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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa kurikulum berkarakter 
berpengaruh dengan pembentukan akhlak siswa di MIN Sukoharjo.   Dengan 
adanya kurikulum berkarakter ini diharapkan mampu membentuk karakter siswa 
di sekolah baik melalui   pengintegrasian ke dalam mata pelajaran, pengembangan 
budaya sekolah, kegiatan ekstra kurikuler.  Kemudian yang tidak kalah penting 
dalam pembentukan akhlak siswa adalah  faktor di dalam lingkungan keluarga 
dan masyarakat. 

Subyek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa MIN Sukoharjo dengan 
menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data dari guru tentang pelaksanaan 
kurikulum berkarakter dan siswa tentang perilaku/akhlak mereka sebagai bahan 
evaluasi. 

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif terdiri dari tiga 
kegiatan yaitu pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan 
kesimpulan/penyempurnaan. Hasil penelitian menunjukkan: (a) Kurikulum 
berkarakter bukanlah kurikulum yang berdiri sendiri, tapi nilai-nilai karakter 
disisipkan ke dalam KTSP dan terdokumen dalam silabus dan RPP. (b) Penerapan 
pendidikan karakter diintegrasikan ke dalam mata pelajaran, muatan lokal dan ke 
dalam pengembangan diri yang meliputi ekstrakulikuler, pembiasaan-pembiasaan. 
(c) Kendala dan hambatan pelaksanaan kurikulum berkarakter dalam 
pembentukan akhlak siswa berasal dari faktor dalam dan luar sekolah.  (d) Faktor 
pendukung terlaksananya pembentukan akhlak salah satunya adalah dukungan 
dari sekolah untuk mewujudkan siswa yang memiliki karakter yang kuat. 

,  
Kata Kunci :  Kurikulum, Berkarakter, Pembentukan Akhlak. 
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PENDAHULUAN 

Persoalan budaya dan karakter 

bangsa kini menjadi sorotan tajam. 

Alternatif yang dikemukana untuk 

mengatasi, paling tidak mengurangi 

masalah budaya dan karakter bangsa 

adalah pendidikan.  Salah satu usaha 

untuk mendukung tercapainya tujuan 

pendidikan perlu dibuat sebuah 

kurikulum pendidikan yang nilai 

relevensinya tinggi.  Salah satunya 

dibuatlah kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) yang 

mengembangkan nilai-nilai budaya 

dan karakter bangsa sebagai satu 

kesatuan kegiatan pendidikan yang 

terjadi di sekolah.  Dengan adanya 

kurikulum berkarakter ini diharapkan 

mampu membentuk karakter siswa di 

sekolah baik melalui   

pengintegrasian ke dalam mata 

pelajaran, pengembangan budaya 

sekolah, kegiatan ekstra kurikuler. 

Kemudian yang tidak kalah penting 

dalam pembentukan akhlak siswa 

adalah  faktor di dalam lingkungan 

keluarga dan masyarakat. 

Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan kurikulum berkarakter 

dalam upaya pembentukan akhlak 

siswa Madrasah Ibtidaiyah  Negeri 

Sukoharjo dan kendala apa saja yang 

dihadapi dalam pelaksanaan 

kurikulum berkarakter 

Tujuan penelitian ini adalah 

mendiskripsikan  pelaksanaan 

kurikulum berkarakter dalam upaya 

pembentukan akhlak siswa Madrasah 

Ibtidaiyah  Negeri Sukoharjo dan 

mendiskripsikan kendala yang di 

hadapi dalam pelaksanaan kurikulum 

berkarakter dalam upaya 

pembentukan akhlak siswa Madrasah 

Ibtidaiyah  Negeri Sukoharjo. 

Sedangkan manfaat penelitian ini 
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secara teoritis adalah memberikan 

kontribusi informasi tentang 

kurikulum berkarakter dan 

menambah khasanah ilmu di bidang 

pendidikan.  Secara praktis 

memberikan pengetahuan tentang 

pelaksanaan kurikulum berkarakter 

dalam upaya pembentukan akhlak 

siswa Madrasah Ibtidaiyah  Negeri 

Sukoharjo.  Pada penelitian ini 

menggunakan penelitian lapangan 

(field research).  Penelitian ini 

dianalisis dengan kualitatif.  Metode 

observasi, interview dan 

dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data. 

Tinjauan pustaka : Fungsi 

kajian pustaka adalah untuk 

mengemukakan hasil-hasil penelitian 

yang diperoleh peneliti terdahulu 

yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

1) Azizah (UMS, 2006) dengan 

judul skripsi “Tanggung Jawab 

Keluarga dan Sekolah dalam 

Pembentukan Akhlak Anak  

(Studi Kasus di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2005/2006)” 

 Dia menyimpulkan :  keluarga 

dan sekolah mempunyai peran 

yang sangat besar dalam 

membina dan mendidik anak 

adalah beberapa hal dari pada 

pembentukan akhlaq yang 

baik.  Hal intu bisa dilakukan 

dengan cara ikhlas yang 

dimulai dari diri sendiri. 

2) Susantyo Yuwono (UMS, 

2011) dengan judul 

“Pendidikan Karakter Melalui 

Agama” menyimpulkan bahwa 

di dalam agama sesungguhnya 

terkandung muatan pendidikan 

karakter yang menyeluruh dan 
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sangat sistematis.  Ibadah-

ibadah yang dilakukan mampu 

membentuk kognitif, afektif 

dan kognasi manusia.  

Kemampuan kognitif terwujud 

dalam wawasan dan cara 

berpikir yang cerdas sesuai 

dengan aturan dan norma 

dalam Islam.  Kemampuan 

afektif terwujud dlam 

kemampuan menghayati segala 

ajaran sehingga mampu 

mengelola emosi dan empati 

yang tinggi terhadap 

lingkungan.  Kemampuan 

kognitif terwujud dalam 

perilaku yang berpijak pada 

amal shalih yang 

menyenangkan dan 

menguntungkan orang lain di 

sekitarnya. 

3) Ibrohim Munib (UMS, 2011) 

dengan judul skripsi 

“Pembentukan Akhlaqul 

Karimah Anak Yatim di Panti 

Asuhan Putra Al Hadi Sapen, 

Mojolaban” 

Dia menyimpulkan bahwa 

keteladanan pembiasaan 

pengajaran dan kedisiplinan 

adalah metode-metode 

pembentukan akhlakul karimah 

yang cukup baik diterapkan 

untuk membentuk akhlak 

karimah anak yatim di panti 

asuhan. 

4) Slamet Rahayu (UMS, 2012) 

dengan judul skripsi  

“Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter dalam 

Mata Pelajaran PAI (Studi 

Kasus di SMP Muhammadiya 

4 Surakarta Tahun Pelajaran 

2011/2012” 

Dia menyimpulkan bahwa 

pengelolan kurikulum 
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pendidikan karakter dalam 

mata pelajaran PAI terdiri dari 

suatu perencanaan, 

pengkoordinasian, pelaksanaan 

dan evaluasi. 

Berkenaan dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan, akan 

difokuskan pada Kurikulum 

Berkarakter dalam pembentukan 

akhlak siswa. Walaupun demikian, 

penelitian diatas dapat menjadi bahan 

pembanding dalam penelitian yang 

akan penulis lakukan. 

Kerangka teoritik dalam 

penelitian ini (1) Kurikulum 

(curriculum) merupakan suatu 

rencana yang memberi pedoman atau 

pegangan dalam proses kegiatan 

belajar mengajar (Sukmadinata, 

2009:5). Kurikulum mempunyai 

kedudukan sentral dalam seluruh 

proses pendidikan. Kurikulum juga 

merupakan komponen pendidikan 

yang mengarahkan segala bentuk 

aktivitas pendidikan demi 

tercapainya tujuan-tujuan pendidikan 

dan sebagai acuan dalam setiap 

satuan pendidikan. (2) Berkarakter, 

Karakter sebagai sebuah pola, baik 

itu pikiran, sikap, maupun tindakan 

yang melekat pada diri seseorang 

dengan sangat kuat dan sulit 

dihilangkan (Munir, 2010: 3). (3). 

Pembentukan  akhlak, Pembentukan 

adalah proses, perbuatan cara 

membuat (kamus besar Bahasa 

Indonesia (Depdikbud, 1989 : 104) 

sedangkan akhlak didefinisikan 

sebagai sifat yang tertanam dalam 

jiwa sejak manusia lahir, dimana 

sifat itu bisa berupa sifat terpuji 

ataupun sifat tercela pembentukan 

akhlak sendiri sesuai dengan tujuan 

pendidikan Islam.  Seperti yang 

dikemukakan oleh Muhammad 

Athiyah Al Abrasyi mengenai tujuan 
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pendidikan Islam di mana beliau 

berpendapat bahwa pendidikan budi 

pekerti dan akhlak adalah jiwa dan 

tujuan pendidikan Islam (Abrasyi, 

1993). 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk melakukan penelitian ini 

diperlukan metode penelitian yang 

tersusun secara sistimatis, dengan 

tujuan agar data yang diperoleh 

benar keabsahannya sehingga 

penelitian ini layak untuk diuji 

kebenarannya. 

Jenis dan Pendekatan 

Penelitian : Ditinjau dari tempat 

penelitiannya maka penelitian ini 

termasuk penelitian lapangan (field 

research), sebab penelitian ini 

didasarkan atas data-data yang 

dikumpulkan dari lapangan secara 

langsung. Dilihat dari 

pendekatannya, jenis penelitian ini 

termasuk penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis 

mengenai fakta-fakta atau sifat 

populasi atau daerah tertentu (Azwar, 

1998: 7).  

Metode Pengumpulan Data  : 

Agar dapat mengungkapkan dan 

menganalisis terhadap fenomena-

fenomena dari unsur-unsur yang unik 

sampai pada titik jenuh dan 

pengumpulan data, maka peneliti 

menggunakan beberapa tehnik 

sebagai berikut: 

1) Metode Interview 

Metode interview 

mencakup cara yang 

dipergunakan oleh seseorang 

untuk tujuan suatu tugas 

tertentu mencoba 

mendapatkan data, informasi, 

keterangan atau pendirian 

secara lisan dari seseorang 
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responden dengan bercakap-

cakap dan berhadapan muka 

(Koentjaraningrat, 1989:129). 

Metode ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data yang 

berhubungan dengan 

pelaksanaan kurikulum 

berkarakter  di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo 

2) Metode Observasi 

Yaitu metode 

pengumpulan data dengan 

cara melalui pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis 

fenomena-fenomena yang 

diselidiki (Hadi, 1984:136). 

Metode observasi penulis 

gunakan untuk melihat, 

mengamati dan mempelajari 

secara langsung aktifitas 

pelaksanaan kurikulum 

berkarakter di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo.  

3) Metode Dokumentasi  

Yaitu mencari data 

tentang hal-hal atau variable-

variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan lain-lain 

(Arikunto, 1992: 202). 

Metode ini penulis gunakan 

untuk memperoleh data yang 

berupa dokumen yang 

berkaitan dengan kurikulum 

pendidikan berkarakter di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Sukoharjo. Sejarah berdiri, 

struktur kepengurusan, 

keadaan guru dan siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Sukoharjo.  Serta dokumen 

yang berupa perangkat 

pembelajaran (Silabus dan 

RPP). 

4) Angket / Questioner 
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 Menurut 

Sukandarrumidi (2004: 78), 

bahwa “kuesioner disebut 

pula sebagai angket atau self 

administrated questioner, 

adalah teknik pengumpulan 

data dengan cara 

mengirimkan suatu daftar 

pertanyaan kepada responden 

untuk diisi”. 

 Kuesioner penulis 

gunakan untuk mendapatkan 

data dari guru tentang 

pelaksanaan kurikulum 

berkarakter dan siswa tentang 

perilaku/akhlak mereka 

sebagai bahan evaluasi. 

Metode Analisa Data : 

Analisis data dalam penelitian 

deskriptif kualitatif terdiri dari tiga 

kegiatan yaitu pengumpulan data 

sekaligus reduksi data,  penyajian 

data dan kesimpulan/penyempurnaan 

(Sutama. 2010: 127) 

Pada langkah reduksi, penulis 

memilih dan menyederhanakan data 

dari lapangan pada proses penyajian 

data yang telah penulis pilih melalui 

reduksi, penulis sajikan dalam 

bentuk tulisan atau kata-kata yang 

sistematis, kemudian dalam menarik 

kesimpulan, penulis menggunakan 

metode induktif, yaitu berfikir dari 

fakta-fakta khusus, peristiwa-

peristiwa kongkret, kemudian dari 

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa 

yang khusus dan kongkret itu di 

generalisasi yang mempunyai sifat 

umum (Sutrisno, 2004: 47) 

 

HASIL PENELITIAN 

Temuan penelitian ini 

menunjukkan bahwa kurikulum 

berkarakter sangatlah penting.  Oleh 

karena itu Pemerintah menggalakkan 
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pendidikan karakter (Pendikar) 

secara besar-besaran dan terus 

menerus untuk mencetak generasi 

penerus bangsa yang berkarakter 

kuat.  Upaya untuk mengoptimalkan 

pendidikan karakter maka digalakan 

pada pendidikan formal yaitu 

sekolah.  Hasil penelitian 

menunjukkan: (a) Kurikulum 

berkarakter bukanlah kurikulum 

yang berdiri sendiri, tapi nilai-nilai 

karakter disisipkan ke dalam KTSP 

dan terdokumen dalam silabus dan 

RPP. (b) Penerapan pendidikan 

karakter secara dokumen 

diintegrasikan ke dalam mata 

pelajaran, muatan lokal dan ke dalam 

pengembangan diri yang meliputi 

ekstrakulikuler, pembiasaan-

pembiasaan. (c) Kendala dan 

hambatan pelaksanaan kurikulum 

berkarakter dalam pembentukan 

akhlak siswa berasal dari faktor 

dalam dan dari luar sekolah.  (d) 

Faktor pendukung terlaksananya 

pembentukan akhlak salah satunya 

adalah dukungan dari sekolah untuk 

mewujudkan siswa yang memiliki 

karakter yang kuat. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Kesimpulan dari penelitian 

ini bahwa kurikulum berkarakter 

sangat dibutuhkan dalam lembaga 

pendidikan agar tujuan-tujuan 

pendidikan dapat terwujud yaitu 

menciptakan bangsa yang 

mempunyai jiwa dan karakter yang 

sesuai dengan ketentuan norma 

agama dan Bangsa. Berkaitan dengan 

kurikulum berkarakter dalam 

pembentukan akhlak siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo, penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut:  (1).  Strategi pembentukan 

akhlak melalui kurikulum 
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berkarakter yang digunakan oleh 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 

Sukoharjo, yaitu: Mengintegrasikan 

kesetiap mata pelajaran,  

Pengembangan budaya sekolah, 

Melalui kegiatan Extrakulikuler, 

Melalui kegiatan dirumah. (2). 

Faktor-faktor pendukung kurikulum 

berkarakter dalam pembentukan 

akhlak yaitu: Sekolah mewajibkan 

penggunaan kurikulum berkarakter 

dalam setiap mata pelajaran yang 

ada, Guru memahami fungsi dan 

tujuan kurikulum berkarakter, Dalam 

penerapannya guru-guru 

mengelaborasi seluruh karakter ke 

dalam mata pelajaran secara 

konsisten dan berkesinambungan 

untuk pembiasaan akhlak yang baik 

sejak dini, Selain dengan kurikulum, 

pembentukan akhlak/karakter siswa 

dilakukan dengan keteladanan semua 

komponen yang ada di sekolah baik 

Guru, Kepala sekolah, dan karyawan 

lain, Sekolah mengupayakan 

penataan lingkungan fisik maupun 

non fisik demi terciptanya suasana 

yang mendukung terlaksannya 

pendidikan karakter, Sekolah 

mengadakan evaluasi terhadap 

kurikulum berkarakter. (3). Faktor-

faktor penghambat kurikulum 

berkarakter dalam pembentukan 

akhlak : Terkadang masih ada 

beberapa guru yang tidak 

memberikan keteladanan/pembiasaan 

yang baik, Dalam pembelajaran, 

waktu  dirasa kurang karena harus 

menyelesaikan materi pelajaran, 

Jumlah siswa yang banyak sehingga 

tidak dapat memperhatikan semua 

penerapan kararkter anak didik, 

Faktor dari luar lingkungan sekolah 

dan rumah, yaitu lingkungan 

masyarakat sekitar yang 

mempengaruhi pembentukan akhlak 
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yang baik seperti : game online ,  

Penggunaan Internet yang tidak 

bermanfaat, dan lain sebagainya. 

 Saran Untuk mencapai tujuan 

pendidikan pihak sekolah beserta 

komponennya hendaknya selalu 

konsisten dan amanah terhadap tugas-

tugas yang diembannya. Hal-hal yang 

perlu diwujudkan adalah: optimalisasi 

kinerja kepala sekolah dalam 

pengembangan kurikulum, optimalisasi 

manajemen kurikulum optimalisasi 

manajemen kesiswaan, optimalisasi 

pemberdayaan tenaga kependidikan, 

optimalisasi manajemen sarana dan 

prasarana sekolah.  Saran yang penulis 

sampaikan kepada Kepala Sekolah 

adalah selalu mencermati, meneliti 

Rencana Pembelajaran (RPP) yang di 

buat guru, apakah nilai-nilai karakter 

sudah diintegrasikan, metode, media 

pembelajaran, serta evaluasi yang 

digunakan sudah tepat. Kepada para 

pengajar: Dengan adanya pendidikan 

karakter yang diintegrasikan dalam 

mata pelajaran, muatan lokal dan 

pengembangan diri, diharapkan guru 

lebih kreatif, inovatif serta 

meningkatkan penguasaan 

penggunaan media pembelajan, 

sehingga dapat mengoptimalkan 

penanaman nilai-nilai karakter 

kepada peserta didik dan diharapkan 

guru bisa memberikan teladan 

penerapan nilai-nilai karakter, karena 

guru merupakan figur panutan bagi 

peserta didik, sehingga nantinya 

peserta didik dapat meniru, terbiasa, 

akhirnya dapat dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari 
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