
sebagai bahan rujukan untuk 
penelitian yang akan dilakukan. 
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