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ABSTRACT 

 The purpose of this study was to determine the role of teachers in the planning, im-

plementation, evaluation, character education , and to know the implementation of character 

education curriculum in 2013 at SMA Muhammadiyah 1 Surakarta . 

 This research includes field research using ethnographic approach. Methods in data 

collection using interviews, observation, and documentation. Source of data used are; The 

primary source of principals, vice principals and teachers curriculum; and secondary data 

sources of documents and records. Data analysis techniques by means of data reduction, da-

ta presentation and conclusion and verification. 

 The results showed that the role of teachers in the planning, implementation, and 

evaluation of character education is good, in terms of: 1) the role of teachers in educational 

planning character; first observed student characteristics , then plan the implementation of 

learning by entering values in the characters and the basic core competencies in each sub-

ject. 2) The role of teachers in the implementation of character education, consisting of:  a) 

The preliminary activities. Arrive on time, greeting, invite pray, roll student, and asked the 

students related materials will be studied. this is done to instill religious attitude, caring dis-

cipline, diligent, and critical thinking.  b) core activities. the teacher's role as mediator, faci-

litator, communicator, desiminator, communicators, supervisor, and motivators play a full 

part when students observe the activities of the material presented, ask a variety of issues to 

fellow friends, trying to find his own material related to the material being studied, associate 

or analyze problems and communicate the results to his learning to instill an attitude; crea-

tive, cooperative, conscientious, hard work, curiosity, self-confidence, critical, polite, love 

science, tolerant, independent, logical thinking, respectful, and polite c) The activities cover. 

The teacher's role as trainers, evaluators, counselors and educators with students create a 

summary, then the students to assess themselves, theme and teachers when teaching, then the 

teacher gives feedback learning outcomes, planned follow-up activities, pray together and 

closes with greetings. This activity is done weeks to instill independent attitude, teamwork, 

critical, logical honest, respectful, confident, polite and religious. 3) The role of teachers in 

evaluating the character education that is spontaneously make an assessment through obser-

vation to students when learning takes place . 4) Implementation of 13 on character educa-

tion curriculum consists of : planning applied to all subjects, implementation applied to the 

activities intra curricular scentific learning approach, and extra curricular activities; evalua-

tion carried out by means of direct observation when learning takes place . 
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A. Pendahuluan 

Dunia pendidikan pada masa sekarang memang sedang mengalami tantangan yang 

sangat berat dan serius. Di anatara tantangan yang sangat krusial ialah masalah karakter 

anak didik. Secara umum persoalan berat dan serius yang dihadapi bangsa saat ini sebagai 

akibat dari era globalisasi adalah terjadinya interaksi dan eskpansi kebudayaan yang 

ditandai dengan semakin berkembangnya pengaruh budaya penganguran materi secara 

berlebihan, pemisahan kebudayaan duniawi dari supremasi agama dan pemujaan 

kesenangan indra mengejar kenikmatan badani.  

Gejala ini seakan sudah menjadi tren baru dalam kehidupan masyarakat kita. Disadari 

atau tidak fenomena ini menimbulkan berbagai dampak yang tidak boleh dianggap 

ringan. Mulai dari semakin miskinnya budaya leluhur bangsa kita yang mengagungkan 

nilai-nilai ketimuran, hingga pada tatanan masyarakat  yang mengarah pada munculnya 

berbagai bentuk kriminalitas, prilaku anarkis, dan krisis moral dalam setiap dimensi 

kehidupan. 

Terkait masalah itu, Lickona mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda zaman yang 

kini terjadi yang harus diwaspadai karena dapat membawa bangsa menuju jurang 

kehancuran, yaitu: Peningkatnya prilaku kekerasan dan merusak dikalangan remaja atau  

pelajar, Penggunaan kata atau bahasa yang cenderung memburuk (seperti ejekan, Makian, 

celaan, bahasa slank dan lain-lain), pengaruh Teman Jauh lebih kuat dari pada orang tua 

dan guru, meningkatnya prilaku penyalahgunaan sex, merokok dan obat-obat telarang 

dikalangan pelajar dan remaja, merosotnya prilaku moral dan meningkatnya egoisme 

pribadi atau mementingkan diri sendiri, menurunya rasa bangga, cinta bangsa dan tanah 

air, rendahnya rasa hormat pada orang lain, orang tua dan guru, meningkatnya prilaku 

merusak kepentingan publik, ketidak Jujuran terjadi dimana-mana, berkembangnya rasa 

saling curiga, membenci dan memusuhi diantara sesama warga negara.
1
 

Berdasarkan survei yang telah dilakukan Komnas Perlindungan Anak, PLBI, NKKBN 

tentang perilaku remaja yang telah melakukan hubungan seks pranikah di perkotaan, 

diproleh data sebesar 62,7 % siswi SMP pernah melakukan seks pranikah, 21,2% remaja 

pernah aborsi, 93,7% remaja SMP dan SMA pernah melakukan ciuman dan oral seks, 

                                                             
1Lihat Thomas lickona dalam Siti Irene Astuti Dwiningrum, Nation's Character Education Based on the So-

cial Capital Theory, (Canada: Canadian Center of Science and Education, 2013), hlm.  4 
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97%  remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno.
2
 Terkait dengan 

penyelenggaraan narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2009 mencatat 

adanya 3,6 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan 41 % diantara mereka pertama kali 

mencoba narkoba di usia 16-18 tahun, yakni usia remaja SMP-SMU.
3
 

Semua prilaku yang tercela tersebut jelas menunjukan kerapuhan karakter yang cukup 

parah yang salah satunya disebabkan oleh tidak optimalnya pengembangan pendidikan 

karakter di lembaga pendidikan. Untuk mengatasi hal itu, perlu dicari jalan terbaik untuk 

membangun dan mengembangkan karakter peserta didik agar memiliki karakter yang 

baik, unggul dan mulia. Upaya yang tepat untuk itu adalah melalui pendidikan, karena 

pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan sentral dalam menanamkan, 

mentransfer dan menumbuh- kembangkan karakter positif siswa, serta mengubah watak 

yang tidak baik menjadi baik.  

Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan 

moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.
4
 

Melalui pendidikan karakter diharapkan lahir manusia Indonesia yang ideal seperti 

yang dirumuskan dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

yaitu menyatakan bahwa fungsi pendidikan Indonesia adalah mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Indonesia adalah 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pendidikan karakter menjadi pendidikan yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi 

krisis degradasi karakter atau moralitas bangsa saat ini, oleh karena itu, pada saat ini 

pemerintah dan rakyat Indonesia tengah gencar mengimplementasikan pendidikan 

karakter dalam kurikulum 2013 di institut pendidikan; mulai dari dari tingkat dini 

(PAUD), sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah (SMA/MA), hingga perguruan 

                                                             
2Lihat Kompasiana, 62 % Remaja SMP & SMA tidak Perawan, Cukupkah Sekedar Ucapan Prihatin dari 

Kita?, 4 Mai 2013 
3Wahyu Syahputra, dkk., Rehabilitasi Pecandu Narkoba 27,  Republika, Juni 2014 
4Kemendiknas, Pengembangan Pendidikan dan Karakter Bangsa, (Jakarta, 2010), hlm. 3 
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tinggi. Melalui pendididikan karakter yang diimplementasikan dalam institut pendidikan, 

diharapkan krisis degradasi karakter atau moralitas anak bangsa bisa segera diatasi. Pada 

kurikulum sebelumnya (KTSP) pendidikan karakter di terapkan pada mata pelajaran PKN 

dan agama. Akan tetapi, pada kurikulum 2013  pendidikan karakter diajarkan pada semua 

mata pelajaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidikan karakter membutuhkan peran 

dan tanggung jawab semua stakeholder, mulai dari pemerintah, orang tua siswa, 

pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama.  

Hal itu dikarekanan  guru merupakan sosok yang digugu dan ditiru, mempunyai peran 

penting dalam aplikasi pendidikan karakter di sekolah maupun di luar sekolah. Sebagai 

seorang pendidik, guru menjadi sosok figur dalam pandangan anak, guru akan menjadi 

patokan bagi sikap anak didik. Seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik, yang 

dapat diteladani oleh siswa, sesama guru, dan masyarakat secara umum.
5
 Peran guru 

dalam pendidikan merupakan hal yang sangat penting, guru yang berada dibarisan 

terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru langsung berhadapan dengan peserta didik 

untuk mentrasfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai 

yang positif melalui bimbingan dan keteladanan.
6
 Melalui kurikulum 2013 tersebut guru 

diharapkan mampu berperan secara baik dalam menanamkan karakter bangsa secara 

menyeluruh melalui penanaman kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang baik 

sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif), tentang mana yang benar dan salah, 

mampu merasakan (efektif) dan nilai yang baik dan biasa melakukanya (psikomotor).
7
 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan lembaga pendidikan yang memiliki dua 

kurikulum yaitu kurikulum nasional (kurikulum 2013) dan kurikulum Muhammadiyah 

dengan semboyan "Unggul dalam prestasi, Luhur dalam budi pekerti". SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta bukan hanya mengutamakan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi namun juga Iman dan Taqwa sehingga semuanya dapat di raih dan banyak 

memiliki prestasi. Metode pengajarannya dengan mengembangkan pola pendidikan 

berbasis Teknologi Informasi melalui model pembelajaran multimedia yaitu dengan 

disediakan laboratorium-laboratorium seperti  laboratorium sains, bahasa dan komputer. 

Tenaga pengajarnya merupakan tenaga pengajar yang cukup berkualitas, guru yang ada 

                                                             
5Lihat Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa, (Yo-

gyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 38 
6Lihat E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 5 
7Lihat Heri Gunawan, Pendidikan karakter konsep dan implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 27 
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rata-rata lulusan sarjana S1, dan S2. SMA Muhammadiyah 1 Surakarta dapat dikatakan 

maju di lihat dari bangunan fisiknya dan terutama fasilitas yang ada, tersedia 

laboratorium, perpustakaan, Unit Kesehatan Siswa,  audio visual di setiap kelas. 

Fokus penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi kurikulum 2013 tentang peran 

guru dalam pendidikan karakterdi SMA Muhammadiyah 1 Surakarta?”. Fokus penelitian 

tersebut kemudian dijabarkan menjadi empat sub fokus sebagai berikut: bagaimana peran 

guru dalam perencanaan pendidikan karakter, bagaimana peran guru dalam pelaksanan 

pendidikan karakter, bagaimana peran guru dalam mengevaluasi pendidikan karakter dan 

bagaimana implementasi kurikulum 2013 pada pendidikan karakter di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta? 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: 

Untuk mengetahui peran guru dalam perencanaan pendidikan karakter, untuk mengetahui 

peran guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter, untuk mengetahui peran guru dalam 

mengevaluasi pendidikan karakter dan untuk mengetahui implementasi kurikulum 2013 

pada pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif
8
 dengan 

menggunakan pendekatan etnografi
9
. Metode dalam pengumpulan datanya menggunakan 

metode wawancara
10

, observasi
11

, dan dokumentasi
12

. Sumber data yang digunakan 

yaitu; sumber primer dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan 

guru; dan sumber data sekunder dari dokumen dan rekaman
13

. Teknik analisis datanya 

dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi
14

. 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data credibilitiy (derajat kepercayaan) 

dengan menggunakan teknik trianggulasi 

 

 

 

                                                             
8 Lihat Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4 
9Lihat Sudarno Shobron, dkk., Pedoman Penulisan Tesis, (Surakarta, 2014), hlm. 17 
10Lihat Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 186 
11Lihat Sutrisno Hadi, Metodologi  Research, (Yogyakarta: Yayasan  Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 

2007), hlm. 151 
12Lihat Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 

hlm. 231 
13 Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62 
14 Lihat Sugiyono, Memahami ...... , hlm. 88 
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C. Hasil Penelitian Dan Analisis Data 

1. Peran Guru dalam Perancanaan Pendidikanan Karakter 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh pada bab III halaman 57 dipaparkan bahwa 

guru di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sebelum melakukan penyusunan RPP me-

lakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap latar belakang siswa. Hal itu sesuai 

dengan teori pada bab II halaman 26 bahwa peran guru sebagai supervisor, memaha-

mi permasalahan yang dihadapi menemukan permasalahan yang terkait dengan proses 

pembelajaran dan peran guru sebagai pengajar, menguasai strategi dan metode men-

gajar yang akan digunakan serta menentukan alat evaluasi. 

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab III  halaman 58 bahwa penyusunan 

RRP yang dibuat oleh para guru di SMA Muhammadiya Surakarta terdiri dari: Identi-

tas mata pelajaran (satauan pendidikan, mata pelajaran, kelas/semester dan alokasi 

waktu), Kompetensi inti yang hendak dicapai (KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial ,  

KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan), kompetensi dasar dan indikator yang hen-

dak dicapai atau dijadikan tujuan dalam pembelajaran (diambil dari hasil kurikulum 

2013 yang diterapkan oleh pemerintah), tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, 

materi pembelajaran, metode pembelajaran yang digunakan (scientific), media, alat, 

dan sumber pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran (pendahuluan, inti dan penutup) serta penilaian.  Hal itu sesuai dengan 

teori Permendikbud RI Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum pe-

doman umum pembelajaran yang dipaparkan pada bab II  halaman 30 bahwa peran 

guru dalam perencanaan pembelajaran adalah menyusun rencana pelaksanaan pembe-

lajaran. Peran guru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran pada K-13 menca-

kup: data sekolah, mata pelajaran, dan kelas/semester; materi pokok; alokasi waktu; 

tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi; materi 

pembelajaran; lankah-langkah kegiatan pembelajaran; dan penilaian. 

2. Peran Guru dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

a. Kegiatan Pendahuluan 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam bab III halaman 60 bahwa 

peran guru pada kegiatan pendahuluan meliputi: Pertama, guru sebagai pendidik 

atau educator mengajarkan sikap disiplin dengan cara datang tepat waktu, 

mengucapkan salam untuk menanamkan sikap religius, santun dan peduli, 
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mengajak siswa berdo’a, mengajarkan sikap religius dan peduli dengan cara 

mendo’akan peserta didik yang tidak hadir. Kedua, guru sebagai administrator 

dan manager mengajarkan sikap disiplin dan rajin dengan cara mengecek kehadi-

ran siswa lewat absen. Ketiga, sebagai manager memastikan bahwa setiap siswa 

datang tepat waktu, menegur peserta didik yang datang terlambat dengan bahasa 

yang santun, dan menjelaskan tujuan dan kompetensi yang hendak dicapai dan 

menyampaikan cakupan materi beserta menjelaskannya. Keempat, guru sebagai 

pelatih menanampakan sikap berfikrir kritis dengan cara mengajukan pertanyaan 

yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. 

Hal itu sesuai dengan teori  yang dikemukakan oleh suparlan pada bab II ha-

laman 25 bahwa: Pertama, peran guru sebagai pendidik/educator guru lebih ba-

nyak menjadi sosok panutan yang memiliki nilai moral dan agama yang patut dit i-

ru dan diteladani oleh siswa. Kedua, guru sebagai administrator adalah sebagai 

penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. Ketiga, guru se-

bagai meneger memiliki peran menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah 

disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan 

agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh 

warga guru. Keempat, guru sebagai pelatih perlu memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa agar siswa mendapatkan pengalaman yang sebanyak mung-

kin, khususnya untuk mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang dibutuh-

kan. 

b. Kegiatan Inti pembelajaran 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dipaparkan pada bab III halaman 62 

diketahui bahwa pada kegiatan inti yang dilakukan oleh guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta yang sudah menerapkan K-13 ketika mengajar 

menggunakan pendekatan tersebut adalah: Pertama yaitu mengamati. Pada tahap 

ini, siswa diminta oleh guru untuk mengamati berbagai hal, seperti gambar, mem-

perhatikan dan membaca teks film, membaca materi terkait materi yang akan di-

pelajari baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan model pembelaja-

rannya. Peran guru sebagai mediator dan fasilitator dalam langkah mengamati ter-

sebut adalah memfasilitasi siswa dengan cara menampilkan gambar-gambar mela-

lui LCD, menampilkan materi lewat power point, menampilkan film-film terkait 
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dengan materi, menyediakan buku. Langkah pertama ini dilakukan untuk menga-

jarkan nilai-nilai kreatif, kerjasama, teliti, kerja keras, dan rasa ingin tahu. Kedua 

yaitu menanya, pada tahap ini siswa (individu ataupun kelompok) di minta oleh 

guru untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti terkait hal-hal yang belum 

dimengerti dari langkah yang pertama (mengamati), baik itu menanyakan kepada 

siswa yang lain ataupun kepada guru langsung. Peran guru dalam hal ini adalah 

sebagai komunikator menjawab pertanyaan yang di tanyakan oleh siswa dengan 

santun dan sebagai fasilitator memberikan fasilitasi kepada siswa yang bertanya 

kepada siswa yang lain. Pada langkah kedua ini guru mengajarkan nilai-nilai ka-

rakter percaya diri, kritis, santun, cinta ilmu, dan toleran. Ketiga yaitu mencoba, 

mengumpulkan informasi, pada langkah ini siswa (kelompok atau individu) dilatih 

untuk mencoba sendiri mencari informasi terkait dengan materi yang sedang dipe-

lajari melalui buku paket, buku-buku, internet, gambar-gambar, film-film, surat 

kabar, media sosial, media cetak, lingkungan sosial. Peran guru  pada langkah ini 

adalah sebagai fasilitator, mediator, dan desiminator, memberikan fasilitas kepada 

siswa terkait data yang akan dicari oleh siswa, adapun fasilitas yang diberikan 

oleh guru adalah mengizinkan siswa menggunakan HP dan leptop sebagai alat un-

tuk mencari data lewat internet, menyediakan wifi di area sekolah, mempersilah-

kan siswa mencari data di perpustakaan. Pada langkah ketiga ini guru mengajar-

kan nilai karakter mandiri, berfikir logis, kreatif dan kerjasama. Keempat, yaitu: 

mengasosiasi. Pada tahap ini guru menyuruh siswa (individu ataupun kelompok) 

untuk menganalisis data yang diperoleh dari materi yang dipelajari, menyimpul-

kan hasil diskusi kelompok. Pada tahap ini, peran guru sebagai fasilitator Supervi-

sor, dan motivator, memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir, menga-

nalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut, nilai yang dita-

namkan: kreatif, percaya diri, dan kritis. Kelima, mengkomunikasikan. Pada tahap 

ini guru menunjuk siswa secara acak untuk menyajikan hasil diskusi kelompoknya 

di depan kelas, sedangkan kelompok lain di tugaskan untuk menanggapi dan me-

nyimpulkan hasil gagasan diskusi tersebut. Pada tahap ini, peran guru adalah se-

bagai komunikator, fasilitator dan demonstrator, lecturer, atau pengajar, membe-

rikan umpan balik positif dan penguatan dalam keberhasilan siswa untuk mena-

namkan nilai karakter saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, logis. Selan-
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jutnya, guru memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan nilai yang dita-

namkan untuk mengajarkan nilai karakter percaya diri, logis, kritis. Pada tahap ini, 

guru juga memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman 

belajar yang telah dilakukan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui memahami ke-

lebihan dan kekurangan siswa. 

Peran guru  pada kegiatan inti tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan 

oleh Suparlan pada bab II halaman 27 yaitu pertama, peran guru sebagai mediator 

adalah guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup ten-

tang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi un-

tuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Kedua, peran guru sebagai fasi-

litator, guru memiliki fungsi memberikan bantuan teknis, arahan atau petunjuk 

kepada peserta didik. Ketiga, peran guru sebagai komunikator,  melakukan komu-

nikasi yang edukatif pada peserta didik untuk menciptakan hubungan yang har-

monis. Keempat, peran guru sebagai desiminator,memberikan dorongan kepada 

siswa dengan cara menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif 

agar suasana saat pembelajaran menyenangkan. Kelima, peran guru sebagai de-

monstrator, lecturer, atau pengajar memberikan dorongan kepada siswa dengan 

cara menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif agar suasana 

saat pembelajaran menyenangkan. Keenam, Peran guru sebagai supervisor mema-

hami permasalahan yang dihadapi, menemukan permasalahan yang terkait dengan 

proses pembelajaran, memberikan bimbingan dan pengawasan kepada peserta di-

dik, serta memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya. Ketujuh, Peran guru 

sebagai motivator, meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi. 

c. Kegiatan Penutup 

Berdasarkan data hasil observasi peneliti yang dipaparkan bab III halaman 69 

bahwa  pada kegiatan Penutup para guru melakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: Pertama, guru sebagai pelatih, bersama-sama siswa dan/atau sendiri 

membuat kesimpulan pelajaran yang telah dilakukan, dan siswa diminta untuk 

menilai dirinya sendiri, temanya dan guru ketika mengajar. Kegiatan itu dilakukan 

untuk menanamkan karakter mandiri, kerjasama, kritis, jujur dan logis. Kedua, 

Guru sebagai evaluator, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pem-

belajaran. kegiatan itu dilakukan untuk menanamkan nilai karakter saling meng-
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hargai, percaya diri, santun, kritis dan logis. Ketiga, guru sebagai pembimbing, 

merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk remidi, program pengayaan, 

layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun ke-

lompok sesuai dengan hasil belajar siswa. Keempat, Guru sebagai pendidik dan 

model menutup pembelajaran dengan do’a bersama dan salam sebagai upaya me-

nanamkan nilai karakter religius. 

d. Peran guru sebagai pelatih, evaluator, pembimbing, dan pendidik  pada langkah 

penutup sesuai dengan teori pada bab II halaman 26 dan 30 bahwa peran guru 

sebagai evaluator adalah Peran guru sebagai pelatih adalah Guru perlu 

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa agar siswa mendapatkan 

pengalaman yang sebanyak mungkin, khususnya untuk mempraktikkan berbagai 

jenis keterampilan yang dibutuhkan dan yang sesuai bakat masing-masing, 

sebagai evaluator, guru mempunyai peran untuk menyusun instrument penilaian, 

melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian, dan menilai 

pekerjaan siswa,
15

 peran guru sebagai pembimbing, memberi dorongan psikologi 

agar siswa dapat mengesampingkan faktor-faktor internal dan fakto-faktor yang 

akan mengganggu proses pembelajaran, baik didalam dan di luar kelas, dan 

sebagai pendidik adalah Guru lebih banyak menjadi sosok panutan yang memiliki 

nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Contoh dan 

keteladanan itu lebih merupakan aspek-aspek sikap dan prilaku, budi pekerti 

luhur, akhlak mulia, seperti jujur, tekun, mau belajar, amanah, sosial dan sopan 

santun terhadap sesama. 

3. Peran Guru dalam Evaluasi Pendidikan Karakter 

Berdasarkan hasil data dokumentasi dan observasi data yang dipaparkan pada bab 

III halaman 66  diketahui bahwa guru sebagai evaluator melakukan evaluasi 

pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pertama, penilaian 

sikap. Pada tahap penilaian sikap guru melakukan pengamatan terhadap sikap yang 

dilakukan  siswa selama proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Penilaian sikap 

yang di lakukan guru terkait dengan sikap spiritual (KI-1) dan Sikap sosial (KI-2).  

Hal itu sesuai dengan penilaian berdasarkan teori yang dipaparkan pada bab II 

halaman 34 bahwa aspek-aspek penilaian yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan 

                                                             
15 Lihat Suparlan, Menjadi Guru..., hlm.29 
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Kurikulum 2013 mencakup kompetensi inti (KI), dirumuskan sebagai berikut: KI-1: 

kompetensi inti sikap spiritual;  KI-2: kompetensi inti sikap sosial.  

4. Implementasi Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Karakter di SMA Muhamma-

diyah 1 Surakarta 

Pertama, Perencanaan pendidikan karakter berdasarkan K-13 yang telah disusun 

oleh guru sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III halaman 72 dapat 

diketahui bahwa perencanaan pembelajaran pendidikan karakter diterapkan pada 

semua mata pelajaran dengan memasukan nilai-nilai karakter yang akan dicapai pada 

kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Kompetensi inti 1 terkait dengan nilai-nilai 

karakter sepiritual, sedangkan kompetensi inti 2 terkait dengan nilai-nilai karakter 

sosial. Hai itu sesuai dengan teori pada bab II halaman 44 bahwa Pendidikan karakter 

yang terintegrasi dalam proses pembelajaran, semua mata pelajaran. 

 Berdasarkan dokumentasi silabus dan RPP yang disusun oleh guru di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta pada bab III halaman 72 diketahui bahwa kedelapan 

belas nilai-nilai karakter yang diajarkan berdasarkan masing-masing mata pelajaran 

tidak dapat diajarkan pada semua mata pelajaran. Hal ini sesuai dengan teori yang 

dipaparkan pada bab II halaman 47 di katakan bahwa untuk membantu fokus 

penanaman nilai-nilai utama, maka nilai-nilai tersebut perlu dipilih, untuk kemudian 

diintegrasikan pada mata pelajaran yang cocok.  

Kedua, Pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 

1 Surakarta yang telah dipaparkan pada bab III halaman 74 meliputi; kegiatan 

intrakulikuler dan ekstakulikuler. Pada kegiatan intrakulikuler, pendidikan karakter 

diterapkan ketika proses belajar mengajar di kelas. sedangkan kegiatan ekstrakulikuler 

di terapkan di luar kelas. Hal itu sesuai dengan teori menurut Agus Wibowo pada bab 

II halaman 44 bahwa implementasi pendidikan karakter dilakukan melalui tiga hal, 

yaitu terintegrasi pada mata pelajaran (intrakulikuler), terintegrasi pada penembangan 

diri melalui kegiatan ekstakulikuler dan terintegrasi pada manajemen sekolah. 

Ketiga, evaluasi pendidikan karakter yang dilakukan berdasarkan K-13 di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta yang telah dipaparkan pada bab III halaman 82 diketahi 

bahwa penilaian sikap atau karakter yang dilakukan guru dikelas dengan cara 

mengamati segala sikap atau karakter sesuai dengan KI-1 (sikap religius) dan KI-2 

(sikap sosial) yang disusun pada setiap RPP masing-masing guru. Hal itu sesuai 



11 
 

 

dengan teori yang telah dipaparkan pada bab II halaman 33 Aspek-aspek penilaian 

yang harus dilakukan oleh guru berdasarkan Kurikulum 2013 mencakup kompetensi 

inti (KI), dirumuskan sebagai berikut: KI-1: kompetensi inti sikap spiritual; KI-2: 

kompetensi inti sikap social. Penilaian sikap diperoleh menggunakan instrument: 

Penilaian, observasi (pengamatan), Penilaian diri sendiri, Penilaian antar peserta 

didik, dan Jurnal cacatan guru.  

D. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Implementasi kurikulum 2013 tentang 

peran guru dalam pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ini terdiri 

dari: 

1. Peran guru dalam perencanaan pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta secara umum sudah baik, hal itu dilihat dari: guru sebagai pengajar dan 

supervesor, guru melakukan pengamatan terlebih dahulu karakteristik siswa, 

kemudian guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memasukkan 

nilai-nilai karakter dalam kompensi inti dan dasar pada setiap mata pelajaran. 

2. Peran guru dalam pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta, meliputi:  

a. Kegiatan pendahuluan; guru sebagai pendidik/educator datang tepat waktu, 

memberi salam, mengajak berdo’a sebelum belajar, mengabsen siswa, dan 

mengajukan pertanyaan terkait materi yang akan dipelajari untuk menanamkan 

sikap religius, peduli disiplin, rajin, dan berfikir kritis. 

b. Kegiatan inti; guru sebagai mediator dan fasilitator, komunikator, desiminator, 

komunikator, Supervisor, dan motivator berperan penuh ketika siswa melakukan 

kegiatan mengamati materi yang disajikan, menanya berbagai permasalahan 

kepada sesama teman, mencoba mencari sendiri materi yang terkait dengan materi 

yang dipelajari, mengasosiasi atau belajar sendiri menganalisis permasalahan yang 

dipelajari dan mekomunikasikan hasil pembelajaran kepada temannya. Hal ini 

dilakukan untuk menanamkan sikap; kreatif, kerjasama, teliti, kerja keras, rasa 

ingin tahu, percaya diri, kritis, santun, cinta ilmu, toleran, mandiri, berfikir logis, 

saling menghargai, dan santun. 

c. Kegiatan penutup; Guru sebagai pelatih, evaluator, pembimbing dan pendidik 

bersama siswa membuat rangkuman, kemudian siswa menilai dirinya sendiri, 
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temanya dan guru ketika mengajar, kemudian guru memberikan umpan balik hasil 

pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut, berdo’a bersama dan 

menutup dengan salam . Kegiatan ini dilakukan utuk menanamkan sikap mandiri, 

kerjasama, kritis, jujur logis, saling menghargai, percaya diri, santun dan religius.  

3. Peran guru dalam evaluasi pendidikan karakter yaitu: secara spontan melakukan 

penilaian melalui pengamatan kepada siswa ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. 

4. Implementasi kurikulum 13 pada pendidikan karakter di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta meliputi: Pertama, pada perencanaannya, pendidikan karakter diterapkan 

pada semua mata pelajaran dengan memasukan nilai-nilai karakter yang akan dicapai 

pada kompetensi inti 1 (religius) dan kompetensi inti 2 (sosial). Kedua, Pada 

pelaksanaannya,  pendidikan karakter diterapkan pada kegiatan intrakulikuler dengan 

mengunakan model pembelajaran active learning dan pendekatan scentific learning 

yang menekankan siswa untuk belajar sendiri, dan kegiatan ekstakulikuler. Ketiga, 

Evaluasi pendidikan karakter dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung KI-

1 (sikap religius) dan KI-2 (sikap sosial) ketika belajar mengajar berlangsung. 
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