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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu 

investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber 

daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Sering kali kemajuan suatu 

bangsa diukur dari masyarakatnya dalam mengenyam pendidikan. Semakin 

tinggi pendidikan yang dimiliki suatu masyarakat, maka semakin maju bangsa 

tersebut. Adapun tujuan akhir pendidikan adalah tercapai masyarakat 

berkhlakul karimah yang dapat membawa kemajuan dalam berbagai bidang. 

Dengan adanya pendidikan, dapat meningkatkan kualitas moral, pengetahuan 

dan  teknologi. Maka dari itulah adanya sinergi antara pendidikan dan sumber 

daya manusia. 

Pendidikan tidak terpisah dengan manajemen kurikulum. Menurut 

Nurhadi (dalam Arikunto dan Yuliana 2008:3) bahwa:  

“Manajemen  adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa 

proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang 

tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien”.  

 

Istilah kurikulum  menurut Arikunto dan Yuliana (2008:131)  dalam arti 

sempit adalah:  
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“… semua pelajaran baik teori maupun praktek yang diberikan kepada 

para siswa selama mengikuti suatu proses pendidikan tertentu. 

Sedangkan kurikulum dalam arti luas adalah semua pengalaman yang 

diberikan oleh lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti 

pendidikan”. 

 

Beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa manajemen 

kurikulum adalah proses pengelolaan oleh sekelompok manusia yang 

tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan kurikulum.  

Seperti yang dikemukakan Sudarsyah dan Nurdin Tim Dosen 

Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (2010:191) 

manajemen kurikulum adalah sebagai suatu system pengelolaan kurikulum 

yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka 

mewujudkan ketercapaian kurikulum. Ketika dalam pelaksanaannya, 

manajemen kurikulum senantiasa seimbang dan sejalan sesuai dengan 

konteks Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), sehingga kurikulum yang 

sekarang berjalan disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Pelaksanan kurikulum tersebut diharapkan lembaga pendidikan atau 

sekolah mampu mengelola kurikulum secara mandiri dengan mengutamakan 

kebutuhan lembaga pendidikan atau sekolah serta kebijakan nasional yang 

telah ditetapkan. 

Era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, pemerintah dengan 

lembaga yang berada di naungannya diharapkan lebih maksimal dalam 

mengelola pendidikan. Pengelolaan pendidikan dapat terlihat keseriusan 

dalam manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum yang dilaksanakan 
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dengan maksimal akan dapat membawa kepada keberhasilan suatu lembaga 

pendidikan. Komponen yang ada dalam kurikulum adalah adanya 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Keempat hal tersebut 

memberikan kontribusi dalam keberhasilan manajemen kurikulum 

pendidikan. 

Pengelolaan pendidikan yang tidak serius akan memberikan dampak 

negatif terhadap keberhasilan pendidikan. Dewasa ini pendidikan di 

Indonesia belum dapat  membawa kepada penyelesaian masalah-masalah 

yang berkaitan akhlak maupun moralitas bangsa. Menurut Kesuma dkk 

(2011:2-3)  bahwa di antaranya ada dua hal indikasi dan fakta dari data akurat 

yaitu: 

1. Kondisi akhlak atau moral generasi muda yang rusak. Hal ini ditandai 

dengan maraknya seks bebas di kalangan remaja, peredaran narkoba, 

tawuran pelajar, peredaran foto dan video porno pada kalangan pelajar 

dan sebagainya. Data hasil survey mengenai seks bebas di kalangan 

remaja Indonesia menunjukkan 63% remaja Indonesia melakukan seks 

bebas. Sedangkan remaja korban narkoba di Indonesia, ada 1,1 juta orang 

atau 3,9% dari total jumlah korban. Untuk tawuran pelajar SD, SMP, dan 

SMA di DKI Jakarta mencapai 0,08% atau sekitar 1.318 siswa dari total 

1.647.835 siswa. Bahkan 26 siswa di antaranya meninggal dunia.   

2. Rusaknya moral bangsa dan menjadi akut (korupsi, asusila, kejahatan, 

tindakan kriminal pada sektor pembangunan, dan sebagainya. Korupsi 

semakin bertambah merajalela. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 

Indonesia tahun 2009, tingkat korupsi di Indonesia naik menjadi 2,8% dari 

2,6% pada tahun 2008. Sehingga Indonesia berada diurutan ke-111 dari 

180 negara, naik 15 posisi dari tahun lalu yang disurvai IPK-nya oleh 

Transparancey Internasional (TI).  

  

Sejak 2500 tahun yang lalu, Socrates telah berkata bahwa tujuan 

paling mendasar dari pendidikan adalah untuk membuat seseorang menjadi 
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good and smart. Sedangkan dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad Saw. 

mengajarkan, bahwa misi utamanya dalam mendidik manusia adalah untuk 

menyempurnakan akhlak dan mengupayakan pembentukan karakter yang 

baik (good character)( Majid dan Andayani, 2012:2). 

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab: 

21 sebagai berikut : 

َلَقْد َكاَن ِفْي َرُسْوِل اِهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجْوا اَهللا َو ْاليَـْوَم اْألَِخَر َو ذََكَر 
ًرا   اَهللا َكِثيـْ

Artinya:”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 Allah”.  

(Q.S Al-Ahzab : 21). 

 

Ayat tersebut Allah swt. memerintahkan kepada umat Islam dan 

manusia pada umumnya untuk meneladani sifat Nabi Muhammad saw. 

Seorang manusia yang patut untuk dijadikan contoh dalam setiap aspek 

kehidupan. Beliau tidak pernah berbuat keji maupun salah, karena beliau 

memiliki sifat maksum. Beliau juga menegaskan bahwa sebaik-baik dari kita 

adalah yang paling mulia akhlaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. 

berikut. 

ثـََناحَ  ثَِني َشِقيٌق َعْن َمْسُروٍق  د ثـََنا اْألَْعَمُش قَاَل َحد ثـََنا أَِبي َحد ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحد
ثـَُنا ِه ْبِن َعْمٍرو ُيَحدا ُجُلوًسا َمَع َعْبِد اللهِ  قَاَل ُكنى  ِإْذ قَاَل َلْم َيُكْن َرُسوُل اللَصل

 اللُه َعَلْيِه َوَسلَم فَاِحًشا َوَال ُمتَـَفحًشا َوِإنُه َكاَن يـَُقوُل ِإن ِخَيارَُكْم َأَحاِسُنُكْم 

 َأْخَالقًا
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Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Umar bin Hafsh telah 

menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada 

kami Al A'masy dia berkata; telah menceritakan kepadaku Syaqiq 

dari Masruq dia berkata; "Kami pernah duduk-duduk sambil 

berbincang-bincang bersama Abdullah bin 'Amru, tiba-tiba dia 

berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah 

berbuat keji dan tidak pula menyuruh berbuat keji, bahwa beliau 

bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling 

mulia akhlaknya."(HR.BUKHARI - 5575).  

  

Hadis tersebut menunjukkan penekanan manusia untuk berakhlak 

mulia, sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad saw. Pelaksanaan 

tersebut dapat dilihat pada penanaman karakter dalam pendidikan, baik 

formal maupun informal. Pemerintah mempunyai komitmen yang besar 

dalam mengembangkan dan mensukseskan pendidikan karakter. Hal ini dapat 

diterapkan  pada lembaga pendidikan dimana anak-anak sedang belajar baik 

lembaga formal, nonformal, informal maupun pada lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono pada puncak acara Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 

2010. Beliau memberikan penghargaan kepada para guru yang telah berhasil 

mengembangkan dan melaksanakan pendidikan karakter di sekolahnya. Pada 

peringatan itu pula Mendiknas Muhammad Nuh mengatakan bahwa 

pendidikan karakter sangat penting, karena sebagai bagian upaya 

membangun karakter bangsa (Wibowo, 2012:51).   



6 

Pentingnya pendidikan karakter sebagaimana tertulis dalam UU 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Pasal 3 

menyatakan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan 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” (Hidayatullah, 2010:14).  

 

Penerapan kurikulum dalam membentuk karakter siswa pada  

lembaga pendidikan formal merupakan bagian kegiatan sekolah. Kurikulum 

menjadi scenario dalam mewujudkan kesuksesan pelaksanaan karakter. 

Dengan merencanakan, mengontrol, melaksanakan, dan mengevaluasi 

kurikulum diharapkan mampu mewujudkan tujuan pendidikan Nasional. Hal 

ini juga dibutuhkan kerja sama dari berbagai komponen pendidikan, misalnya 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat.  

Sejalan dengan itulah, manajemen kurikulum diharapkan dapat 

terealisasi di lembaga pendidikan untuk membentuk peserta didik berakhlak 

dan berkarakter. Lembaga Pendidikan SD Ta’mirul Islam Surakarta, merupakan 

sekolah tingkat dasar yang dianggap mampu memanajemen kurikulum dalam 

membentuk karakter peserta didik. Sekolah Dasar swasta tersebut menjadi 

percontohan Sekolah Dasar  yang mampu menanamkan pendidikan karakter. 

(Gunadi, wawancara 16 September 2014). Sekolah tersebut mampu 

menanamkan nilai-nilai karakter dengan nuansa Islamiyah. Tetapi juga tidak 
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mengabaikan prestasi akademik maupun non akademik. Data prestasi 

akademik hasil Ujian Nasional tahun ajaran 2012/2013 berada pada posisi ke-

5 dengan nilai rata-rata 87,5 (Gunadi, Wawancara, 16 Septemeber 2013). 

Adapun data prestasi non akademik tahun ajaran 2012/2013 menunjukkan 

bahwa Siswa SD Ta’mirul Islam Surakarta berhasil memperoleh juara lebih 

dari 60 kejuaraan, termasuk menjadi juara umum lomba MAPSI se-Kecamatan 

Laweyan (Dokumentasi, 16 September 2013).  

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Manajemen Implementasi Kurikulum dalam 

Pembentukan Karakter Siswa  SD Ta’mirul Islam Surakarta Tahun 2013/2014”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merencanakan kurikulum dalam membentuk karakter siswa? 

2. Bagaimana mengimplementasikan  kurikulum dalam membentuk karakter 

siswa? 

3. Bagaimana mengevaluasi kurikulum dalam membentuk karakter siswa? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai adalah: 
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a. Untuk mendeskripsikan perencanaan kurikulum dalam membentuk 

karakter siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan implementasi manajemen kurikulum dalam 

rangka membentuk karakter siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta. 

c. Untuk mendeskripsikan evaluasi kurikulum dalam rangka membentuk 

karakter siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta.  

 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai sumbangan pemikiran tentang implementasi 

manajemen kurikulum dalam membentuk karakter siswa pada 

jenjang Sekolah Dasar, khususnya SD Ta’mirul Islam Surakarta.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peserta Didik 

a) Meningkatkan pembentukan karakter siswa di SD Ta’mirul 

Islam Surakarta. 

b) Mengetahui penerapan karakter siswa di SD Ta’mirul Islam 

Surakarta. 

c) Memberikan gambaran deskriptif peran serta peserta didik 

dalam membentuk karakter siswa di SD Ta’mirul Islam. 
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2) Bagi Pendidik 

a) Meningkatkan peran pendidik dalam membentuk karakter 

siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta. 

b) Mengetahui penerapan kurikulum dalam membentuk 

karakter siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta. 

c) Mengevaluasi peran serta pendidik dalam membentuk 

karakter siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta. 

3) Bagi Sekolah 

a) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan 

dengan penerapan kurikulum dalam membentuk karakter 

siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta.  

b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan gambaran 

deskriptif dalam meningkatkan manajemen kurikulum dalam 

membentuk karakter siswa di SD Ta’mirul Islam. 

4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

a) Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan terhadap 

penelitian yang relevan. 

b) Dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap penelitian 

yang relevan. 
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D. Kerangka Teori  

Penelitian yang berjudul “ Manajemen Implementasi Kurikulum dalam 

Pembentukan Karakter Siswa di SD Ta’mirul Islam Surakarta Tahun Ajaran 

2013/2014”, perlu dijelaskan kajian teori agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam menginterprestasikan kandungan judul. Adapun penjelasan judul 

penelitian secara singkat sebagai berikut: 

1. Manajemen 

Manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu berasal dari kata 

manus yang berarti tangan dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata 

tersebut digabung menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. 

Kata mangere diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata 

kerja to manage, dengan kata benda management dan manager untuk 

orang yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, management 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau 

pengelolaan (Usman, 2008:4).  

  Secara umum manajemen berarti mengelola dan mengatur. 

Manajemen adalah suatu kegiatan dalam pengelolaan usaha kerjasama 

sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar 

efektif dan efisien.  
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2. Implementasi Kurikulum 

 Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan. Dapat 

dikatakan pula bahwa implementasi adalah pelaksanaan ide, konsep, 

maupun kebijakan dalam suatu tindakan sehingga memberikan dampak 

yang baik. Kurikulum mengandung makna semua pelajaran baik teori 

maupun praktek yang diberikan kepada siswa-siswa selama mengikuti 

suatu proses pendidikan tertentu. Secara luas kurikulum adalah semua 

pengalaman yang diberikan oleh lembaga pendidikan kepada anak didik 

selama mengikuti pendidikan. 

3. Kurikulum 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai 

pedoman penyelenggraan  kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan tertentu (Rusman, 2009:3). Kurikulum mengandung makna 

sempit bahwa semua pelajaran baik teori maupun praktek yang diberikan 

kepada siswa-siswa selama mengikuti suatu proses pendidikan tertentu. 

Secara luas kurikulum adalah semua pengalaman yang diberikan oleh 

lembaga pendidikan kepada anak didik selama mengikuti pendidikan. 

4. Manajemen Kurikulum 

Manajemen Kurikulum merupakan sebagai suatu sistem 

pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan 

sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan ketercapaian 
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kurikulum Rusman, 2009:3). Kurikulum yang dapat dijadikan contoh 

misalnya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pengajaran (KTSP).  

Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan seperangkat rencana 

dan pengatuaran tentang kompetensi dan hasil belajar, serta 

pemberdayaan sumber daya pendidikan. Tujuan dari kurikulum tersebut 

adalah agar peserta didik memperoleh kompetensi dan kemampuan 

akademik maupun akademik yang baik untuk menunjang hidup yang 

memadai, pengembangan moral yang terpuji, pembentukan karakter yang 

kuat, kebiasaan hidup yang sehat, semangat bekerja sama yang kompak, 

dan apresiasi estetika yang tinggi terhadap dunia sekitar (Mulyasa, 

2002:39).  

Sementara itu, muncul Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) yang merupakan penyempurnaan dari Kurikulum 2004 (KBK). KTSP 

adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan (Mulyasa, 2006:19-20).  

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) intinya 

mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri  atas 

standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.  
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Pengembangan KTSP mengacu pada Standar Isi dan Standar 

Kelulusan yang berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang 

disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah 

atau madrasah. Adapun prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum 

di antaranya, 1) berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan 

kebutuhan peserta didik dan lingkungan 2) beragam dan terpadu, 3) 

tanggap terhadap IPTEK dan seni, 4) relevan dengan kebutuhan 

kehidupan, dan 5) seimbang antara kepentingan nasional dan 

kepentingan daerah.  

Beberapa prinsip tersebut perlu diperhatikan dalam rangka 

menyusun dan merumuskan hal-hal dalam komponen kurikulum. Yaitu 

tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur,  muatan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan, dan pengembangan silabus.   

5. Karakter  

Karakter berasal dari bahasa Latin “kharakter”, “kharassein”, 

“kharax”, dalam bahasa Inggris “character” dan dalam bahasa Indonesia 

“karakter” (Andayani, Majid, 2011:11). Karakter adalah cara berfikir dan 

berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan Negara (Hariyanto, Samani, 

2011: 41). Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam pendidikan berkarater  

berjumlah 18 butir. Adapaun kesemuanya adalah religius, jujur, toleransi, 

disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 
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semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat 

atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli, lingkungan, 

peduli sosial, dan tanggung jawab (Wibowo, 2012:43-44).  

Nilai-nilai karakter tersebut dua di antaranya adalah tanggung 

jawab dan disiplin. Bertanggung jawab merupakan sikap dan perilaku 

seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Sedangkan  

disiplin merupakan suatu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan 

patuh pada berbagai ketentuan norma, dan peraturan (Gunawan, 

2012:33).  

 

E. Kajian Pustaka 

Ada beberapa kajian pustaka tentang penelitian manajemen 

kurikulum dalam pembentukan karakter, di antaranya adalah :  

Syaifudin (UMS:2012) dalam tesisnya  yang berjudul “Pengelolaan 

Pendidikan Karakter  (Studi Situs  SMP  Negeri 1 Pacitan)”. Hasil penelitian  ini,  

pengelolaan pendidikan karakter  di SMP  Negeri 1 Pacitan  dalam  setting 

sekolah pada pendidikan karakter diwujudkan dalam bentuk  implementasi 

strategi intervensi meliputi  penguatan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa 

pada pengembangan kurikulum, pendahuluan KTSP, visi dan misi sekolah, 

mata pelajaran, muatan lokal,  dan pengembangan diri. Adapun untuk 

strategi habituasi meliputi implementasi nilai-nilai pendidikan karakter 

bangsa pada budaya sekolah, peraturan  tata tertib sekolah atau kelas, 
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keteladanan, dan pembiasaan warga sekolah. Dalam ciri-ciri aktivitas 

mengajar guru  pendidikan karakter terlihat dari kemampuan  guru dalam 

mengerjakan aspek-aspek administrasi. Aspek-aspek tersebut meliputi 

pembuatan silabus, program tahunan (prota), program semester (promes), 

serta (RPP) yang diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter bangsa. Aktivitas 

siswa dalam pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

mencakup pakaian seragam siswa, rambut, kuku, tato dan make up, masuk 

dan pulang sekolah, kegiatan mengikuti upacara, kegiatan mengikuti 

pembelajaran di kelas, pengelolaan waktu istirahat, aktivitas pada kantin 

kejujuran, aktivitas memelihara lingkungan  dan kebersihan kelas, serta 

kegiatan keagamaan dan sosial. Penelitian tesis tersebut, menitikberatkan 

pada pengelolaan pendidikan karakter melalui beberapa strategi, di antaranya 

strategi habituasi, strategi intervensi, dan aktivitas guru mengajar, sehingga 

berbeda dengan penelitian tesis ini.  

Tamsari (UMS:2012) dalam tesisnya yang berjudul ”Pengelolaan 

Pendidikan Karakter Siswa MI Al-Huda Durenombo Kabupaten Batang”.  Hasil 

penelitian tesis ini adalah penerapan pendidikan karakter siswa melalui 

pembiasaan (Habituasi) atau budaya sekolah seperti pembiasaan berjabat 

tangan, mengucapkan salam, shalat sunnah dhuha, merupakan kegiatan yang 

dilakukan di lingkungan sekolah yang menanamkan nilai-nilai karakter dengan 

konsep dasar. Metode pembelajaran karakter siswa bervariatif, dengan selalu 

berusaha mengaitkan atau memasukan materi atau pokok bahasan ke dalam 
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nilai-nilai karakter (Reflektif). Kemudian memberikan nasehat-nasehat, 

arahan, wejangan, tausiyah, untuk selalu berbuat kebaikan sesuai dengan 

nilai-nilai keislaman, yang dilakukan sebelum atau sesudah atau di sela-sela 

penyampaian materi; Faktor yang mempengaruhi karakter siswa dalam 

pendidikan karakter adalah bentuk dukungan dari lingkungan keluarga (orang 

tua), lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat dan stakeholder lainnya, 

merupakan turut mempengaruhi nilai-nilai karakter anak melalui tingkat 

perhatian, kasih sayang, dan bimbingan. Penelitian tesis tersebut membahas 

tentang pengelolaan pendidikan karakter. Akan tetapi lebih mengutamakan 

pengelolaan melalui pembiasaan, penggunaan metode bervariatif, dan 

melalui tausiyah, arahan, maupun wejangan, sehingga berbeda dengan 

penelitian tesis ini.  

Tukirin (UMS:2013) dalam tesisnya yang berjudul “Implementasi 

Kurikulum Al-Islam dalam Meningkatkan Ibadah Mahdhah” pada Siswa Kelas 

XI SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 2011/2012. Hasil penelitian tesis 

ini adalah yang pertama, pengembangan program kurikulum al-Islam, 

meliputi: program tahunan, program semester, program modul, program 

mingguan dan harian, dan program pengayaan dan remedial. Yang kedua, 

pelaksanaan pembelajaran al-Islam, meliputi: pre-test (apersepsi), proses, 

dan post test. Yang ketiga, Evaluasi hasil  belajar peserta didik, meliputi: 

ulangan harian, Ulangan Tengah Semester (UTS), dan Ulangan Akhir Semester 

(UAS). Yang keempat, Kegiatan-kegiatan dalam kurikulum al-Islam, meliputi: 
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tadarus, hafalan surat-surat pendek,shalat dhuha, shalat dhuhur, shalat 

Jum’at, dan baitu arqam. Penelitian tesis tersebut membahas tentang 

Implementasi kurikulum Al-Islam dalam meningkatkan ibadah mahdhah. 

Adapun cara implementasi kurikulum Al-Islam dalam meningkatkan ibadah 

mahdhah dengan pengembangan kurikulum Al-Islam, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar peserta didik. Jadi penelitian tersebut 

menitikberatkan pada implementasi kurikulum Al-Islam dalam meningkatkan 

ibadah mahdhah, sehingga berbeda dengan penelitian tesis ini.  

Jurnal yang berjudul Implementation of a Curriculum Management 

Tool:   Challenges Faced by a Large Australian University, menyatakan bahwa:  

“UNITS is an online repository of unit guides and a curriculum mapping 

tool. Staffdevelopment in the use of the tool has led to more thoughtful 

use of learning and teaching activities and better linking of learning 

outcomes with assessment” (Lai, Jennifer. Marrone, Mauricio, 2012: 28-

36). 

 

Makna dari kutipan tersebut kurang lebih adalah sebuah universitas 

besar Australia menerapkan kurikulum alat manajemen baru yang disebut 

UNIT. UNIT adalah sebuah repositori online panduan satuan dan alat 

pemetaan kurikulum. Staff development dalam penggunaan alat ini telah 

menyebabkan penggunaan lebih bijaksana  dalam belajar dan mengajar. 

Sehingga dapat dikatakan kegiatan yang lebih baik adalah  menghubungkan 

hasil belajar dengan penilaian. Jurnal penelitian tersebut membahas tentang 

manajemen dalam pelaksanaan kurikulum yang disebut UNIT. UNIT sebagai 
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alat memetakan kurikulum dalam proses belajar mengajar, sehingga mampu 

menghubungkan hasil dengan penilaian.  

Hartshorne dan May (1928-1930) (Mulkey, Young Jay, 1997:35-37) 

melakukan studi pendidikan karakter. Penelitian ini berbasis lapangan yang 

digunakan 10. 865 anak di kelas lima dari 23 komunitas di seluruh Amerika 

Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari 

pendidikan moral, baik sekuler dan religius, pada perilaku karakter yang 

berhubungan dengan siswa. Secara umum menyimpulkan bahwa program 

pendidikan karakter, pelajaran agama, dan pelatihan moral yang 

berpengaruh pada perilaku moral siswa. Penelitian dalam jurnal tersebut 

menyimpulkan bahwa beberapa program dari pendidikan karakter, pelajaran 

agama, dan pelatihan moral berpengaruh terhadap perilaku moral siswa.  

Berangkat dari kelima kajian pustaka tersebut, penelitian ini 

menempatkan pada manajemen kurikulum dalam membentuk karakter pada 

siswa. Karena cara mengatur dan mengelola kurikulum dalam membentuk 

karakter siswa belum ada yang meneliti. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis  Penelitian 

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, fenomenologis, dan berbentuk 

diskriptif. Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 
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mengedepankan penelitian data atau realitas persoalan dengan 

berlandaskan pada pengungkapan apa-apa yang dieksplorasikan dan 

diungkapkan oleh para responden dan data yang berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka. Dengan kata lain metode kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan (Moleong, 2003:3). Menurut Soetopo (2002:35) 

pendekatan kualitatif deskriptif adalah mengumpulkan data yang berupa 

kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari pada sekedar 

angka atau frekuensi. 

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Boydan dan Tylor (dalam 

Choir, 2002:74) pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang, yang lebih mengedepankan analisa pada proses 

penyimpulan induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antar 

fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini lebih mengedepankan pada lapangan yang 

konkret dan sistematik. 

2. Setting  Penelitian   

a. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SD Ta’mirul Islam Surakarta. Hal ini 

disebabkan karena pada sekolah tersebut adanya suatu indikasi dalam 

manajemen kurikulum dalam membentuk karakter siswa. Seiring 
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dengan berubahnya kebijakan kurikulum pendidikan maka berdampak 

pada pelaksanaan kurikulum pada sekolah. Di sisi lain pendidikan 

karakter sangat diprioritaskan pelaksanaannya. SD Ta’mirul Islam 

merupakan salah satu Sekolah Dasar swasta di Surakarta berusaha 

mengelola dan mengatur kurikulum dalam rangka membentuk nilai-

nilai kepribadian siswa, sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional.  

b. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 4  bulan, terhitung 

mulai bulan   Juli  sampai bulan Oktober tahun 2013. Tabel 1.1 tahap 

penelitian  

No. Tahap Keterangan 

1. Persiapan Pencarian literatur berkaitan dengan materi 

penelitian, pembuatan proposal, dan mengurus 

perizinan penelitian. 

2. Pelaksanaan Data lokasi pengkajian pustaka, wawancara, reduksi 

data, dan persiapan analisis data. 

3. Analisi Data Analisa hasil temuan pengelolaan implementasi 

kurikulum, mengkroscek data-data dari wawancara, 

observasi, maupun dokumentasi. 

4. Penyusunan 

Laporan 

Penelitian 

Penyusunan hasil analisis data pada bab IV, 

merumuskan kesimpulan dan saran, dan  

merumuskan abstrak. 

 

3. Subyek dan Informan 

 Penelitian Kualitatif subyek dalam penelitian  adalah peneliti dan 

atau orang yang dapat menjelaskan dan memberikan informasi yang luas 

mengenai fokus penelitian. Untuk menentukan subyek dalam penelitian 
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ini lebih bersifat Purposive Sampling (sampel bertujuan), yaitu dengan 

menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan 

bangunannya (contructions) yang bertujuan untuk merinci kekhususan 

yang ada dalam ramuan konteks yang unik (Moleong, 2006:224). Dalam 

penelitian ini yang dijadikan subyek dalam penelitian adalah Wakil Kepala 

Sekolah Bagian Kurikulum SD Ta’mirul Surakarta.  Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru, dan pengurus 

Yayasan.  

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal 

semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh 

informasi,biasanya komunikasi ini dilakukan dalam  keadaan saling 

berhadapan, namun dapat juga dilakukan melalui telephon 

(Nasution,2004:113). Sedangkan wawancara mendalam adalah  suatu 

cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung 

bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan 

gambaran lengkap tentang gambaran yang diteliti (Bungin, 2004:110). 

Wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, 

wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data berupa 
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transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang 

teknik lain dalam mengumpulkan data, observasi partisipan, analisis 

dokumen, dan fotografi (Danim, 2002:130). Wawancara ini digunakan 

penulis untuk mengumpulkan data dalam aspek letak geografis, 

sejarah berdiri, visi, misi, tujuan, dan strategi sekolah. 

b. Observasi Partisipasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi 

partisipasi adalah observasi dimana orang yang mengadakan 

penelitian ikut mengambil bagian dalam peri kehidupan orang-orang 

yang diobservasi (Mantra, 2004:82-83).   

Observasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data 

dalam aspek struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar, 

ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, kegiatan 

ekstrakurikuler, dan kalender pendidikan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya ( Arikunto,1996:234). Metode 

dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan data dalam 

aspek struktur pengurusan yayasan, struktur organisasi sekolah, 

deskripsi tugas pendidik dan tenaga kependidikan, Keadaan pendidik, 
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karyawan dan jumlah peserta didik, tata tertib pendidik dan peserta 

didik, dan fasilitas pendidikan. 

d. Keabsahan Data 

Teknik Keabsahan adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

membuktikan apakah penelitian tersebut benar-benar merupakan 

penelitian ilmiah. Adapun teknik-teknik pelaksanaan dalam keabsahan 

data yaitu dengan menggunakan  Triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu sendiri, untuk mengecek atau sebagai data pembanding   

(Moleong, 2000:178). Penelitian ini menggunakan metode Triangulasi 

dalam mencapai data yang diharapkan,karena metode ini lebih teliti 

yaitu:mengaitkan data wawancara dengan observasi sehingga data 

yang didapat lebih absah. Menurut Denzin (2000: 391) menyebutkan 

bahwa : 

1) Data triangulation: The use of variety of data source in a study; 

2) Invstigator Triangulation: The use of several different researchers 

or evaluator; 

3) Theory Triangulation: The us multiple methods to study a single 

sent of date; 

4) Methodological Triangulation: The use of multiple methods to 

study a single problem. 

 

Berdasarkan pernyataan diatas, tipe data Triangulation 

menggunakan empat prinsip yaitu: 
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1) Triangulasi data, adalah penggunaan beragam sumber data dalam 

satu kajian, sebagai contoh mewawancarai orang pada posisi 

status yang berbeda atau dengan titik yang berbeda. 

2) Triangulasi Investigator (sumber) adalah penggunaan beberapa 

sumber informasi yang berbeda. 

3) Triangulasi Teori; penggunaan sudut pandang ganda dalam 

menafsirkan. 

4) Triangulasi Methodologis; Penggunaan metode ganda untuk 

mengkaji masalah atau program tunggal. 

Penelitian ini menggunakan tehnik pemeriksaan Triangulasi 

melalui penggunaan metode. Triangulasi dengan metode dilakukan 

dengan jalan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui wawancara, oservasi dan 

dokumentasi. Seperti yang dikemukakan oleh Patton dalam (Mantra, 

2000:) dalam melakukan pengecekan data dengan metode kualitatif 

dapat dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil 

pengamatan. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan orang secara pribadi. 

3) Membandingkan perkataan orang terhadap situasi penelitian 

keadaan biasanya (sehari-hari). 
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4) Membandingkan keadaan dan perspektif berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti rakyat,orang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

terkait. 

e. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses proses pengorganisasian dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti dan sarankan oleh data (Moleong, 2004:280). Analisis data 

pada penelitian ini menggunakan pendekatan Social Anthropological 

Approach. Suatu pendekatan pada analisis data yang sering 

menggunakan aktivitas studi kasus yang beragam untuk 

mengumpulkan dataPendekatan tersebut dapat tercapai melalui 

informasi pada catatan lapangan dan berusaha menerapkan 

interpretative sebagai informasi teks. (Miles dan Huberman dalam 

Komariah, Satori, 2012:213-215). Dalam penelitian ini proses analisa 

data  yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam 

penelitian ini proses analisa data dilakukan sebagai berikut: 
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1) Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai metode 

yang telah dilaksanakan, seperti wawancara, dokumentasi, dan 

observasi. Adapun pengumpulan data observasi meliputi 

beberapa aspek, yaitu letak geografis, sejarah berdiri, visi, misi, 

dan tujuan sekolah. Pengumpulan data dokumentasi meliputi 

aspek struktur pengurus dan organisasi sekolah, deskripsi tugas 

pendidik dan tenaga pendidikan, jumlah guru, karyawan, dan 

siswa, program pendidikan, tata tertib pendidik  dan peserta didik, 

dan fasilitas pendidikan. Untuk data wawancara meliputi aspek 

manajemen kurikulum, dan  karakter. 

2) Reduksi Data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan dan pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan tranformasi data yang berasal 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Beberapa data yang tidak 

relevan dengan penelitian adalah strategi sekolah.   

3) Penyajian Data  

Kesimpulan  informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam tabel, skema, 

dan sebagainya. Beberapa hasil data disajikan dalam bentuk 

kalimat deskriptif pada bab III dan analisis pada bab IV.  
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4) Penarikan Kesimpulan  

Yaitu mencari pola-pola kejelasan, atau konfigurasi yang 

merupakan kesimpulan akhir dari penelitian. Proses analisis data 

dalam penelitian menggunakan teknik analisis data interaktif 

(interaktive model of analysis) yang terdiri dari tiga komponen 

analisa yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

Beberapa instrument dari pengumpulan data dibuat 

penyederhanaan data yang diperoleh sebelum penyajian data. 

Penyajian data dapat disajikan dengan mengecek data dengan 

metode triangulasi data. Komponen terakhir dengan menarik 

kesimpulan beberapa data yang telah dichek dengan triangulasi 

data. Penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan menjawab 

pertanyaan sesuai yang ada pada rumusan masalah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Komponen-Komponen Analisis Data Miles & Huberman 

(Satori, Komariah, 2009:218) 
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