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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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). 

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 

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. 

Jika dilihat dari tujuan pendidikan yang dituangkan dalam undang-

undang, sebenarnya bangsa ini akan dicetak menjadi bangsa yang berkarakter 

kuat, unggul, dan mantap karena semua potensi kemanusiaan anak didik 

(intelektual, emosional, dan spiritual) terakomodasi secara sempurna dan 
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terintegrasi dalam seluruh proses pendidikan. Itu adalah tataran ideal. 

Seandainya tataran ideal itu dapat diaplikasikan secara nyata di lapangan dan 

berhasil, tentu semua pihak tidak akan kecil hati tentang masa depan negara 

ini karena yakin bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia akan diwariskan 

kepada putra-putri terbaik bangsa, yang mempunyai kecerdasan sempurna 

secara intelektual, emosional, dan spiritual. 

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 
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pelaksanaan ujian nasional, penggunaan narkoba, dan pergaulan bebas 

(Hidayatullah, 2010: vii). 

Arus globalisasi hadir tidak bisa dibendung, sebagian membentur dan 

menghilangkan nilai-nilai tradisional yang selama ini kita agungkan. 

Pergaulan antar individu dalam sebuah komunitas manusia semakin renggang 

dan berjarak, padahal pada saat yang sama sekat-sekat jarak telah dihapuskan 

oleh jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter. Di sisi lain, dampak buruk 

globalisasi telah mengakibatkan dekandensi moral yang demikian hebat. 

Pergaulan bebas manusia yang berlainan jenis membuat sebagian kita hanya 

mampu mengelus dada (Aziz, 2012: 13). 

Penelitian mutakhir dan realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan 

bahwa bukan hanya penguasaan intelektual saja yang menunjang kesuksesan 

seseorang. Aspek kecerdasan emosi dan spiritual justru lebih besar 

pengaruhnya terhadap kebahagiaan dan keberhasilan seseorang. Di sinilah 

tampak pentingnya pendidikan karakter (Hidayatullah, 2010 : vii). 

Sudah terlalu lama dunia pendidikan hanya difokuskan untuk menggarap 

sisi intelektual peserta didik. Tujuannya untuk menyediakan tenaga kerja siap 

pakai sebanyak-banyaknya, walaupun volume lapangan pekerjaan 

berkembang tidak sebanding dengan pertambahan tenaga kerja. Akibatnya 

terjadi penumpukan tenaga kerja produktif. Bapak bangsa, Bung Karno, telah 

mewanti-wanti akan bahaya kehilangan karakter ini. Kalau sebuah negara 

kehilangan karakter bangsanya, maka negara itu hanya akan menjadi bulan-

bulanan negara-negara besar dalam pergaulan internasional (Aziz, 2012: 14). 
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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). 

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam diutus Allah untuk 

menyempurnakan akhlak manusia supaya manusia itu dapat melaksanakan 

tugasnya, tugas manusia adalah menjadi manusia. Inilah takdir bagi manusia, 

manusia harus menjadi manusia. Kelak, inilah tugas pendidikan yaitu 

membantu manusia menjadi manusia. 

Menurut Al-Quran, seorang manusia, sekelompok manusia, dan negara 

akan hancur oleh buruknya akhlak. Menurut buku sejarah, seseorang, 

sekelompok orang, dan negara juga hancur karena akhlaknya. Menurut 

kenyataan sehari-hari, seseorang, sekelompok orang, dan negara juga hancur 

karena akhlaknya. 

Jelas bahwa akhlak atau karakter itu sangat penting. Hal ini menjadi 

penanda bahwa seseorang itu layak atau tidak layak disebut manusia. Karena 

itu, pendidikan akhlak adalah bidang pendidikan terpenting (Majid, 2012: iv-

v). 
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Tanpa karakter, seorang manusia akan dengan mudah melakukan apa pun 

yang dapat menyakiti atau menyengsarakan orang lain. Oleh karena itu, perlu 

dibentuk karakter untuk mengelola diri dari hal-hal negatif. Karakter yang 

sudah terbangun diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk 

mengerjakan sesuatu sesuai dengan suara hatinya. 

Mengingat pentingnya karakter dalam membangun sumber daya manusia 

(SDM) yang kuat, maka proses menempa pendidikan karakter harus dilakukan 

dengan tepat. Dapat dikatakan bahwa pembentukan karakter merupakan 

sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu 

diperlukan kepedulian oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah, masyarakat, 

keluarga maupun sekolah. Kondisi ini akan terbangun jika semua pihak 

memiliki kesadaran bersama dalam membangun pendidikan karakter. Dalam 

kaitannya dengan pendidikan, pendidikan karakter harus menyertai semua 

aspek kehidupan termasuk di sekolah. Idealnya pembentukan pendidikan 

karakter harus diintegrasikan ke dalam seluruh aspek kehidupan 

(Hidayatullah, 2010 : 2-3). 

Dalam pengembangan karakter peserta didik di sekolah, guru memiliki 

posisi yang sangat penting. Guru merupakan sosok yang dijadikan teladan 

bagi peserta didik. Guru bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi peserta 

didiknya. Sikap dan perilaku seorang guru sangat membekas dalam diri siswa 

sehingga ucapan, karakter, dan kepribadian guru menjadi contoh bagi siswa. 

Dengan demikian guru memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan 

generasi yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. 
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Pendidikan yang dapat menjadikan bangsa yang berkualitas dan 

berakhlak karimah tidak dapat dilepaskan dari peran guru sebagai pemegang 

kunci keberhasilan sebuah pendidikan. Guru menjadi fasilitator yang 

melayani, membimbing, membina, dan menginstall dirinya sebagai konsultan 

akademik yang pandai mengusung siswanya menuju gerbang keberhasilan. 

Hidup dan mati sebuah pembelajaran bergantung sepenuhnya kepada guru. 

Tetapi, apakah semua guru dapat menjadikan siswanya manusia yang 

berkualitas dan berakhlak karimah? 

Untuk menjadi guru yang dapat membawa siswanya ke arah kehidupan 

yang lebih baik tentu tidak lah mudah. Guru tersebut harus memenuhi 

beberapa persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang 

dapat menjadikan siswanya manusia yang berkualitas dan berakhlak karimah 

di antaranya adalah harus dapat menjawab tantangan serta peluang 

pembelajaran, menyusun strategi pembelajaran yang unggul dan profesional, 

melibatkan peran masyarakat dalam pembelajaran, dan menjadi guru yang 

unggul dan profesional (Barizi, 2009: 7-8). 

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 



7 
 

 
 

dikembangkan nilai-nilai karakter yang sudah digali, dikristalisasi, dan 

dirumuskan dengan berbagai sumber ideologi bangsa, perundangan yang 

terkait, 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. 

Pada tahap pelaksanaan (implementasi) dikembangkan pengalaman 

belajar (learning experiences) dan proses pembelajaran yang bermuara pada 

pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini berlangsung dalam 

tiga pilar pendidikan yakni di sekolah, keluarga dan masyarakat. Di setiap 

pilar pendidikan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun melalui 

intervensi dan habituasi. Dalam intervensi dikembangkan suasana interaksi 

pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter 

dengan penerapan pengalaman belajar terstruktur (structured learning 

experiences). Dalam habituasi diciptakan situasi dan kondisi (persistence life 

situation) yang membuat para siswa di mana saja membiasakan diri 

berperilaku sesuai nilai yang telah menjadi karakter dirinya karena telah 

diinternalisasi dan dipersonifikasi melalui proses intervensi. Pada tahap 

evaluasi hasil dilakukan assesment untuk perbaikan berkelanjutan yang 

sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk mendeteksi aktualisasi karakter 

dalam diri peserta didik. 

 Dalam ranah mikro sekolah sebagai leading sector berupaya 

memanfaatkan dan memberdayakan semua lingkungan belajar yang ada untuk 
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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. 

Untuk itu SMP Al-Islam 1 Surakarta berusaha mengembangkan suasana 

interaksi pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan 

karakter yang diharapkan. Selain itu, diciptakan situasi dan kondisi yang 

membuat para siswa di mana saja membiasakan diri berperilaku sesuai nilai 

yang telah menjadi karakter dirinya karena telah ditanamkan ketika di sekolah. 

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 
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GURU DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI SMP AL-ISLAM 1 

SURAKARTA”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, 

maka terlebih dahulu perlu penulis tegaskan arti dari istilah-istilah yang 

terdapat dari judul skripsi tersebut sebagai berikut: 

1. Peranan Guru 

Menurut Prey Katz yang dikutip oleh Sardiman (2001: 141) bahwa,  

peranan guru digambarkan sebagai seorang komunikator, sahabat yang 

dapat memberikan nasehat-nasehat, pemberi inspirasi dan dorongan, 

pembimbing dalam mengembangkan sikap dan nilai-nilai, serta orang 

yang menguasai bahan ajar. 

Peranan guru yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah peranan 

para guru di SMP Al-Islam 1 Surakarta dalam mendidik dan membina 

tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik serta mampu memberi teladan 

dalam bersikap. 

2. Pendidikan Karakter 

Menurut Ratna Megawangi yang dikutip oleh Kesuma (2011: 5), 

pendidikan karakter adalah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat 

mengambil keputusan dengan bijak sehingga dapat mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, dan diharapkan mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungan di sekitarnya. 
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3. SMP Al-Islam 1 Surakarta 

SMP Al-Islam 1 Surakarta merupakan SMP favorit di Surakarta. 

SMP Al-Islam 1 Surakarta adalah lembaga pendidikan yang berdiri di 

bawah naungan Yayasan Perguruan Al-Islam. SMP AL-Islam 1 Surakarta 

mempunyai slogan “Pelayanan Prima Untuk Kualitas Prima”.  

Sekolah ini mempunyai 3 gedung yang terletak di Begalon dan 2 

yang di Nirbitan. Di Begalon terdapat kelas RSBI diantaranya kelas 3 

yaitu kelas 3A, kelas 2 yaitu kelas 2A, dan kelas 1 yaitu kelas 1A dan 1B, 

selainnya adalah kelas reguler yang sebagian besar terletak di Nirbitan. 

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini diantaranya pramuka, sepak 

bola, badminton, basket, tata boga, tata busana, PMR, English Club, 

Arabic Club  yang dilaksanakan pada hari minggu. 

Prestasi yang telah diraih SMP Al-Islam 1 Surakarta antara lain juara 

1 pencak silat putri tingkat nasional, juara 1 lomba tilawah se-Surakarta, 

juara 1 lomba cerdas cermat se-Surakarta, juara 1 lomba MTQ se-

Surakarta. 

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud 

judul penelitian “peranan guru dalam pendidikan karakter di SMP Al-

Islam 1 Surakarta” adalah usaha untuk mempelajari kegiatan tentang 

pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan oleh para guru di SMP 

Al-Islam 1 Surakarta kepada para siswanya ketika di sekolah, baik ketika 

pembelajaran di kelas berlangsung atau pun ketika di luar kelas. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahannya yaitu : “Bagaimana Peranan Guru dalam 

Proses Pendidikan Karakter pada Ranah Makro dan Mikro  Di SMP Al-

Islam 1 Surakarta ?” 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Masalah pendidikan karakter ini sangat menarik untuk diteliti. Hal 

ini bertujuan untuk “mendeskripsikan bagaimana peranan guru dalam 

proses pendidikan karakter pada ranah makro dan mikro di SMP Al-Islam 

1 Surakarta”. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan tentang pentingnya pendidikan karakter. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi guru, dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan 

kualitas diri terutama dalam masalah akhlak sehingga selalu 

menjadi teladan bagi siswanya. 

2) Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan 

pembinaan kepada guru-gurunya terutama dalam masalah akhlak. 

3) Bagi penulis, dapat menjadi bahan evaluasi diri karena kelak akan 

menjadi guru agar senantiasa memperbaiki akhlak. 
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E. Kajian Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah sebuah tinjauan komprehensif dan kritis 

terhadap pustaka yang relevan dengan topik. Adapun penelitian yang 

berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam skripsi ini 

antara lain: 

1. Lina Dwi Hastuti (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Pendidikan 

Karakter Pada Siswa SD Melalui Ekstrakurikuler Tari Reog Ponorogo 

(Studi Kasus Kegiatan Ekstra di SDN Duwet Kecamatan Pracimantoro 

Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2011/2012)”, menyimpulkan 

bahwa penanaman nilai pendidikan karakter dalam tari Reog Ponorogo 

yang dilakukan di SD Negeri Duwet Pracimantoro walaupun tidak 

sepenuhnya berhasil secara maksimal tapi bisa digunakan sebagai 

alternatif pembelajaran pendidikan karakter dengan menggunakan media 

kesenian tradisional. Adapun nilai pendidikan karakter melalui tari Reog 

Ponorogo antara lain: percaya diri, kerjasama antar siswa, disiplin, dan 

tanggung jawab. 

2.   Firda Amila (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Persepsi Guru 

Matematika SMP Se-kecamatan Welahan Kabupaten Jepara Mengenai 

Pengintegrasian Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran”, 

menyimpulkan bahwa guru matematika se-kecamatan Welahan kabupaten 

Jepara sudah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

yang meliputi kegiatan perencanaan seperti menambahkan nilai-nilai 

karakter dalam pembuatan silabus dan RPP serta memilih buku ajar, 
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media, dan metode pembelajaran yang mendukung pengembangan 

karakter siswa. Dalam kegiatan pelaksanaan seperti melaksanakan 

kegiatan pembelajaran yang terdapat nilai-nilai karakter di dalamnya 

berdasar perencanaan pembelajaran. Dalam kegiatan evaluasi seperti 

memberikan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang dikerjakan secara 

individu atau kelompok dan memberikan ulangan atau tes kepada siswa, 

selain itu pemberian reward kepada siswa yang menunjukkan karakter 

yang baik dan pemberian punishment kepada siswa yang menunjukkan 

karakter tidak baik dirasa penting dalam mengevaluasi karakter siswa. 

3.  Ahmad Haris (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Muatan dan 

Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Proses Pembelajaran PKn 

pada Siswa Kelas VII MTs Muhammadiyah Trucuk Kabupaten Klaten 

Tahun Pelajaran 2011/2012 (Studi Kasus Di MTs Muhammadiyah Trucuk 

Kabupaten Klaten”, menyimpulkan bahwa muatan pendidikan karakter 

yang terkandung dalam buku PKn yang digunakan guru untuk mengajar 

kelas VII ialah buku PKn karangan A. T. Sugeng Priyanto, dkk, buku 

tersebut memuat 4 sub pokok bahasan, yaitu: a) norma-norma yang 

berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, b) 

makna proklamasi kemerdekaan dan konstitusi pertama, c) perlindungan 

dan penegakan hak asasi manusia, d) kemerdekaan mengemukakan 

pendapat. Muatan dalam silabus dan RPP meliputi dapat dipercaya, rasa 

hormat, rasa perhatian, tekun, jujur, kewarganegaraan, tanggung jawab, 

berani, ketulusan dan integritas. 
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4. Nour Mutia Khaulina Ulfa (2012) dalam skripsinya yang berjudul 

“Implementasi Pendidikan Karakter Bangsa di SMP Negeri 1 Sambi 

Boyolali Tahun Pelajaran 2011/2012”, menyimpulkan bahwa pelaksanaan 

pendidikan karakter dilakukan di dalam dan di luar kelas, 1) Karakter 

religius, di dalam kelas tercermin dalam kegiatan berdoa bersama sebelum 

pelajaran dimulai sedangkan di luar kelas tercermin saat melaksanakan 

shalat dhuhur berjama’ah, 2) karakter jujur, di dalam kelas tercermin saat 

guru menanyakan pekerjaan rumah pada siswa sedangkan di luar kelas 

tercermin saat siswa mengembalikan buku yang telah dipinjam ke 

perpustakaan, 3) karakter toleransi, di dalam kelas tercermin saat guru 

menghargai semua jawaban dari siswa yang menjawab pertanyaan 

sedangkan di luar kelas tercermin saat guru memberi kebebasan kepada 

siswa untuk berbusana muslim atau tidak, 4) karakter disiplin, di dalam 

kelas tercermin dalam kebiasaan guru sebelum pelajaran dimulai 

mengabsen para siswa sedangkan di luar kelas tercermin saat siswa 

upacara dengan memakai seragam lengkap, 5) karakter kerja keras, di 

dalam kelas tercermin saat guru semaksimal mungkin berusaha agar siswa 

mampu menangkap materi yang disampaikan sedangkan di luar kelas 

kurang diperhatikan, 6) karakter kreatif, di dalam kelas kurang 

diperhatikan sedangkan di luar kelas tercermin saat guru mengadakan 

lomba memasak antar guru dalam rangka proklamasi kemerdekaan, 7) 

karakter mandiri, di dalam kelas tercermin saat kegiatan siswa 

mengerjakan tugas individu sedangkan di luar kelas tercermin saat 
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pramuka, 8) karakter demokrasi, di dalam kelas tercermin saat materi 

pelajaran demokrasi sedangkan di luar kelas tercermin saat pemilihan 

ketua OSIS, 9) karakter rasa ingin tahu, di dalam kelas tercermin saat 

kebiasaan guru memberi pertanyaan pada siswa dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa dalam kemampuan siswa menangkap materi 

sedangkan di luar kelas tercermin saat keingintahuan siswa mengenai nilai 

yang diperoleh, 10) karakter bersahabat, di dalam kelas tercermin saat 

kebiasaan guru senang bertanya pada siswa sedangkan di luar kelas 

tercermin saat pergaulan antar siswa yang selalu bersahabat, 11) karakter 

cinta damai, di dalam kelas tercermin saat guru memberikan pujian pada 

siswa yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar sedangkan di luar 

kelas tercermin saat siswa tidak pernah terlibat tawuran, 12) karakter 

gemar membaca, di dalam kelas tercermin saat kegiatan pembelajaran 

guru menyuruh siswa membaca buku paket sedangkan di luar kelas 

tercermin saat siswa membaca di perpustakaan, 13) karakter peduli sosial, 

di dalam kelas tercermin saat guru bertanya kepada siswa yang baru 

sembuh dari sakit sedangkan di luar kelas tercermin saat guru dan wakil 

dari siswa menjenguk siswa yang sedang sakit, 14) karakter peduli 

lingkungan, di dalam kelas tercermin saat guru menyuruh siswa untuk 

membuang bungkus jajanan di bawah meja ke tempat sampah sedangkan 

di luar kelas tercermin saat kegiatan kerja bakti tiap Jumat.   

Dalam skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap 

peranan guru dalam memberikan pendidikan karakter pada peserta didik 
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baik di dalam kelas. Serta melihat RPP yang digunakan oleh guru aqidah 

akhlak, PKn, IPS Geografi dan IPA Biologi, apakah sudah mencakupkan 

pendidikan karakter yang menjadi tujuannya. 

Hal ini akan melengkapi pada penelitian sebelumnya yang hanya 

melihat pengintegrasian pendidikan karakter pada RPP dan silabus saja, 

serta penelitian yang hanya melihat pendidikan karakter yang dilakukan 

guru di luar dan di dalam kelas tapi belum melihat RPP yang dipakai oleh 

guru apakah sudah mencakupkan pendidikan karakter atau belum. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012: 3). 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research), karena penelitian dilakukan di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Jika 

dilihat 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. 
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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 

Dalam rangka untuk memperoleh data, maka penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut: 

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). 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-
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gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar 

(Sugiyono, 2012: 196). 

Dalam observasi ini, penulis menjadi partisipan sebagai pengamat 

yaitu masing-masing pihak, baik pengamat maupun yang diamati, 

menyadari peranannya. Peneliti sebagai pengamat membatasi diri 

dalam berpartisipasi sebagai pengamat, dan responden menyadari 

bahwa dirinya adalah obyek pengamatan. Oleh karena itu, pengamat 

membatasi aktivitasnya dalam kelompok responden (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 

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu yang lalu (Gulo, 2003: 123). 

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). 
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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 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan mana penting, apa yang dapat dipelajari, serta memutuskan 

apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013: 248).\ 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu 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). 

 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembaca dalam mempelajari dan memahami 

skripsi ini, penulis menyajikan skripsi dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang : latar belakang masalah, 

penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian 

pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 
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BAB II : KAJIAN TEORITIK PERANAN GURU DALAM 

PENDIDIKAN KARAKTER, pada bab ini terdiri dari dua sub pokok 

bahasan yaitu: a) Guru, berisi tentang: Pengertian guru, persyaratan guru, 

tanggung jawab guru, tugas guru, dan peranan guru b) Pendidikan karakter, 

berisi tentang: pengertian pendidikan, pengertian pendidikan karakter, 

pendidikan karakter menurut Islam, dan tujuan pendidikan karakter. 

BAB III : DESKRIPSI DATA PERANAN GURU DALAM 

PENDIDIKAN KARAKTER DI SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA, pada 

bab ini terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: a) Gambaran umum SMP 

Al-Islam 1 Surakarta, berisi tentang: letak geografis SMP Al-Islam 1 

Surakarta, sejarah berdiri, struktur organisasi, visi, misi dan tujuan, keadaan 

guru, karyawan dan siswa serta sarana prasarana, b) Pelaksanaan peranan 

guru dalam pendidikan karakter di SMP Al-Islam 1 Surakarta. 

BAB IV : ANALISIS DATA PERANAN GURU DALAM 

PENDIDIKAN KARAKTER DI SMP AL-ISLAM 1 SURAKARTA, 

menganalisis data yang telah terkumpul sehingga dapat diketahui bagaimana 

peranan guru dalam pendidikan karakter di SMP Al-Islam 1 Surakarta pada 

lingkup makro dan mikro. 

BAB V : PENUTUP, berisi tentang: kesimpulan, saran dan kata 

penutup. 


