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METODE PEMBENTUKAN KARAKTER STAF (SHIDDIQ, TABLIGH, 

AMANAH, FATHONAH) DI SMP MUHAMMADIYAH AL-KAUTSAR 

PROGRAM KHUSUS KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2018/2019 

 

Abstrak 

SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura membentuk 

karakter STAFmelalui program khusus sekolah yang dilakukan dengan berbagai 

metode, dalam rangka mencetak generasi-generasi penerus Rasulullah SAW. 

dengan berlandaskan Al-Qur’an dan hadist. Penelitian ini ditulis untuk 

mendeskripsikan bagaimana strategi yang digunakan dan mengidentifikasi 

kendala dan solusi yang ditawarkan dalam pembentukan karakter STAF di SMP 

Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode 

analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, penggabungan data, 

pengolahan data, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti adalah strategi pembentukan karakter 

STAF ini di laksanakan melalui beberapa metode, yaitu: metode keteladanan, 

metode pembiasaan, peningkatan motivasi, penegakan peraturan, reward dan 

punishmant. Dari lima metode tersebut yang paling menonjol dan sering 

digunakan dalam segala kegiatan adalah metode pembiasaan, karena dengan 

membiasakan sesuatu maka akan menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan karakter STAF ini, 

yakni: guru baru lambat beradaptasi, kurangnya kesadaran siswa dalam menaati 

peraturan, kurang maksimalnya kerjasama guru dengan beberapa orangtuanya. 

Solusinya, sekolah menyeleksi talenta guru baru yang sesuai dengan kebutuhan 

sekolah, guru melakukan pendampingan lanjutan kepada siswa, sekolah 

membangun komunikasi yang lebih baik dengan orangtua. 

Kata Kunci : Metode, Karakter STAF, SMP Muhammadiyah Al-kautsar PK 

Kartasura 

 

Abstract 

Al-Kautsar Muhammadiyah Middle School The Kartasura Special Program 

shapes the STAF character of its students through special school programs carried 

out with various strategies, in order to produce the next generation of the Prophet 

Muhammad. based on the Qur'an and hadith. This study was written to describe 

how the strategy was used and identify the constraints and solutions offered in 

forming the character of STAF in Al-Kautsar Muhammadiyah Middle School 

Kartasura Special Program. The type of research used in this study is field 

research. Data collection methods used were interviews, observation, and 

documentation. The analytical method used is data collection, data merging, data 

processing, and conclusions. The results of the research obtained by the 

researchers were that the strategy of forming STAF characters was carried out 

through several methods, namely: exemplary methods, habituation methods, 

increased motivation, enforcement of rules, rewards and punishments. Of the five 

methods that are most prominent and often used in all activities are habituation 
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methods, because by getting used to something it will become a routine in 

everyday life. While the obstacles faced in the formation of this STAF character, 

namely: new teachers are slow to adapt, lack of awareness of students in obeying 

the rules, less than optimal teacher cooperation with some of their parents. The 

solution, the school selects new teacher talents that are in accordance with the 

needs of the school, the teacher carries out further assistance to students, the 

school builds better communication with parents. 

 

Keywords : Method, STAF Character, Muhammadiyah Al-kautsar Middle School 

PK Kartasura 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembentukan karakter peserta didik merupakan salah satu hal penting yang harus 

ditekankan dalam suatu pendidikan. Karakter merupakan suatu tabiat, moral, 

watak, sifat-sifat kejiwaan, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan 

yang lain, yang sudah menyatu dalam diri seseorang, dan ditampilkan dalam 

bentuk perilaku.Setiap karakter manusia sangat ditentukan oleh pendidikan yang 

mempengaruhinya, karena melalui pendidikan dapat mengembangkan potensi 

baik maupun buruk pada diri seseorang.
1
Karakter yang baik yang harus 

ditanamkan sejak dini dalam diri peserta didik. 

Pada dasarnya, pendidikan bisa dilaksanakan dimana saja baik melalui 

pendidikan formal yang merupakan pendidikan yang dilakukan di sekolah, 

pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar sekolah yang 

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang pula, dan pendidikan informal yang 

merupakan pendidikan yang dilakukan dalam lingkup keluarga maupun 

lingkungan sekitar.
2
Namun pelaksanaan pendidikan yang lebih mendominasi 

adalah pendidikan formal yang dilaksanakan di sekolah dengan anggapan agar 

bisa berjalan secara lebih efektif dibandingkan pendidikan di luar sekolah. Akan 

tetapi anggapan tersebut belum bisa dijadikan dasar bahwa setiap sekolah 

merupakan lingkungan yang lebih efektif untuk mendidik dan menanamkan nilai-

nilai karakter peserta didik, karena tiap sekolah memiliki keadaan dan kultur yang 

                                                           
1
Abdullah Idi, Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, Masyarakat(Depok: PT Raja 

Grafindo, 2015), 124. 
2
Mohamad Ali, Manajemen Sekolah Islam(Surakarta: Muhammadiyyah University Press, 

2018), 31. 
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berbeda-beda, sekolah yang memiliki kultur yang baik yang efektif sebagai 

tempat pembentukan karakter peserta didik.
3
 

SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK Kartasura merupakan salah satu 

sekolah swasta berbasis Islam yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. tepatnya di 

jalan Cendana II RT 02 A RW III, Gumpang, Kartasura, Sukoharjo. Sekolah ini 

bercita-cita ingin memperbaiki karakter peserta didiknya menjadi seperti yang 

dicontohkan oleh Rasulullah SAW. yang memiliki sifat-sifat mulia yang biasa 

dikenal dengan empat sifat wajib, yaitu: shiddiq, tabligh, amanah, fathonah yang 

direalisasikan melalui salah satu program khusus sekolah. Program khususini 

dirancang oleh pihak sekolah, pada tahun pelajaran 2014-2015 yang dinamakan 

Comprehensive Guidance(Totalitas Pendampingan Siswa) tepatnya dalam 

Comprehensive Guidance point nomor 3. 

Sebagai umat muslim, STAF merupakan karakter-karakter Islami yang pada 

zaman ini sangat sulit ditemukan pada diri seseorang. Di negara Indonesia 

khususnya banyak terjadi “Degradasi Sosial” atau biasa disebut dengan “Krisis 

Akhlak” di tengah-tengah masyarakat, seperti adanya persoalan korupsi, narkoba, 

minuman keras, oplosan, pergaulan bebas, eksploitasi sumber daya alam, 

rendahnya sopan santun, perilaku kriminal, dan masih banyak lagi. Persoalan-

persoalan ini bukanlah hal yang baru saja terjadi di Indonesia, namun sudah sejak 

lama hingga sekarang ini yang bukannya menurun tetapi bertambah banyak. Jika 

persoalan-persoalan ini semakin meningkat ke depannya, akan sangat mungkin 

memunculkan ancaman krisis sosial yang semakin parah dan bahkan, bangsa ini 

akan sulit untuk menjadi bangsa yang maju, yang mampu berkompetisi dengan 

negara-negara maju lainya.
4
 

Dalam Al-Qur’an juga disebutkan, Allah SWT berfirman: 

 

“Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap 

kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, dimana 

                                                           
3
 Mohamad Ali, “Pendidikan Karakter”, dikutip dari Solopos, 5 April 2017. 

4
 Abdullah Idi, Etika Pendidikan Keluarga, Sekolah, Masyarakat (Depok: PT Raja 

Grafindo, 2015) hlm.1 
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saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semua, 

sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” QS. AL-Baqoroh 

(2) 148.
5
 

Berdasarkan ayat di atas, bahwasanya manusia memiliki 

kiblat/syari’at/aturan yang harus ditaati oleh semua orang, bagi umat muslim 

kiblatnya adalah ka’bah yang berarti agama Islam. Untuk itu, umat muslim 

diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan (berakhlak mulia, rajin 

beribadah, mentaati syari’at), dan bukan berlomba-lomba dalam keburukan 

ataupun segala hal yang dapat merusak bumi ini, karena setiap apa yang manusia 

lakukan di muka bumi ini akan dihisab dan dipertanggungjawabkan kepadaNya di 

hari kiamat nanti. 

Maka, untuk menyiapkan generasi-generasi mendatang yang berjiwa Islami 

memiliki karakterSTAF seperti yang dicontohkan Rasul, harus dilatih dan 

ditekankan pada diri anak/siswa mulai usia dini, baik itu melalui pendidikan di 

sekolah, maupun di rumah lingkungan keluarga.  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan 

beberapa masalah yaitu Bagaimana metode dalam pembentukan karakter STAF di 

SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura dan Apa saja 

kendala-kendala yang dihadapi dalam metode pembentukan karakter STAFdi SMP 

Muhammadiyah Al-Kautsar Program Khusus Kartasura dan bagaimana solusi 

untuk mengatasinya. 

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan 

metode pembentukan karakter STAF di SMP Muhmammadiyah Al-Kautsar PK 

Kartasura dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam metode 

pembentukan karakter STAF di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar Program 

Khusus Kartasura dan solusi untuk mengatasinya. 

Dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis: secara teoritis, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang 

strategi pembentukan karakter STAF bagi peserta didik di sekolah, khususnya 

                                                           
5
 Al-Qura’an surat Al-Baqoroh ayat 148. 



5 
 

sekolah menengah. Sedangkan manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai 

bekal ketika menjadi seorang pendidik dalam membentuk karakter peserta didik 

secara efektif dan efisien. Sedangkan manfaat penelitian untuk sekolah yang 

bersangkutan maupun sekolah lain yaitu dapat diambil pelajaran serta evaluasi 

untuk ke depannya dalam metode pembentukan karakter STAF bagi peserta didik. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan Field Research). 

Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau data dengan 

mendatangi langsung tempat yang dijadikan objek penelitian.
6
Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu salah satu metode penelitian 

yang bersifat deskriptif dengan cara mencari makna dari data yang diperoleh 

dalam suatu penelitian dan dilakukan pada kondisi yang masih alami atau sering 

disebut dengan metode penelitian naturaslistik.
7
 

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah wakil kepala sekolah bidang 

kesiswaan, guru PAI, dan siswa SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK Kartasura. 

Subjek dan objek penelitian: penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah Al-

Kautsar PK Kartasura yang beralamat di Jl.Cendana II Gumpang RT 02A/RW III 

Gumpang, Kartosuro Sukoharjo Jawa Tengah. Adapun subjek dalam penelitian ini 

adalah waka kesiswaan, guru PAI, dan siswa terkait dengan metode pembentukan 

karakter STAF di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK Kartasura. Teknik 

pengumpulan data: Wawancara merupakan suatu proses untuk mencari informasi 

atau data dengan cara tanya jawab dengan informan atau orang yang 

diwawancarai sesuai dengan tempat yang dituju, dengan atau tidak menggunakan 

pedoman wawancara.
8
Wawancara ini dilakukan oleh penulis dengan wakil kepala 

sekolah bagian kesiswaan, guru PAI, serta siswa SMP Muhammadiyah Al-

Kautsar PK Kartasura mengenai bagaimana penerapan metode pembentukan 

karakter STAF dan kendala apa yang dihadapi, serta bagaimana solusi untuk 

menghadapinya.Observasi dalam penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 

Al-Kautsar PK Kartasura dengan cara mengamati beberapa kegiatan peserta didik 

                                                           
6
Mahmud, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31. 

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method) 

(Bandung: Alfabeta, 2014). 
8
 Sutopo,Metode Penelitian Kualitatif (Surakarta: UNS Press, 2006), 72. 
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di sekolah yang dapat memberi informasi serta membuktikan atas wawancara 

sebelumnya tentang metode pembentukan karakter STAFseperti observasi ketika 

kegiatan apel pagi, mentoring, dan kegiatan pelatihan da’i.Dokumentasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data yang berkaitan dengan metode 

pembentukan karakter peserta didik seperti dokumentasi buku panduan sekolah 

yang berisi: sejarah singkat sekolah, visi dan misi, struktur organisasi, tenaga guru 

dan pendidikan, kegiatan ekstrakulikuler, dan melalui gambar dokumentasi 

kegiatan-kegiatan peserta didik yang berkaitan dengan metode pembentukan 

karakter STAF.  

 

2. METODE 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Interaktif, menurut 

Miles dan Huberman terdiri dari empat tahapan, yaitu:Pengumpulan data 

dilakukan dari mulai awal sebelum penelitian, pada saat penelitian, sampai akhir 

penelitian. Dengan  melakukan studi pre-eliminary yang berfungsi untuk 

verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang akan diteliti itu benar 

ada.Proses pengumpulan data yang dilakukan di sini yaitu: wawancara, observasi, 

dokumentasi yang hasilnya adalah data. Selanjutnya adalah proses penggabungan 

atau penyeragaman dari segala bentuk data yang telah diperoleh, yang kemudian 

disusun menjadi satu kesatuan dalam format tulisan yang akan dianalisis.Setelah 

semua data telah diformat dalam bentuk tulisan, langkah selanjutnya yaitu 

mengolah data setengah jadi yang sudah dijadikan satu dalam tulisan kemudian 

dibuat alur tema yang jelasdan dikelompokkan sesuai dengan isi dan temanya, 

kemudian dipecah lagi menjadi lebih sederhana ke dalam sub tema dan diakhiri 

dengan memberi kode dari subtema yang sesuai dengan wawancara ataupun 

observasi lainya yang dilakukan tadi.Penarikan kesimpulan merupakan tahap 

akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif ini, yang 

berisi uraian atau inti dari seluruh subkategori tema yang sudah dicantumkan dan 

pengodean yang sudah terealisasikan.
9
 

 

                                                           
9
Haris Herdiyansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif. 145 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi yang dilakukan peneliti sebagaimana telah diuraikan dalam BAB I 

bagian metode penelitian, maka selanjutnya perlu dilakukan adanya analisis data 

mengenai metode pembentukan karakter STAF di SMP Muhammadiyah Al-

Kautsar PK Kartasura tahun pelajaran 2018/2019 ini, dalam BAB IV ini akan 

diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif, sebagai berikut: 

Dalam menerapkan metode pembentukan karakter STAF, seluruh pihak 

sekolah saling bekerjasama untuk memperlancar jalanya program khusus ini 

sehingga dapat tercapai tujuan yang sudah direncanakan, baik dari kepala sekolah, 

wakil-wakil kepala sekolah, guru-guru, siswa, karyawan, orang tua, bahkan 

masyarakat sekitar sekolah. Sebagaimana telah dijelaskan dalam teori BAB II
10

 

tentang strategi-strategi pembentukan karakter, dapat dilakukan melalui kegiatan 

intrakukikuler seperti saat pembelajaran dalam kelas maupun kegiatan 

ekstrakulikuler di luar jam pelajaran. Hal ini sesuai dengan penemuan peneliti di 

sekolah bahwa dalam upaya menerapkan metode pembentukan karakter STAF, 

dilakukan dalam berbagai kegiatan sekolah baik pada saat pembelajaran di kelas 

maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler atau di luar jam pelajaran, seperti kegiatan 

apel pagi, kegiatan mentoring, pelatihan Da’i, dalam berorganisasi dan banyak 

lagi.
11

 

Metode-metode yang dimaksudkan di atas, di antaranya melalui: metode 

keteladanan, pembiasaan, meningkatkan motivasi, penegakkan peraturan, reward 

dan punishment.
12

 Seperti halnya dengan kegiatan yang dilaksanakan di sekolah 

ini, yaang dimasukkan melalui berbagai kegiatan dan telah dilaksanakan secara 

konsisten dan efektif.  

Sejalan dengan teori BAB II
13

 tentang metode pembentukan karakter, 

bahwa teladan merupakan perbuatan atau sifat yang patut untuk dicontoh dan 

ditiru. Keteladanan di sekolah, yang akan diikuti dan dilakukan siswa dalam 

                                                           
10

 Lihat BAB II. 19 
11

 Lihat BAB III, 28 
12

 Lihat BABII, 19-22 
13

 Lihat BAB II, 20 
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kehidupan sehari-hari adalah keteladanan yang diberikan oleh gurunya, baik itu 

perbuatan, perkataan, ataupun sifat yang melekat pada dirinya. Hal ini sesuai 

dengan temuan peneliti dalam BAB III
14

, bahwa dalam upaya membentuk 

karakter siswa, guru-guru berperilaku baik dan melaksanakan sesuatu terlebih 

dahulu kemudian disampaikan kepada siswa agar mengikutinya, seperti dalam hal 

ibadah shalat dzuhur dan ashar berjama’ah secara tepat waktu, pelaksanaan puasa 

sunnah senin kamis, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kegiatan-kegiatan 

ini merupakan wujud dari karakter shiddiq. 

Namun, dalam menerapkan suatu perbuatan ataupun sifat yang baik untuk 

menjadi teladan, tidaklah mudah yang dapat berhasil secara langsung seluruh 

siswa dapat mencontoh atau meneladaninya. Akan banyak siswa yang dapat 

mencontohnya setelah melihat apa yang guru lakukan, namun ada beberapa siswa 

juga yang belum dapat meneladaninya. Hal ini disebabkan oleh kesadaran siswa 

yang masih kurang, dan kurang optimalnya pengamatan guru terhadap perilaku 

setiap siswa yang memang berjumlah banyak. Akan tetapi sebagai seorang 

pendidik, seluruh guru saling bekerjasama dan selalu berusaha untuk memberi 

pendampingan-pendampingan lebih lanjut kepada siswa, agar sedikit demi sedikit 

dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Seperti halnya dengan para guru yang 

mengadakan rapat mingguan setiap jumat pagi, membahas ataupun mengevaluasi 

atas segala sesuatu yang terjadi selama satu minggu ini terutama berkaitan dengan 

perilaku-perilaku siswa. 

Metode kedua, dalam teori BAB II
15

 melalui peningkatan motivasi yaitu 

suatu dorongan yang diberikan orang lain kepada seseorang agar ia terdorong 

untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah guru terhadap siswanya, atau dari 

sesama temannya, yang mana dengan adanya pemberian motivasi dari lingkungan 

sekitarnya, siswa akan terdorong sedikit demi sedikit untuk melakukan sesuatu. 

Sesuai dengan temuan peneliti pada BAB III
16

 upaya guru untuk menyalurkan 

semangat dalam menanamkan karakter STAF ini di antaranya melalui: kegiatan 

apel pagi, kegiatan mentoring pagi, dan setelah pelatihan da’i dilaksanakan, yang 

                                                           
14

 Lihat BAB III, 28-40 
15

 Lihat BAB II, 20 
16

 Lihat BAB III, 28-40 
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diisi dengan pengumuman, penasehatan, serta motivasi-motivasi berkaitan dengan 

ibadah, belajar, tugas maupun hal lainnya, serta melalui kegiatan belajar mengajar 

di kelas yang dikaitkan dengan tema materi yang sedang dibahas, kegiatan-

kegiatan ini merupakan wujud dari karakter fathonah. Walaupun, tidak semua 

motivasi ataupun nasehat yang diberikan oleh semua guru dapat menginsipirasi 

atau menyentuh hati siswa, hanya guru satu/dua guru yang mampu menginspirasi 

siswa untuk melakukan sesuatu, karena kemampuan setiap guru memang berbeda-

beda. Namun sebagai guru, mereka saling memberi masukan satu sama lain untuk 

belajar agar lebih baik lagi. 

Motivasi siswa juga dapat diperoleh dari sesama temannya, seperti halnya 

dalam hal kedisiplinan. Setiap satu bulan sekali guru memberi sebuah 

penghargaan bagi siswa yang paling disiplin dengan penghargaan Student Of The 

Man. Siswa yang mendapat penghargaan diumumkan di depan seluruh warga 

sekolah dan diberi sertifikat dan pin sebagai bentuk penghargaanya, secara tidak 

langsung akan muncul keinginan di hati siswa lain, bahwa ia juga ingin 

mendapatkan hal serupa seperti temannya tadi, sehingga siswa lain akan sadar dan 

muncul motivasi dalam dirinya bahwa ia akan berubah sedikit demi sedikit agar 

mampu mendapatkan hal serupa seperti temanya tadi. 

Dalam teori BAB II
17

 dijelaskan bahwa peraturan berarti tertib dan rapi, 

maka dengan ditegakkannya peraturan, seharusnya setiap orang terhindar dari 

perbuatan salah atau perbuatan yang dilarang sesuai yang telah ditetapkan, 

sehingga mereka mampu berperilaku sesuai dengan jalan yang baik yang telah 

diharapkan. Sesuai dengan metode pembentukan karakter yang dilakukan oleh 

SMP Muhammadiyah Al-Kautsar, yang menyusun beberapa peraturan berkaitan 

dengan karakter STAF dan harus ditaati oleh siswanya, di antaranya: dalam hal 

kedisiplinan masuk sekolah tepat waktu, kedisiplinan shalat berjamaah, 

kedisiplinan pengisian buku monitoring ibadah, kedisiplinan berpakaian seragam 

lengkap, kedisiplinan berpenampilan rapi dan sopan (bagi laki-laki harus 

berambut pendek di atas telinga), pelatihan puasa sunnah senin dan kamis dan lain 

                                                           
17

 Lihat BAB II, 21 
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sebagainya, kegiataan-kegiattan ini juga merupakan wujud dari karakter shiddiq.
18

 

Sebuah peraturan akan disandingkan dengan suatu hukuman, bagi yang melanggar 

maka diberi sanksi atau hukuman
19

. Di sekolah ini juga menerapkan hal demikian, 

bagi siswa yang tidak menaati peraturan yang sudah ditetapkan, maka akan diberi 

hukuman serta mendapat poin. Hukuman akan diberikan pada siswa sesuai 

dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, contohnya bagi siswa 

yang tidak melakukan shalat jama’ah maka diberi hukuman membersihkan kamar 

mandi atau laboratorium, kegiatan ini merupakan wujud dari karakter shiddiq. 

Namun, masih ada beberapa siswa yang kurang kesadaran diri dalam 

menaati peraturan sekolah, disebabkan pada usia siswa karena dalam tahap 

perkembangan psikis yang masih cenderung labil belum memiliki teguh 

pendirian. Akan tetapi sebagai pendidik, para guru juga tidak henti-hentinya 

berusaha untuk mengajarkan serta mendampingi siswa agar berubah lebik baik ke 

depannya. Selain itu, kurangnya kesadaran untuk taat pada aturan juga dapat 

disebabkan karena tidak konsistenya pemberian hukuman yang diberi dan 

pemberian hukuman yang kurang membuat siswa tersebut jera agar tidak 

melanggarnya kedua kali. Maka perlu adanya hukuman atau sanksi yang dapat 

membuat siswa jera sehingga tidak berani untuk melanggarnya lagi. 

Dengan adanya pemberian reward maupun punishment, dapat 

mempermudah akan jalannya suatu program
20

, yang mana kebanyakan seseorang 

akan lebih bersemangat melakukan sesuatu karena diimbangi dengan adanya 

suatu apresiasi atau penghargaan dan akan menjauhi segala sesuatu yang akan 

menyebabkannya dihukum. Hal ini sesuai dengan temuan peneliti dalam BAB 

III
21

 bahwa metode reward dan punishment ini sangat membantu dalam 

menerapkan metode pembentukan karakter STAF, ketika ada siswa yang 

melanggar peraturan yang telah ditetapkan di sekolah, maka akan dihukum 

tergantung pada kesalahan apa yang dilakukan, seperti tidak mengisi kolom buku 

monitoring selama 3 kali bertutut-turut maka akan dihukum membersihkan 
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perpustakan/laboratorium/kamar mandi, ketika laki-laki yang melanggar dalam 

hal penampilan, barang siapa yang rambutnya panjang melebihi di bawah telinga, 

akan diminta memotong sendiri di hadapan siswa lain dan diberi point, bagi yang 

telat datang ke sekolah, shalat berjama’ah juga di beri sanksi sedemikian, 

kegiatan-kegiatan ini merupakan wujud dari karakter shiddiq. Kemudian, bagi 

siswa teladan akan diberi penghargaan setiap 1 bulan sekali yaitu sebagai Student 

Of The Man dan akan diberi sertifikat dan pin sebagai simbol penghargaan dari 

bapak/ibu guru. 

Sebagaimana dijelaskan dalam BAB II
22

 mengenai metode pembiasaan, 

bahwa seseorang akan terbiasa untuk melakukan suatu hal disebabkan oleh  

lingkungan sekitarnya yang mana akan menjadi pendorong seseorang untuk 

mengikuti suatu perilaku yang dilihat di sekitarnya, sehingga dalam dunia 

pendidikan, guru harus memberikan dan mengajak siswanya untuk melakukan 

segala kebiasaan yang baik sesuai syari’at Islam tentunya, yang nantinya akan 

mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sudah direalisasikan di 

SMP Al-Kautrsar dimana bapak/ibu guru selalu memberikan kebiasaan-kebiasaan 

yang baik yang hukumnya wajib untuk siswa laksanakan, baik saat berada di 

sekolah maupun di rumah seperti: membiasakan mengisi buku monitaring ibadah 

di rumah, shalat jama’ah tepat waktu baik di skolah maupun di rumah, puasa 

sunnah senin kamis, berseragam dan berpenampilan yang rapi, bertanggungjawab 

atas amanah yang diberikan dalam jabatan organisasi maupun piket kelas, 

jujur/mengakui kesalahan yang diperbuat, menasehati sesama teman yang 

berperilaku menyimpang dan jika tidak didengar maka melaporkannya kepada 

guru, membiasakan untuk latihan da’i, ceeramah di masyarakat, mengajar TPA, 

membagikan sembako pada masyarakat dan sebagainya, kegiatan-kegiatan ini 

merupakan wujud dari karakter amanah dan tabligh.
23

 

Dalam teori BAB II
24

 mengenai kendala dan solusi dalam metode 

pembentukan karakter STAF ini dapat berasal dari dalam maupun luar diri 

seseorang yakni: insting, kebiasaan, kemauan, keturunan, dan suara hati. 
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Kemudian kendala ekternal berasal dari pendidikan dan  lingkungan sekitarnya 

yakni teman sepergaulan, sehingga yang harus lebih ditekankan untuk mencegah 

terjadinya kendala tersebut adalah lingkungan sekitarnya, terutama guru dan 

orangtua yang berperan sebagai pendidik dan pendampingnya saat di sekolah 

maupun di rumah. Sedangkan kendala yang sering dihadapi guru dalam 

menerapkan metode pembentukan karakter STAF ini ada tiga
25

, yaitu:  

Guru baru, perekrutan guru baru untuk mengisi kekosongan guru lama ini 

merupakan salah satu kendala yang dihadapi sekolah. Ketika sekolah sudah 

menyusun program ataupun konsep sekolah sedemikian rupa, namun ketika 

datang guru baru yang mana harus cepat tanggap dalam menyesuaikan program 

yang telah dibuat, tetapi masih ada guru baru yang tergolong sulit untuk cepat 

menyesuaikan dirinya dengan segala program yang telah dibuat oleh sekolah. 

Wali murid, untuk membentuk karakter STAF peserta didik agar 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah, tidak 

cukup hanya pihak guru yang melakukan, tetapi juga perlu kerjasama, bantuan 

dari pihak orangtua untuk mendampingi dan mengawasi siswa ketika di rumah. 

Namun masih ada beberapa orangtua yang sulit untuk bekerjasama, seperti halnya 

ketika pengisian buku monitoring ibadah di rumah ada beberapa siswa yang masih 

tidak mengisi dan tidak mengerjakanya. Ternyata orangtuanya sendiri kurang 

peduli dengan hal tersebut, mereka tidak mengawasi ataupun membimbing 

anaknya untuk menjalankan perintah bapak/ibu guru tersebut. 

Siswa, kurangnya kesadaran siswa dalam menjalankan segala perintah 

maupun peraturan yang diberikan bapak/ibu guru. Siswa masih menganngap 

remeh sehingga tidak menjalankan perintah guru. 

Sebenarnya, kendala yang dihadapi dari siswa ini dapat terjadi karena faktor 

internal maupun eksternal siswa sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB II
26

 

tentang teori kendala dan solusi, siswa sangat terpengaruh dengan lingkungan 

sekitarnya. Dimana siswa selalu  melihat apa yang ada di sekitarnya dan akan 

mengikutinya, seperti teman sepergaulan. Siswa yang berteman dengan siswa lain 
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yang memiliki perilaku baik (taat peraturan) maka dia akan mengikutinya begitu 

pula sebaliknya ketika dia berteman dengan siswa yang nakal maka akan dia ikuti. 

Begitu juga guru, ketika guru memberi pengaruh positif  bagi siswa, maka ia akan 

belajar mengikuti kebaikan tersebut. Solusi yang pihak sekolah rumuskan untuk 

mengatasi kendala-kendala ini di antaranya, sebegai berikut: 

Untuk mengatasi kendala guru baru yang sulit menyesuaikan program yang 

telah sekolah buat, maka pihak sekolah berusaha memperbaiki penyeleksian 

kriteria guru baru dengan cara  memilih calon guru baru yang sudah memiliki 

cukup telenta, visi, misi yang sesuai dengan apa yang diterapkan sekolah.
27

 Selain 

itu, pihak sekolah dapat menerapkan pendampingan kepada para calon guru baru 

untuk lebih mengenal program-program sekolah sehingga mereka mengatahui dan 

akan lebih mudah dalam menyesuaikan diri ketika diterima menjadi guru di 

sekolah ini. 

Untuk mengantisipasi kurang maksimalnya kerjasama sekolah dengan 

orangtua, pihak sekolah menggunakan cara dengan memanggil orangtua datang ke 

sekolah untuk diajak bermusyawarah bersama terkait pendampingan siswa selama 

di rumah agar tetap berperilaku layaknya di sekolah dan menjalankan tugas-

tugasnya dengan baik seperti yang diperintahkan guru.
28

 Selain itu perlunya 

peninggkatan komunikasi yang baik antara guru dan orangtua, seperti dapat 

dilakukanya pertemuan wali murid dengan seluruh guru setiap waktu tertentu. Hal 

ini dilakukan guna mendiskusikan dan mengevaluasi segala yang berkaitan 

dengan peserta didik terutama dalam hal perilaku siswa sehari-hari baik saat 

berada di sekolah maupun di rumah, juga hal lain seperti pretasi siswa, serta 

membangun komunikasi yang baik antar wali murid maupun wali murid dengan 

guru di sekolah. Dengan adanya pertemuan-pertemuan musyawarah seperti ini 

akan lebih menumbuhkan kesadaran tersendiri bagi orangtua, betapa pentingnya 

pendampingan dan tanggungjawab mereka saat siswa di rumah sehingga dapat 

seimbang antara apa yang telah guru ajarkan kepada siswa di sekolah yang akan 

dilakukan saat di rumah juga. 
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Untuk mengatasi kendala siswa, agar senantiasa taat terhadap peraturan 

yang sekolah buat, menjalankan perintah bapak/ibu guru, menjalankan tugasnya 

di rumah dengan baik. Maka, bapak/ibu guru dan orang tua sendiri yang memiliki 

peranan sangat penting untuk mengayomi, membimbing, mendampingi, 

menasehati, mengingatkan segala dampak dari perbuatan yang mereka lakukan ke 

depannya baik itu perbuatan baik maupun buruk, dan menegur ketika siswa 

berbuat menyimpang, sehingga siswa tetap berada pada jalan yang benar dan apa 

yang diharapkan sekolah akan dapat tercapai.
29

 Selain itu, perlu adanya pemilihan 

lingkungan siswa yang lebih ketat, tempatkan siswa dengan lingkungan pergaulan 

yang baik dan jauhkan dari lingkungan yang menyebabkanya melakukan 

perbuatan buruk, hal ini perlu ditekankan kepada orangtua yang berada di 

lingkungan rumah. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pemaparan dari peneliti mengenai metode pembentukan karakter 

STAF pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

Metode pembentukan karakter STAFdi SMP Muhammadiyah Al-Kautsar 

PK Kartasura dilaksanakan melalui lima metode, yaitu:metode keteladanan, 

metode pembiasaan, peningkatan motivasi,penegakan peraturan, reward dan 

punishmant. Sedangkan dari lima metode yang digunakan ini, yang paling 

menonjol dan sering digunakan dalam segala kegiatan sekolah adalah metode 

pembiasaan, karena dengan membiasakan sesuatu maka akan menjadi rutinitas 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam metode pembentukan karakterSTAF ini ada kendala-kendala yang 

dihadapi, yakni:guru baru lambat beradaptasi, kurangnya kesadaran siswa dalam 

menaati peraturan, kurang maksimalnya gurubekerjasama dengan beberapa 

orangtua. Solusinya, sekolah menyeleksi talenta guru baru yang sesuai dengan 

kebutuhan sekolah, guru melakukan pendampingan lanjutan kepada siswa, pihak 

sekolah membangun komunikasi lebih baik dengan orangtua. 
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