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ABSTRAK 

 

 

Aji, Galih Wicaksono, 2011. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMA Taruna 

Nusantara Magelang. Skripsi. Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Fakultas 

Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Hamonangan 

S..M.Si. Pembimbing II: Drs. Tijan, M.Si. 144 halaman. 

Kata kunci: Pelaksanaan, Pendidikan Karakter 

 Indonesia saat ini sedang mengalami krisis multidimensional 

berkepanjangan yang dicirikan oleh membudayanya praktek KKN (Korupsi 

Kolusi dan Nepotisme) yang terjadi di setiap lini, baik yang dilakukan oleh warga 

masyarakat maupun pejabat negara, terjadinya konflik (antar etnis, agama, dan 

politisi), meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja, terjadinya 

pemerkosaan yang korban maupun pelakunya siswa sekolah, narkoba, seks bebas, 

minuman keras di kalangan remaja dan anak, tawuran antar sekolah, serta 

vandalisme oleh siswa dan mahasiswa. Krisis multidimensional yang terjadi 

sebenarnya mengakar pada semakin menurunnya kualitas karakter bangsa. 

Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah yang 

terjadi. Sekolah merupakan salah satu lembaga formal yang diharapkan dapat 

melaksanakan pendidikan karakter dengan baik  

 Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan 

karakter di SMA Taruna Nusantara (TN) Magelang, hambatan-hambatan apa saja 

yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter dan upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan 

sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan 

dianalisis melalui 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, 4) 

simpulan.   

 Hasil penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1) model 

pendidikan karakter yang dilaksanakan di SMA TN melalui mata kegiatan, 2) 

strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan karakter yaitu rekayasa 

mental dan rekayasa sosial, 3) SMA TN menggunaka empat macam pendekatan 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter di antaranya pendekatan intelektual, 

pendekatan aktual, pendekatan keteladanan, dan pendekatan inspiratif, 4) 

hambatan pelaksanaan pendidikan karakter berasal dari dua faktor yaitu dari 

dalam dan dari luar, faktor dari dalam meliputi adaptasi siswa dalam kehidupan 

asrama dan juga kontrol perkembangan peserta didik, sedangkan faktor dari luar 

terjadinya infiltrasi serta kehidupan masyarakat sekitar, 5) solusi mengatasi 

hambatan yang ada dengan menerapkan masa PDK untuk mengatasi masalah 

adaptasi peserta didik, melakukan pengawasan dengan sosiometri untuk 

mengatasi masalah kontrol, tidak persuasif terhadap pelanggar aturan, dan 

mengkondisikan masyarakat sekitar. 

viii 
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 Saran dalam penelitian ini untuk pamong harus lebih aktif dalam 

melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap sikap dan perilaku siswa agar 

sesuai dengan nilai-nilai karakter. Siswa diharapkan dengan adanya pendidikan 

karakter lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan 

sehari-harinya yang akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan terus menerus. 

Masyarakat untuk lebih peduli dengan memberikan teguran, dan pembinaan serta 

keteladanan yang rasional terhadap siswa agar pelaksanaan pendidikan karakter 

memperoleh hasil yang maksimal. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah diharapkan lebih mewajibkan penambahan mata pelajaran yang 

berhubungan dengan nilai-nilai karakter dan moral, baik di tingkat SD, SMP, 

SMA, sampai ke tingkat perguruan tinggi. 
 

  

ix 



10 
 

DAFTAR ISI 

                 Halaman 

HALAMAN JUDUL ...................................................................................  i    

PERSETUJUAN PEMBIMBING .............................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................  iii 

PERNYATAAN ...........................................................................................  iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..............................................................  v 

PRAKATA ...................................................................................................  vi 

ABSTRAK ...................................................................................................  vii 

DAFTAR ISI ................................................................................................  viii 

DAFTAR BAGAN .......................................................................................  ix 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................  x 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah ...............................................................  1   

B. Perumusan Masalah ......................................................................  6  

C. Tujuan Penelitian ..........................................................................  7  

D. Manfaat Penelitian ........................................................................  7  

E. Batasan Istilah ...............................................................................    8  

BAB II  LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Pengertian Pendidikan Karakter ...................................................     9 

B. Pilar-pilar Pendidikan Karakter ....................................................  17 

C. Model Pendidikan Karakter ..........................................................  36 

D. Kerangka Berpikir ........................................................................  53 

x 



11 
 

BAB III  METODE PENELITIAN 

     A Dasar Penelitian..............................................................................  56  

B Lokasi Penelitian ...........................................................................   56  

C Fokus Penelitian ............................................................................  56  

D Sumber Data Penelitian .................................................................   57  

 E Metode Pengumpulan Data ............................................................  58  

 F Metode Pengabsahan Data. ............................................................  59  

G Metode Analisis Data ....................................................................  60  

H Prosedur Penelitian ........................................................................  62   

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  .........................................................................  63  

1. Gambaran Umum SMA Taruna Nusantara Magelang .......  63 

2. Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMA Taruna  

Nusantara Magelang...........................................................    74 

B.  Pembahasan ................................................................................  74 

BAB V  PENUTUP 

1. Simpulan ............................................................................  127    

2. Saran ...................................................................................  128        

DAFTAR PUSTAKA   

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

  

xi 



12 
 

DAFTAR BAGAN 

 

 

Bagan                Halaman 

Bagan1 Analisis Data Interactive model...................................................... 61 

 

 

 

 

  

xii 



13 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  :    Surat Ijin Penelitian Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Lampiran 2  :  Surat Ijin Penelitian KESBANGLINMAS (Kesatuan Bangsa  

    Lingkungan Masyarakat) Magelang 

Lampiran 3   :  Surat Ijin Penelitian BAPPEDA (Badan Pemerintah Daerah)          

   Magelang  

Lampiran 4  :   Instrumen Penelitian Penggalian Data Metode Wawancara 

Lampiran 5  :   Piagam Penghargaan Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Lampiran 6  :   Kartu Bimbingan Skripsi 

Lampiran 7  :   Foto-foto Kegiatan di SMA Taruna Nusantara Magelang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xiii 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Negara Indonesia saat ini sedang mengalami ujian berat yang harus 

dilalui, yaitu terjadinya krisis multidimensional berkepanjangan yang dicirikan 

oleh membudayanya praktek KKN yang terjadi di setiap lini, baik yang 

dilakukan oleh warga masyarakat maupun pejabat negara, terjadinya konflik 

(antar etnis, agama, dan politisi), meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos 

kerja, terjadinya pemerkosaan yang korban maupun pelakunya siswa sekolah, 

narkoba, seks bebas, minuman keras dikalangan remaja dan anak, tawuran 

antar sekolah, serta vandalisme oleh siswa dan mahasiswa.  

 Ada sepuluh tanda-tanda jaman yang harus diwaspadai, karena jika 

tanda-tanda itu sudah ada berarti sebuah bangsa sedang menuju jurang 

kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah: meningkatnya kekerasan di 

kalangan remaja, penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, pengaruh 

peer group yang kuat dalam tindak kekerasan, meningkatnya perilaku merusak 

diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, semakin kaburnya 

pedoman moral baik dan buruk, menurunnya etos kerja, semakin rendahnya 

rasa hormat kepada orang tua dan guru, rendahnya rasa tanggung jawab 

individu dan warga negara, membudayanya ketidakjujuran, adanya rasa saling 

curiga dan kebencian di antara sesama (Lickona dalam Megawangi, 2007:57). 

1 
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 Hasil penelitian di SMK-TI Bogor (GMSK-IPB) dengan jumlah 

sampel 903 siswa menunjukkan bahwa 66,7% terlibat tawuran; 48,7% 

menggunakan batu, 26% memukul dengan alat (kayu, besi, dll), 1,7% menikam 

dengan senjata tajam. Banyaknya gang dikalangan remaja yang mempunyai 

solidaritas tinggi (25% dari 203 responden di 5 SMK-TI Bogor mengaku 

anggota gang). Sebesar 66% dari peserta tawuran mengatakan bahwa alasan 

mereka melakukan tawuran adalah karena solidaritas. Data dari 5 SMK-TI di 

Bogor juga menunjukkan pula hasil yang sangat mengejutkan, yaitu: 30,3% 

terlibat minuman keras (27% bahkan sampai mabuk), 15,4% pecandu narkoba, 

34,6% berjudi/taruhan, 68% menonton film porno (blue film), 3.2% pernah 

melakukan hubungan seks. Dalam hal etos kerja, sesuai data dari 5 SMK-TI 

Bogor menunjukkan pula: 87% sering tidak mengerjakan PR, 75% sering 

membolos, 33% keluyuran dengan kawan pada waktu jam sekolah, 57% gemar 

duduk-duduk di pinggir jalan. Berdasarkan Data dari SMK-TI menunjukkan 

bahwa 81% sering membohongi orang tua, 30,6% pernah memalsukan tanda 

tangan orang tua/wali/guru, 13% sering mencuri, 11% sering memalak 

(Megawangi, 2004:8). 

 Krisis multidimensional dan juga tanda-tanda kehancuran bangsa 

seperti yang dikemukakan oleh Thomas Lickona sebetulnya mengakar pada 

menurunnya kualitas karakter bangsa. Hal ini mengindikasikan perlu adanya 

pendidikan karakter untuk mendidik anak-anak, agar mereka dapat mengambil 

keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Adanya pendidikan karakter juga dapat memberikan kontribusi yang positif 
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terhadap lingkungannya, karena pendidikan karakter akan membawa peserta 

didik ke dalam pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara 

afektif, dan akhirnya pengamalan nilai secara nyata di dalam kehidupan. 

Karakter merupakan gambaran tingkah laku yang menonjolkan nilai benar-

salah (Alwisol, 2006:8). Karakter mengacu pada serangkaian sikap, perilaku, 

motivasi, dan keterampilan. Karakter meliputi sikap seperti keinginan untuk 

melakukan hal yang terbaik, kapasitas intelektual seperti berpikir kritis dan 

alasan moral, perilaku seperti jujur dan tanggung jawab. Individu yang 

berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan yang terbaik 

menurut Battistich dalam Arismantoro (2008:27). 

 Nilai karekter yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah nilai-

nilai universal yang mana seluruh agama, tradisi, dan budaya pasti menjunjung 

tinggi nilai-nilai tersebut, pendidikan karakter tidak sekedar pengetahuan dan 

doktrinasi, tetapi lebih menjangkau dalam wilayah emosi, hal ini sangat 

diperlukan agar individu, bukan hanya mengetahui kebajikan (knowing the 

good), tetapi juga merasakan (feeling the good), mencintai (loving the good), 

menginginkan (desiring the good), dan mengerjakan kebajikan (acting the 

good) menurut Lickona dalam Megawangi (2004:105). Metode pendidikan 

melalui otak kiri dengan hafalan konsep harus diubah dengan metode yang 

lebih menekankan pada otak kanan, dengan perasaan, cinta, serta pembiasaan 

dan amalan kebajikan di dalam keluarga maupun sekolah. 

 Pendidikan karakter sangat baik jika dimulai sejak dini, karena akan 

lebih mudah membentuknya dan menjadikan karakter anak semakin kuat. 
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Pendidikan karakter dapat diberikan dalam jalur pendidikan formal, informal 

maupun non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan berprogram, 

berstruktur, dan berlangsung di sekolah. Pendidikan non formal adalah 

pendidikan yang berstruktur, berprogram, dan berlangsung di luar kegiatan 

formal yang ada di sekolah. Pendidikan in formal adalah pendidikan yang tidak 

berprogram, tidak berstruktur, serta berlangsung kapanpun dan dimanapun 

(Coombs dalam Munib, 2007:76). Pendidikan informal terutama di lingkungan 

keluarga selama ini belum memberikan kontribusi dalam mendukung 

pencapaian tujuan akademik dan pembentukan karakter anak. Kesibukan dan 

aktivitas kerja orang tua yang relatif  tinggi, kurangnya pemahaman orang tua 

dalam mendidik anak di lingkungan keluarga, pengaruh pergaulan di 

lingkungan sekitar, dan pengaruh media elektronik ditengarai bisa berpengaruh 

negatif terhadap perkembangan akademik maupun karakter anak. Sekolah 

merupakan wilayah formal yang sangat strategis untuk pendidikan karakter, 

karena anak-anak dari semua lapisan akan mengenyam pendidikan di sekolah, 

selain itu anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah, 

sehingga apa yang didapatkannya di sekolah akan mempengaruhi pembentukan 

karakternya. 

 SMA Taruna Nusantara (TN) adalah sebuah Sekolah Menengah Atas 

berasrama yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, 

Indonesia. Pelaksanaan pendidikan di SMA TN berorientasi pada tiga 

wawasan, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan, dan wawasan 

kebudayaan. Implementasi dari wawasan kebangsaan terletak dalam 
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pembinaan kehidupan berasrama penuh yang dikembangkan secara luas dan 

menjadi nafas kehidupan sehari-hari, yang kesemuanya bermuara pada 

persatuan dan kesatuan bangsa. Wawasan kejuangan berupa pembinaan jiwa 

kejuangan yang tinggi terhadap tugas-tugas, tidak mudah putus asa, etos kerja 

keras dan disiplin tinggi, serta berorientasi pada prestasi. Implementasi dari 

wawasan kebudayaan adalah terciptanya masyarakat mini pancasila di dalam 

kehidupan kampus SMA TN. Melalui ketiga wawasan tersebut para siswa akan 

dibentuk menjadi manusia Indonesia dengan kepribadian Indonesia yang utuh. 

 Sekolah yang berada di Lembah Tidar ini dikenal dengan penekanan 

pada nilai-nilai kebangsaan dan kedisiplinan semi militer. SMA TN selain 

memakai sistem kurikulum nasional juga memakai kurikulum khusus SMA TN 

yang terdiri dari sejumlah mata kegiatan dan mata pelajaran seperti mata 

pelajaran kenusantaraan, bela negara, dan kepemimpinan untuk 

mengembangkan potensi kepemimpinan siswa dengan sasaran aspek mental 

spiritual, mental ideologi, serta mental kejuangan dan kepemimpinan. SMA TN 

menerapkan pola pengajaran, pelatihan dan pengasuhan dalam proses 

pendidikannya yang merupakan cerminan masyarakat yang menggambarkan 

adanya interaksi dan tanggung jawab dari tiga pusat pendidikan yaitu 

pendidikan formal sekolah, pendidikan informal keluarga, dan pendidikan 

nonformal masyarakat. Proses pendidikan di SMA TN dilakukan dengan model 

sekolah berasrama penuh (full boarding school). Jadwal kegiatan keseharian 

siswa disusun sangat ketat dan juga dibuat peraturan yang tegas untuk 

membentuk kedisiplinan pada diri siswa.  
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 Kehidupan berasrama memberikan kemudahan dalam proses 

pengawasan kegiatan siswa. Pamong mempunyai kewajiban untuk mengawasi 

setiap kegiatan siswa baik di sekolah maupun di dalam graha. Dalam 

kehidupan asrama terdapat pamong jaga yang bertugas khusus untuk 

melakukan pemantauan kegiatan sehari-hari yang siswa lakukan. Lingkungan 

kehidupan kampus SMA Taruna Nusantara dimana siswa dan pamong berada 

dalam satu kompleks memberikan suasana kekeluargaan yang tinggi dengan 

nilai-nilai, sikap dan perilaku normatif yang dapat diarahkan untuk mencapai 

tujuan pembentukan karakter.  

 Bertolak dari uraian-uraian yang telah di jelaskan  tersebut, penulis 

tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Pendidikan Karakter di SMA 

Taruna Nusantara Magelang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah pola pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna 

Nusantara Magelang? 

2. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang? 

3. Upaya apa sajakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui pola pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna 

Nusantara Magelang. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang. 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang? 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut. 

1. Manfaat teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan ilmu di bidang 

pendidikan, terutama tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di 

Sekolah Menengah Atas pada umumnya. 

2. Manfaat praktis 

a.  Bagi guru 

Memberikan informasi bagi guru khususnya guru Sekolah Menengah 

Atas tentang bagaimana melaksanakan pendidikan karakter di sekolah. 

b. Bagi siswa 

Siswa dapat mengetahui akan pentingnya pendidikan karakter, untuk 

menjadikan negeri ini lebih baik. 
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c. Bagi peneliti 

Memperoleh wawasan dan pemahaman baru dan lebih luas mengenai 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan konsep-

konsep atau pemberian batasan atas beberapa istilah yang berkaitan dengan 

judul penelitian. Adapun istilah yang dimaksud di antaranya sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan 

Pelaksanaan berasal dari kata dasar laksana, yang mempunyai imbuhan pe-

an yang berarti proses. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia (2004:402). 

Pelaksanaan berarti proses dan cara melaksanakan. 

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya (Megawangi, 2004:95). 

3. SMA Taruna Nusantara 

SMA Taruna Nusantara adalah sebuah Sekolah Menengah Atas berasrama 

yang terletak Jalan Raya Purworejo Km 5 Magelang, Jawa Tengah, 

Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pendidikan Karakter  

1. Pendidikan Karakter 

 Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan tentang pengertian 

pendidikan karakter. Tetapi ada benang merah dari pendapat yang 

dikemukakan, bahwa pendidikan karakter pada dasarnya adalah sebuah 

usaha untuk membentuk perilaku baik. Aristoteles dalam Megawangi 

(2004:114) berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah usaha mendidik 

seseorang untuk terbiasa berperilaku baik, sehingga ia menjadi terbiasa, dan 

akan merasa bersalah kalau tidak melakukannya. Pendapat yang hampir 

sama juga dikemukakan oleh Ghazali dalam Megawangi (2004:25) 

pendidikan karakter adalah usaha aktif untuk membentuk kebiasaan baik 

(habit), sehingga sifat anak sudah terukir sejak kecil.     

 Khan (2010:1) mengemukakan pandangannya tentang pendidikan 

karakter yaitu pendidikan yang mengajarkan kebiasaan cara befikir dan 

perilaku yang membantu individu untuk hidup dan bekerja bersama sebagai 

keluarga, masyarakat, dan bernegara, dan membantu mereka membuat 

keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendidikan karakter menurut 

Khan adalah usaha mengajarkan anak didik untuk berfikir dan berperilaku 

cerdas. Pendapat Khan diperkuat dengan definisi yang diutarakan oleh 

Megawangi. Megawangi (2004:95) melihat pendidikan karakter sebagai 

9 
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sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan 

dengan bijak dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya. 

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Pusat Kurikulum (2010:2) 

“pendidikan budaya dan karakter bangsa dimaknai sebagai pendidikan 

yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri 

peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai 

karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 

dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warganegara yang religius, 

nasionalis, produktif dan kreatif”.  

 

Koesoema melihat pendidikan karakter sebagai usaha untuk menanamkan 

nilai-nilai yang bersifat individual personal maupun sosial dalam diri anak 

didik di sekolah (Koesoema, 2010:124). Dari berbagai pernyataan di atas 

pendidikan karakter dapat diartikan sebagai  proses pendidikan dengan cara 

penanaman nilai-nilai, membiasakan berperilaku baik dan  terpuji dalam 

pembelajaran di lingkungan formal, informal, maupun nonformal sebagai 

pedoman dalam pengambilan keputusan secara bijak, tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Tujuan Pendidikan Karakter  

 Pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia secara langsung 

maupun tidak langsung mempunyai tujuan dalam pelaksanaannya. 

Pendidikan karakter diharapkan bisa bermanfaat bagi setiap individu untuk 

menggali, mengasah, dan mengembangkan segala potensi yang ada dalam 

diri. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2010: 

7), pendidikan karakter mempunyai tujuan sebagai berikut. 
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1) mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai 

manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter 

bangsa, 

2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan 

sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang 

religius, 

3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa, 

4) mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang 

mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan, 

5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).  

Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan oleh Indonesia Heritage 

Foundation. Menurut Indonesia Heritage Foundation pendidikan karakter 

bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh (holistik) yang 

berkarakter, yaitu mengembangkan aspek fisik, emosi, sosial, kreatifitas, 

spiritual, dan intelektual, siswa secara optimal, Selain itu juga untuk 

membentuk manusia pembela sejati (lifelong learners). Doni Koesoema 

berpendapat bahwa tujuan pendidikan karakter yaitu untuk menempa diri 

menjadi sempurna sehingga potensi-potensi yang ada di dalam dirinya 

berkembang secara penuh yang membuat seseorang menjadi lebih 
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manusiawi dan mampu berelasi secara sehat dengan lingkungan di luar 

dirinya tanpa kehilangan otonoi dan kebebasannya (Koesoema, 2010:135). 

Dari beberapa tujuan pendidikan karakter yang telah dikemukakan di atas, 

dapat ambil benang merah bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan karakter 

adalah mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri individu baik 

intelektual, emosional, fisik, dan spiritual untuk menjadikan individu 

sebagai manusia berkarakter secara utuh. 

3. Fungsi pendidikan karakter  

 Selain mempunyai tujuan, penerapan pendidikan karakter juga 

mempunyai beberapa fungsi. Istilah fungsi lebih mengarah pada aspek 

kegunaan secara umum dan lebih luas. Fungsi pendidikan karakter bisa 

berhubungan dengan aspek pribadi peserta didik maupun nilai-nilai budaya 

yang ada di suatu negara. Seperti yang dinyatakan oleh Badan penelitian 

dan pengembangan pusat kurikulum. Menurut Badan penelitian dan 

pengembangan pusat kurikulum, pendidikan karakter mempunyai fungsi 

sebagai barikut.  

a. pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang 

berperilaku baik 

b. memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam 

pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat;  

c. sebagai penyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang 

tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang 

bermartabat. 
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4. Jenis-jenis Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter yang diterapkan di Indonesia dapat dibagi 

dalam beberapa jenis berdasarkan nilai-nilai yang dijadikan pedoman. Khan 

menyatakan bahwa terdapat empat jenis nilai karakter yang selama ini 

dikenal dan dilaksanakan dalam proses pendidikan yaitu sebagai berikut. 

a. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Religius. Dalam pendidikan karakter 

ini karakter yang ditanamkan kepada anak bersumber dari wahyu Tuhan. 

Nilai-nilai religius digunakan sebagai landasan atau dasar untuk 

melaksanakan dan mengembangkan karakter anak. Penanaman karakter 

dengan mengembangkan nilai-nilai religius dapat kita jumpai di pondok 

pesantren. (Santri) sebutan untuk peserta didik di pondok pesantren harus 

mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pengurus pondok, nilai-nilai 

religius tercermin dari penampilan santri putri yang harus memakai 

pakaian sesuai syariat agama yang bertujuan untuk menutup aurat. 

Kegiatan di dalam pondok juga dirancang untuk mempelajari lebih dalam 

tentang agama islam. Lingkungan di sekitar pondok di buat agar nilai-

nilai religius tetap terpelihara, dengan memasang tulisan-tulisan atau doa-

doa, serta penjagaan di setiap sudut-sudut tempat untuk menghindari 

kegiatan maksiat.  

b. Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Budaya. Dalam pendidikan karakter 

ini yang ditanamkan kepada peserta didik berupa nilai-nilai budi pekerti, 

pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh sejarah, dan para pemimpin 

bangsa. Peserta didik diarahkan untuk bisa lebih menghargai, menjaga, 
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dan melestarikan harta terindah yang telah diperjuangkan oleh para 

pahlawan maupun para tokoh. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan 

bahwa bangsa yang besar adalan bangsa yang menghargai jasa para 

pahlawan. Pendidikan karakter nilai budaya ssngat tepat untuk mengatasi 

masalah bangsa terutama untuk generasi muda yang sering tidak 

menghargai jasa atau pengorbanan para pahlawan.  

c. Pendidikan Karakter Berbasis Lingkungan adalah pendidikan karakter 

yang dalam penanaman nilai-nilainya bersumber dari alam. Tujuan dari 

pendidikan karakter berbasis lingkungan adalah agar peserta didik bisa 

lebih menghargai alam/lingkungan tempat kita hidup, karena pada 

dasarnya manusia hidup dari hasil alam. Sekolah alam merupakan salah 

satu contoh bentuk pendidikan karakter berbasis lingkungan. Berbasis 

lingkungan karena tempat untuk belajar lebih banyak dilakukan di alam 

terbuka, dalam pendekatan pendidikannya lebih banyak praktek 

langsung/mengamati alam. 

d. Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri, yaitu pendidikan karakter 

yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri. Pengembangan di 

lakukan dengan metode penekanan kesadaran diri agar terjadi 

peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan karakter berbasis potensi 

diri lebih menekankan sikap pribadi (Khan, 2010:2)   

 Dari jenis-jenis pendidikan karakter yang di kemukakan oleh 

Khan, secara prinsip terdapat perbedaan yang sangat mendasar pada 

masing-masing jenis pendidikan karakter. Perbedaan tersebut terjadi 
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karena landasan atau dasar yang digunakan dalam pelaksanaan maupun 

pengembangan pendidikan karakter berbeda. 

5. Tahap-tahap Pendidikan Karakter 

Dalam rentang kehidupannya setiap individu menjalani tahap-tahap 

perkembangan secara berurutan meskipun dengan kecepatan yang berbeda-

beda. Setiap tahap atau periode masing-masing ditandai oleh ciri-ciri 

perilaku atau perkembangan tertentu. Hal inilah yang mendasari 

Hidayatullah untuk menyesuaikan pendidikan karakter dengan tahap-tahap 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Hidayatullah mengklasifikasikan 

pendidikan karakter dalam tahap-tahap sebagai berikut. 

a. Adab (5-6 tahun)    

 Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “Muliakan anak-

anakmu dan didiklah mereka dengan adab (budi pekerti) yang baik”. 

Pada fase ini hingga berusia 5-6 tahun anak dididik budi pekerti, 

terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter sebagai berikut: 

1) jujur, tidak berbohong, 

2) mengenal mana yang benar dan mana yang salah, 

3) mengenal mana yang baik dan mana yang buruk, 

4) mengenal mana yang diperintah(yang dibolehkan) dan mana yang 

dilarang (yang tidak boleh dilakukan). 

b. Tanggung Jawab Diri (7-8 tahun) 

 Pada fase ini anak mulai dididik untuk bertanggung jawab, 

terutama pada diri sendiri. Anak mulai diminta untuk memebina dirinya 
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sendiri, anak mulai dididik untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban 

dirinya sendiri. Hal-hal yang terkait dengan kebutuhan sendiri sudah 

harus mulai dilaksanakan pada usia tersebut. Implikasinya adalah 

berbagai aktivitas seperti makan sendiri (sudah tidak disuapi), mandi 

sendiri, berpakaian sendiri, dan lain-lain dapat dilakukannya pada usia 

tersebut. Pada usia ini anak juga mulai dididik untuk tertib, taat, ajek, dan 

disiplin. Anak juga dididik untuk menentukan masa depan, menentukan 

cita-cita, dan sekaligus ditanamkan sistem keyakinan. Artinya cita-cita 

itu akan tercapai jika dilandasi dengan keyakinan yang kuat. Keyakinan 

ini akan terwujud jika dilandasi upaya yang sungguh-sungguh yang 

dilakukan secara terus menerus, tertib, dan disiplin. 

c. Caring “Peduli” (9-10 tahun) 

 Pada usia ini anak dididik untuk mulai peduli pada orang lain, 

terutama pada teman-teman sebaya yang setiap hari ia bergaul. 

Menghargai orang lain (hormat kepada yang lebih tua dan menyayangi 

kepada yang lebih muda), menghormati hak-hak orang lain, bekerja sama 

diantara teman-temannya, membantu dan menolong orang lain. Pada usia 

ini sangat tepat jika anak dilibatkan dengan nilai-nilai kepedulian dan 

tanggung jawab pada orang lain, yaitu mengenai aspek kepemimpinan. 

d. Kemandirian (11-12 tahun) 

 Berbagai pengalaman yang telah dilalui pada usia-usia 

sebelumnya makin mematangkan karekter anak sehingga akan membawa 

anak pada kemandirian. Kemandirian ini ditandai dengan kesiapan dalam 
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menerima resiko sebagai konsekuensi tidak mentaati aturan. 

Kemandirian ini juga berarti bahwa anak telah mampu bukan hanya 

mengenal mana yang benar dan mana yang salah, mampu membedakan 

mana yang baik dan mana yang buruk. Pada fase kemandirian ini berarti 

anak telah mampu menerapkan hal-hal yang menjadi perintah atau yang 

diperintahkan dan hal-hal yang menjadi larangan atau yang dilarang, 

serta sekaligus memahami konsekuensi resiko jika melanggar aturan. 

e. Bermasyarakat (13 tahun ke atas) 

 Tahap ini merupakan tahap dimana anak dipandang telah siap 

memasuki kondisi kehidupan di masayarakat. Anak diharapkan telah siap 

bergaul di masyarakat berbekal pengalaman-pengalaman yang dilalui 

sebelumnya. Setidak-tidaknya ada dua nilai penting yang harus dimiliki 

anak walaupun masih bersifat awal atau belum sempurna. 

f. Lingkungan Pendidikan Karakter 

 Pendidikan karakter berkaitan dengan Rangkaian Sosialisasi 

Perkembangan (Developmental Socialization Continuum). Konsep ini 

mempertimbangkan tahap-tahap perkembangan usia, lingkungan yang 

dominan, dan kecenderungan perilaku interaksinya dengan lingkungan. 

(Hidayatullah, 2010:32). 

B. Pilar-pilar pendidikan karakter 

1. Nilai-nilar Karakter 

 Pendidikan karakter dilakukan melalui pendidikan nilai atau 

kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan 
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yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena 

itu pendidikan karakter pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai 

yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, 

budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. 

Menurut Badan Penelitian dan pengembangan pusat kurikulum ada delapan 

belas nilai yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan karakter yaitu 

sebagai berikut. 

1. religius, 

2. jujur, 

3. toleransi 

4. disiplin, 

5. kerja keras, 

6. kreatif, 

7. mandiri, 

8. demokratis, 

9. rasa ingin tahu, 

10. semangat kebangsaan, 

11. cinta tanah air, 

12. mengahargai prestasi, 

13. bersahabat/komunikatif, 

14. cinta damai, 

15. gemar membaca, 

16. pedui lingkungan, 

17. peduli sosial, dan  

18. tanggung jawab. 

  

Pendidikan karakter tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai karakter yang 

digunakan sebagai pijakan. Nilai-nilai Karakter tersebut disebut sebagai 

karakter dasar. Tanpa karakter dasar, pendidikan karakter tidak akan 

memiliki tujuan yang pasti. Menurut Indonesia Hertage Foundation (IHF) 

terdapat 9 karakter dasar yang dijadikan pilar-pilar pendidikan karakter. 
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Sembilan karakter dasar menurut Indonesia Heritage Foundation (IHF) 

yaitu: 

1. cinta kepada Allah, 

2. tanggung jawab, disiplin, mandiri, 

3. jujur, 

4. hormat dan santun, 

5. kasih sayang, peduli, kerjasama, 

6. percaya diri, kreatif, pekerja keras, pantang menyerah, 

7. kepemimpinan dan keadilan, 

8. baik dan rendah hati, 

9. toleransi, cinta damai, dan persatuan. 

 Karakter dasar menurut Indonesia Heritage Foundation sebagian 

besar lebih menekankan pada aspek emosional. Perasaan cinta sangat 

dominan dalam karakter dasar tersebut. Pendapat yang hampir sama juga 

dikemukakan oleh Ari Ginanjar Agustian dalam Hidayatullah (2010:64). Ari 

Ginanjar Agustian menyebutkan ada 7 nilai-nilai karakter atau karakter 

utama yang dijadikan karakter dasar yang dikemas dengan sebutan “Bangkit 

dengan Tujuh Budi Utama” antara lain: 

1. jujur, 

2. tanggung jawab, 

3. visioner, 

4. disiplin, 

5. kerjasama, 

6. adil, dan 

7. peduli. 
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 Karakter dasar menurut Indonesia Heritage Foundation (IHF) dan 

Ari Ginanjar Agustian pada prinsipnya memiliki banyak persamaan tetapi 

juga ada perbedaannya. Perbedaan itu adalah karakter dasar (visioner) atau 

cara berfikir jauh ke depan yang tidak ditemukan pada karakter dasar 

menurut IHF. Terlihat juga perbedaan yang cukup mendasar menurut IHF 

yang tidak di temukan pada nilai-nilai karakter menurut Ari Ginanjar 

Agustian, yaitu cinta kepada sang pencipta. 

  Karakter yang terbentuk pada peserta didik membutuhkan sebuah 

sendi (dasar) yang dapat  mempengaruhi dalam pembentukan karakter itu 

sendiri. Ibnu Qayyim menjelaskan terdapat 4 sendi karakter baik dan 

karakter buruk. Empat sendi karakter baik dan karakter buruk menurut 

Qayyim (2005:258) adalah sebagai berikut. 

a. Karakter yang baik didasarkan pada sikap sabar, kehormatan diri, 

keberanian, dan adil.  

1) Sabar, yang mendorongnya menguasai diri, menahan amarah, tidak 

mengganggu orang lain, lemah lembut, tidak gegabah, dan tidak 

tergesa-gesa. 

2) Kehormatan diri, yang membuatnya menjauhi hal-hal yang hina dan 

buruk, baik berupa perkataan maupun perbuatan, membuatnya 

memiliki rasa malu, yang merupakan pangkal segala kebaikan, 

mencegahnya dari kekejian, bakhil, dusta, ghibah, dan mengadu 

domba. 
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3) Keberanian, yang mendorongnya pada kebesaran jiwa, sifat-sifat yang 

luhur, rela berkorban, dan memberikan sesuatu yang paling dicintai. 

4) Adil, yang membuatnya berada di jalan tengah, tidak meremehkan, 

dan tidak berlebih-lebihan. 

b. Karakter buruk didasarkan pada kebodohan, kedhaliman, syahwat, marah.  

a. Kebodohan, yang menampakkan kebaikan dalam rupa keburukan, 

menampakkan keburukan dalam rupa kebaikan, menampakkan 

kekurangan dalam rupa kesempurnaan, dan menampakkan rupa 

kesempurnaan dalam rupa kekurangan. 

b. Kedhaliman, yang membuatnya meletakkan sesuatu bukan pada 

tempatnya, memarahi perkara yng mestinya diridhai, meridhai sesuatu 

yang semestinya dimarahi. 

c. Syahwat, yang mendorongnya menghendaki sesuatu kikir, bakhil, 

tidak menjaga kehormatan, rakus, dan hina. 

d. Marah, yang mendorongnya bersikap takabur, dengki dan iri, 

mengadakan permusuhan dan menganggap orang lain bodoh. 

Qayyim berpendapat bahwa karakter bisa dikatakan baik apabila didasarkan 

pada sikap sabar, kehormatan diri, keberanian, dan adil. Sedangkan karakter 

buruk jika didasarkan pada kebodohan, kedhaliman, syahwat, dan marah. 

Hal ini sangat berbeda atau bertolak belakang dengan pendapat Alfie Kohn. 

Kohn dalam Megawangi (2004:97) berpendapat tidak ada kebenaran moral 

absolut. Artinya moral baik dan buruk adalah tergantung bagaimana 

individu mendefinisikannya. Kebenaran moral adalah relatif (moral 
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relativism). Landasan teori dari moral relativim adalah filosofi Hegelian 

yang selanjutnya diadopsi oleh Karl Mark. Isi yang terkandung dalam 

prinsip Hegel adalah realitas tentang suatu kebenaran (moralitas) yang 

merupakan proses dialektika panjang. Proses dialektika dimulai dari adanya 

aksi/fenomena (thesis), yang akan mengundang aksi tandingan (anti thesis), 

dan mendapatkan resolusi baru (syntesis). 

  Pendapat lain muncul dari William Kilpatrick sebagai tokoh 

(kelompok konservatif) yang tidak membenarkan adanya moral relativism. 

William Kilpatrick berpendapat dalam Megawangi (2004:99) 

 “Value Clarification” adalah tidak tepat diberikan kepada anak-anak karena 

mereka belum mengetahui mana yang baik dan benar. Oleh karena itu anak 

perlu diperkenalkan standar etika dan moral. Kubu konservatif percaya 

bahwa ada standar moral yang berlaku universal, yaitu standar yang berlaku 

absolut universal, dimana setiap agama dan budaya pasti mengakuinya. 

Anak-anak sejak usia dini harus mengetahui konsep benar dan salah, baik 

dengan cara “reward and punishment” (seperti konsep surga dan neraka 

pada agama) pada awalnya, maupun menumbuhkan kecintaan anak kepada 

kebenaran. Yang menekankan pada mana yang benar dan yang salah yang 

diakui secara universal.  

 

  Kelompok konservatif menganggap bahwa ada nilai-nilai 

kebenaran yang berasal dari agama-agama yang ada. Kebenaran ini berlaku 

secara universal yang di sebut “the golden rule” (Megawangi, 2004:96) 

“The Golden Rule” 

Islam: None of you has faith unless he loves for his brother what he loves 

for himself (Tidak beriman seseorang kecuali ia mencintai saudaranya 

seperti ia mencintai dirinya sendiri) (Hadits Bukhari 2:6). 

Cristianity: Do to others as you would have them do to you (perlakukanlah 

orang lain seperti kamu menginginkan mereka memperlakukannya terhadap 

kamu) (Luke 6:31). 

Judaism: What is hateful to you, do not to your fellow man. (Apa yang 

kamu anggap jahat, jangan lakukan kepada orang lain) (The Talmud, 

Shabbat 31). 
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Buddhism: Hurt not others in ways thats you yourself would find hurtful 

(Jangan sakiti orang lain seperti apa yang kamu sendiri akan merasa sakit) 

(Udana Varga). 

Hinduism: This is the sum of duty: Do naught into others which would 

cause you pain if done to you (ini adalah total kewajiban. Jangan 

memperlakukan orang lain yang akan menyebabkan sakit apabila ini 

dilakukan kepada dirimu (Mahabarata). 

Confucianisme: Is there one word that will keep us on the path to the end of 

our days? Yes, receprocity. What you do not wish yourself, do not into other 

(Adakah sebuah kata yang dapat menjaga kita di jalan lurus sampai hari-hari 

akhir kita? Ya, Apa yang kamu tidak inginkan, jangan lakukan kepada orang 

lain (Analects). 

 

2. Komponen Karakter   

 Pembentukan karakter dilakukan mulai dari tahap pengetahuan, 

pemahaman, pelaksanaan, sampai menjadi kebiasaan. Hal ini berarti 

karakter tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi menjangkau lebih dalam 

lagi pada aspek emosi sampai pembiasaan diri. Dengan demikian diperlukan 

komponen karakter yang baik (components of good character) agar mampu 

memahami, merasakan, dan mengerjakan nilai-nilai kebajikan. Thomas 

Lickona dalam Megawangi (2004:11) berpendapat bahwa terdapat 3 

komponen karakter yang baik, yaitu: moral knowing, moral feeling, moral 

action. 

a. Pengetahuan tentang moral (moral knowing) adalah unsur moral yang 

mengisi ranah kognitif, yang termasuk dalam moral knowing adalah: 

1) kesadaran moral (moral awareness), 

2) pengetahuan tentang nilai-nilai moral (knowing moral values), 

3) penentuan sudut pandang (perspective taking), 

4) logika moral (moral reasoning), 

5) keberanian mengambil menentukan sikap (decision making), dan 
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6) pengenalan diri (self knowledge). 

b. Perasaan moral (moral feeling) merupakan penguatan aspek emosi siswa 

untuk menjadi manusia berkarakter, penguatan ini berkaitan dengan 

bentuk-bentuk sikap yang harus dirasakan oleh siswa, yaitu: 

1) kesadaran akan jati diri (conscience), 

2) percaya dir (self esteem), 

3) kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty), 

4) cinta kebenaran (loving the good), 

5) pengendalian diri (self control), dan 

6) rendah hati (humility). 

Perbedaan antara moral knowing dan moral feeling pada dasarnya hanya 

terletak pada emosi. Pengetahuan tentang moral hanya didasarkan pada 

aspek kognitif peserta didik, artinya dalam melakukan sesuatu kebaikan 

peserta didik hanya sebatas tahu secara pikiran, tetapi belum sampai pada 

ranah emosi. Sebagai contoh, pemberian uang kepada pengamen antara 

anak SD dan anak SMA. Dari dua anak yang sama-sama memberikan 

uang kepada pengamen pasti dari keduanya mempunyai perasaan yang 

berbeda saat memberikan, sebagian besar anak SD pasti hanya tahu 

bahwa memberikan uang kepada pengamen itu baik, tanpa memikirkan 

betapa kasihannya pengamen dalam mencari uang. Tetapi anak SMA 

pasti juga sudah bisa merasakan susahnya mencari uang sampai-sampai 

harus mengamen. 
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c. Tindakan moral (moral action) merupakan perbuatan atau tindakan moral 

yang merupakan hasil (outcome) dari dua komponen karakter lainnya. 

Untuk memahami apa yang mendorong seseorang berbuat baik, maka 

harus dilihat tiga aspek lain dari karakter yaitu:  

1) kompetensi (competence), 

2) keinginan (will), dan 

3) kebiasaan (habit). 

Moral action pada dasarnya menggabungkan antara pengetahuan moral 

dan tindakan moral. Jika antara keduanya tidak berjalan dengan baik 

maka akan berpengaruh pada tindakan  moral. Sebagai contoh, perbuatan 

menyontek adalah salah satu perbuatan curang yang sudah menjadi 

kebiasaan siswa ketika ulangan maupun ujian. Hal ini menunjukkan 

bahwa ada kesenjangan antara aspek pengetahuan dan tindakan yang 

menghasilkan perbuatan tidak bermoral. 

3. Karakter shidiq, amanah, fathonah, tabligh (SAFT). 

Nabi/Rasul adalah hamba Allah yang diutus untuk menyebarkan agama, 

baik untuk dirinya sendiri maupun untuk seluruh umatnya. Bagi sebagian 

ulama, Nabi/Rasul mempunyai karakter yang melekat pada dirinya yang 

harus diteladani. Hidayatullah menyatakan terdapat karakter yang 

melekat pada diri Nabi/Rasul antara lain: Karakter shidiq, amanah, 

fathonah, tabligh (SAFT). 
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a. Shidiq adalah sebuah kenyataan yang benar yang tercermin dalam 

perkataan, perbuatan, atau tindakan, dan keadaan batinnya. Pengertian 

sidik tercermin dalam sikap-sikap sebagai berikut: 

1) memiliki sistem keyakinan untuk merealisasikan visi, misi, dan 

tujuan, 

2) memiliki kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, jujur, berwibawa, menjadi teladan peserta didik, dan berakhlak 

mulia. 

Dari pengertian di atas sidik juga bisa diartikan sebagai sikap jujur, 

mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan. Pernyataan 

yang benar tidak hanya keluar lewat ucapan tetapi juga tercermin dari 

tingkah laku dan isi hatinya. 

b. Amanah adalah sebuah kepercayaan yang harus diemban dalam 

mewujudkan sesuatu yang dilakukan dengan penuh komitmen, 

kompeten, kerja keras, dan konsisten. Pengertian amanah tercermin 

dari sikap-sikap sebagai berikut: 

1) rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi, 

2) memiliki kemampuan mengembangkan potensi secara optimal, 

3) memiliki kemampuan mengamankan dan menjaga kelangsungan 

hidup, dan 

4) memiliki kemampuan membangun kemitraan dan jaringan. 
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Amanah juga merupakan cerminan sikap seseorang yang dapat 

dipercaya, ketika diberikan tanggung jawab maka akan melaksanakan 

tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya. 

c. Fathonah adalah sebuah kecerdasan, kemahiran, atau penguasaan 

bidang tertentu yang mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan 

spiritual. Toto tasmara (dalam Hidayatullah, 2010:62) mengemukakan 

karakteristik jiwa fatonah, yaitu: 

1) arif dan bijak (the man of wisdom), 

2) integritas tinggi (high in integrity), 

3) kesadaran untuk belajar (willingness to learn), 

4) sikap proaktif (proactive stance), 

5) orientasi kepada Tuhan (faith in God), 

6) terpercaya dan terkenal/terkenal (credible and reputable),  

7) menjadi terbaik (being the best), 

8) empati dan perasaan terharu (emphaty and compassion), 

9) kematangan emosi (emotional maturity), 

10) keseimbangan (balance), 

11) jiwa penyampai misi (sense of mission), dan 

12) jiwa kompetisi (sense of competition). 

Pengertian fatonah tercermin dari sikap-sikap sebagai berikut: 

a) memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan dan 

perubahan zaman, 

b) memiliki kompetensi yang unggul, bermutu, dan berdaya saing. 
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Fatonah juga bisa diartikan sebagai karakter cerdas yang meliputi 3 

aspek baik secara pikiran (intelektual), perasaan (emosional) maupun 

ketaatan (spiritual). Kecerdasan intelektual bisa dilihat dari 

kemampuan mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan otak atau  

pikiran. Juga dalam kebijaksanaan ketika mengambil 

keputusan/menentukan pilihan. Kecerdasan emosional adalah 

kepekaan perasaan untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang 

lain, baik ketika senang maupun sedih. Sedangkan kecerdasan 

spiritual adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap apa yang 

diyakininya (keimanan). 

d. Tabligh adalah sebuah upaya merealisasikan pesan atau misi tertentu 

yang dilakukan dengan pendekatan atau metode tertentu. pengertian 

tabligh tercermin dalam sikap-sikap sebagai berikut: 

1) memiliki kemampuan untuk merealisasikan pesan atau misi, 

2) memiliki kemampuan berinteraksi secara efektif, dan 

3) memiliki kemampuan menerapkan pendekatan dengan tepat. 

Tabligh bisa diartikan juga sebagai tanggung jawab dalam 

menyampaikan pesan melalui metode atau media tertentu. Karakter ini 

deperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman karena tidak 

tersampainya pesan yang dikirim, atau salah dalam penyampaiannya. 

(Hidayatullah, 2010:61).  
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4. Karakter Kepemimpinan Asthabrata  

 Orang jawa sering kali merujuk pada kepemimpinan menurut 

Lakon Wahyu Makutharama. Lakon ini menyuratkan kepemimpinan 

sosial dengan istilah Asthabrata, yang berarti 8 prinsip yang meniru 

filsafat 8 (delapan) benda-benda alam. Ajaran kepemimpinan Asthabrata, 

yang dilambangkan dalam benda-benda alam merupakan satu kesatuan 

konsep yang integral. Artinya kedelapan watak para dewa atau sifat 

benda alam itu harus menyatu pada diri seorang pemimpin. Ajaran 

Asthabrata memberikan kesadaran kosmis bahwa dunia dengan segala 

isinya mengandung pelajaran bagi manusia yang mau merenung dan 

menelitinya. Karakter yang ada di dalam Asthabrata adalah sebagai 

berikut.  

a. Karakter bumi didasarkan pada watak bumi yang ada dalam pandangan 

jawa yaitu: 

1) sosok yang dapat menampung seluruh makhluk di dunia; 

2) bumi adalah kuat dan sentosa; 

3) bumi berwatak suci. 

b. Karakter samudra didasarkan pada watak air, yang dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

1) seorang pemimpin hendaknya mampu sebagai sumber kehidupan; 

2) air memiliki sifat menyejukkan; dan 

3) kawasan air sangat luas, muara dari semua muara sungai. 
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Dapat juga dimaknai seorang pemimpin harus adil seperti air yang 

selalu rata permukaannya. Keadilan yang ditegakkan bisa memberi 

kecerahan ibarat air yang membersihkan kotoran, air tidak pernah 

pilih kasih. Seorang pemimpin harus konsekuen untuk melaksanakan 

dan mewujudkan apa yang telah dikatakan. Masyarakat jawa 

menyebutnya sebagai seorang yang bersifat  berbudi bawa laksana, 

yaitu teguh berpegang pada janji. 

c. Karakter api dapat digambarkan dalam sifat pemimpin sebagai berikut: 

1) api memiliki watak tegas dalam menumpas semua hal yang 

dilewatinya; 

2) api memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar. 

Implikasinya adalah: 

a) seorang pemimpin harus mampu menghukum atau mengadili 

seluruh pelaku kejahatan terhadap negara tanpa pandang bulu; 

dan 

b) setiap pemimpin senantiasa berusaha keras agar 

kepemimpinannya berguna bagi rakyat dan masyarakat. Dengan 

kata lain, seorang harus tegas seperti api yang sedang 

membakar. Namun pertimbangannya berdasarkan akal sehat 

yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak membawa 

kerusakan di muka bumi. 

d. Karakter angin pada hakikatnya adalah sangat cerdik dan mampu 

menelusup ke dalam segala tempat dan situasi. Angin juga bisa 
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mendatangkan kesejukan bagi setiap makhluk di bumi. Implikasinya 

adalah seorang pemimpin setidak-tidaknya dapat: 

1) mengetahui derajat keberhasilan negara dalam membangun 

rakyatnya, karena rakyat adalah bagian terpenting dalam suatu 

negara yang akan membawa kemajuan bagi kehidupan suatu 

negara. 

2) mengetahui kekurangan pemerintahan yang telah dijalankannya;  

3) mengetahui penilaian rakyat atas kepemimpinannya; 

4) memahami dan merakan susah dan senangnya seluruh rakyatnya; 

dan 

5) mengetahui tingkat kesejahteraan rakyatnya di setiap penjuru. 

Seorang pemimpin harus mampu terjun langsung di setiap tempat 

dalam rangka mencari informasi dan data dari persoalan-persoalan 

yang dihadapinya. Dengan demikian, seorang pemimpin akan 

mendapatkan informasi dari data yang sebenarnya sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 

e. Karakter matahari adalah watak seorang pemimpin yang sesuai 

dengan sifat matahari. Karena pancaran sinarnya, matahari menjadi 

sumber kehidupan bagi semua makhluk, bahkan bukan hanya 

makhluk hidup melainkan makhluk yang tidak hidup. Misalnya 

matahari turut menentukan siklus terjadinya hujan. watak atau 

karakter matahari adalah sebagai berikut: 

1) menerangi dunia, 
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2) memberikan kehidupan pada seluruh makhluk, 

3) kesabarannya dalam melaksanakan tugas, dan 

4) ikhlas memberikan miliknya. 

Artinya seorang pemimpin harus memberi inspirasi serta motivasi 

pada bawahannya ibarat matahari yang selalu menyinari bumi dan 

memberi energi pada setiap makhluk. 

f. Karakter rembulan atau bulan memiliki sifat: 

1) menerangi dunia dari kegelapan malam, 

2) memancarkan cahaya secara halus dan menyejukkan, 

3) memancarkan cahaya kesejukan tanpa pilih kasih, 

4) kehadirannya sangat dinantikan karena dapat menyenangkan semua 

pihak, dan 

5) kemurahan senyumnya menyebabkan semua menyayanginya. 

Artinya seorang pemimpin harus bisa memberikan pengayoman 

terhadap bawahannya serta memberikan kenyamanan dalam 

kehadirannya. 

g. Karakter kartika atau bintang memiliki karakteristik : 

1) sebagai simbol keindahan, 

2) sebagai pedoman kerja, dan petunjuk arah. 

Artinya seorang pemimpin harus mampu: 

a) menjadikan dirinya sebagai sumber keindahan negara (sumber 

kebudayaan), 
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b) menekankan pada dirinya agar mampu menjadi sosok yang 

dapat dijadikan sebagai teladan kesusilaan, 

c) memerankan dirinya sebagai sosok yang mencerminkan pribadi 

yang adhiluhung (luhur mulia), 

d) menjadikan dirinya sebagai panutan rakyatnya, dan 

Bisa diartikan bahwa seorang pemimpin harus tetap percaya diri 

meskipun dalam dirinya ada kekurangan. Ibarat bintang-bintang di 

angkasa, walaupun dia sangat kecil tetapi dengan optimis 

memancarkan cahayanya, sebagai sumbangan untuk kehidupan. 

h. Karater mendhung tidak muncul dalam ajaran Asthabrata yang 

berorientasi terhadap alam kadewatan. Kata mendhung baru muncul di 

dalam kajian Astabrata melalui kitab yang berorientasi kepada benda-

benda alam. Mendhung (awan atau angkasa) memiliki sifat yaitu: 

kehadiran mendhung menimbulkan rasa takut bagi seluruh manusia, 

mendhung terkesan angker atau ganas. Oleh karena itu seorang 

pemimpin harus berwibawa dan berperilaku menjaga wibawa tetapi 

kewibawaan itu harus dapat menimbulkan perasaan segan bukan takut 

yang berlebihan. (Pardi Suratno, 2006:66-67).  

5. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

 Pelaksanaan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk 

karakter peserta didik membutuhkan prinsip-prinsip sebagai landasan 

dalam pelaksanaan proses pendidikannya. Thomas Lickona, E. Schaps, 
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dan C Lewis (dalam Arismantoro, 2008:31) mengemukakan bahwa 

terdapat 11 prinsip pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu:  

a. mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter, 

b. mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup 

pemikiran, perasaan, dan perilaku, 

c. menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif, dan efektif untuk 

membangun karakter, 

d. menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian, 

e. memberi kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan perilaku yang 

baik, 

f. memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang 

yang menghargai semua siswa, membangun karakter mereka, dan 

membantu mereka untuk sukses, 

g. mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para siswa, 

h. memfungsikan seluruh staf sekolah  sebagai komunitas moral yang 

berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai 

dasar yang sama, 

i. adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam 

membangun inisiatif pendidikan karakter, 

j. memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam 

usaha membangun karakter,  

k. mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru 

karakter, dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan siswa. 
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Prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan karakter yang dikemukakan oleh 

Thomas Lickona, E. Schaps, dan C Lewis pada dasarnya menggunakan 

nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakternya, sehingga karakter yang 

ditanamkan juga tidak terlepas dari etika. Sekolah, keluarga, dan 

lingkungan merupakan tempat untuk pelaksanaan pendidikan karakter, 

tetapi yang lebih ditekankan adalah di wilayah formal, yaitu sekolah. 

Porsi pelaksanaan pendidikan karakter yang dominan di sekolah terlihat 

detailnya prinsip yang telah dikemukakan di atas. Mulai dari pengenalan 

nilai-nilai dasar etika, memasukkan nilai-nilai dasar ke dalam kurikulum, 

penggunaan strategi dalam pembelajaran, penataan lingkungan yang 

mendukung, peran kepala sekolah, staf pengajar, maupun dari kondisi 

lingkungan belajar, sampai evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter. 

Sekolah memang tempat yang tepat dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter tetapi peran keluarga dan masyarakat juga sangat diperlukan 

untuk menguatkan karakter peserta didik.  

C. Model Pendidikan Karakter 

1. Model Pendidikan Karakter 

 Dalam pelaksanaannya pendidikan karakter dapat dibagi dalam 

beberapa model, pendidikan karakter dapat dijadikan mata pelajaran sendiri, 

diintegrasikan ke dalam masing-masing bidang studi, atau juga dapat 

diterapkan di luar pelajaran. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh 

Suparno, dkk (dalam file:///C:/Users/Documents/pendidikan-

file:///C:\Users\Documents\pendidikan-karakter\konselor-Indonesia.html
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karakter/konselor-Indonesia.html)  terdapat empat model pelaksanaan 

pendidikan karakter, yaitu sebagai berikut. 

a. Model sebagai Mata Pelajaran Tersendiri. Dalam model pendekatan ini, 

pendidikan karakter dianggap sebagai mata pelajaran tersendiri. Oleh 

karena itu, pendidikan karakter memiliki kedudukan yang sama dan 

     diperlakukan sama seperti pelajaran atau bidang studi lain. Dalam hal ini, 

guru bidang studi pendidikan karakter harus mempersiapkan dan 

mengembangkan kurikulum, mengembangkan silabus, membuat 

Rancangan Proses Pembelajaran (RPP), metodologi pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran. Konsekuensinya pendidikan karakter harus 

dirancangkan dalam jadwal pelajaran secara terstruktur. Kelebihan dari 

pendekatan ini antara lain materi yang disampaikan menjadi lebih 

terencana matang/terfokus, materi yang telah disampaikan lebih terukur. 

Sedangkan kelemahan pendekatan ini adalah sangat tergantung pada 

tuntutan kurikulum, kemudian penanaman nilai-nilai tersebut seolah-olah 

hanya menjadi tanggung jawab satu orang guru semata, demikian pula 

dampak yang muncul pendidikan karakter hanya menyentuh aspek 

kognitif, tidak menyentuh internalisasi nilai tersebut. 

b. Model Terintegrasi dalam Semua Bidang Studi. Pendekatan yang kedua 

dalam menyampaikan pendidikan karakter adalah disampaikan secara 

terintegrasi dalam setiap bidang pelajaran, dan oleh karena itu menjadi 

tanggung jawab semua guru. Dalam konteks ini setiap guru dapat 

memilih materi pendidikan karakter yang sesuai dengan tema atau pokok 
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bahasan bidang studi. Melalui model terintegrasi ini maka setiap guru 

adalah pengajar pendidikan karakter tanpa terkecuali. Keunggulan model 

terintegrasi pada setiap bidang studi antara lain setiap guru ikut 

bertanggung jawab akan penanaman nilai-nilai hidup kepada semua 

siswa, di samping itu pemahaman akan nilai-nilai pendidikan karakter 

cenderung tidak bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat aplikatif 

sesuai dengan konteks pada setiap bidang studi. Dampaknya siswa akan 

lebih terbiasa dengan nilai-nilai yang sudah diterapkan dalam berbagai 

setting. Sisi kelemahannya adalah pemahaman dan persepsi tentang nilai 

yang akan ditanamkan harus jelas dan sama bagi semua guru. Namun, 

menjamin kesamaan bagi setiap guru adalah hal yang tidak mudah, hal 

ini mengingat latar belakang setiap guru yang berbeda-beda. Di samping 

itu, jika terjadi perbedaan penafsiran nilai-nilai di antara guru sendiri 

akan menjadikan siswa justru bingung. 

c. Model di Luar Pengajaran. Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter 

dapat juga ditanamkan di luar kegiatan pembelajaran formal. Pendekatan 

ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu 

kegiatan untuk dibahas dan kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya. 

Model kegiatan demikian dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang 

diberi tugas tersebut atau dipercayakan kepada lembaga lain untuk 

melaksanakannya. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan 

mendapatkan pengalaman secara langsung dan konkrit. Kelemahannya 

adalah tidak ada dalam struktur yang tetap dalam kerangka pendidikan 
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dan pengajaran di sekolah, sehingga akan membutuhkan waktu yang 

lebih lama dan biaya yang lebih banyak. 

d. Model gabungan adalah menggabungkan antara model terintegrasi dan 

model di luar pelajaran secara bersama. Model ini dapat dilaksanakan 

dalam kerja sama dengan tim baik oleh guru maupun dalam kerja sama 

dengan pihak luar sekolah. Kelebihan model ini adalah semua guru 

terlibat, di samping itu guru dapat belajar dari pihak luar untuk 

mengembangkan diri dan siswa. Siswa menerima informasi tentang nilai-

nilai sekaligus juga diperkuat dengan pengalaman melalui kegiatan-

kegiatan yang terencana dengan baik. Mengingat pendidikan karakter 

merupakan salah satu fungsi dari pendidikan nasional, maka sepatutnya 

pendidikan karakter ada pada setiap materi pelajaran. 

2. Strategi-strategi Pendidikan Karakter 

 Penyampaian pendidikan karakter dalam proses pembelajaran 

membutuhkan strategi-strategi agar nilai-nilai karakter yang akan 

disampaikan dapat diterima peserta didik dengan baik. Khan (2010:18) 

menjelaskan beberapa strategi yang dapat digunakan dalam pendidikan 

karakter yaitu sebagai berikut. 

a. Value Clarification And Moral Development Approach merupakan 

strategi pendidikan karakter dengan melakukan Kegiatan untuk 

mengekspresikan diri, membelajarkan diri sendiri untuk memperoleh 

hasil belajar yang sangat memuaskan, tujuan penggunaan strategi ini 

diharapkan anak didik dapat mengembangkan potensinya menuju self 
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actualisation dengan lebih memperhatikan pada aspek etos belajar. Etos 

belajar merupakan keseluruhan dari pandangan siswa tentang belajar, 

sikap siswa terhadap belajar, dan kebiasaan belajar siswa. Aplikasi 

konsep etos belajar dalam perilaku kehidupan sehari-hari, yaitu pergi ke 

sekolah secara teratur, membelajarkan diri sendiri, suka bertanya, 

menjawab pertanyaan secara cepat dan tepat, mengumpulkan tugas 

terstruktur tepat waktu (on time), dan anti-menyontek juga plagiat karya 

orang lain. 

b. Self Esteem Approach yaitu strategi pendidikan karakter yang bertujuan 

mengembangkan sikap dan kesadaran akan harga diri, karena idealisme 

pendidikan merupakan suatu proses humanisasi artinya dengan 

pendidikan manusia akan lebih bermartabat, berkarakter, terampil, yang 

memiliki rasa tanggung jawab terhadap tataran sistem sosial sehingga 

akan lebih lebih baik, aman, dan tentram. Kegiatan pendidikan diarahkan 

untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada diri manusia, dan 

kegiatan pendidikan juga berdaya upaya mengembangkan kemampuan 

membelajarkan diri sendiri (Independent Learning). 

c. Multiple Talent Approach yaitu proses pendidikan yang bertujuan 

mengembangkan potensi anak didik menuju self concept yang akan 

menunjang pada kesehatan mental. Multiple talent approach terdiri dari: 

1) Mind Mapping (pemetaan pikiran) yaitu teknik yang dikembangkan 

untuk mengorganisasikan dan menyusun informasi yang menunjukkan 

keterkaitan antara satu informasi dan informasi lain yang disebut 
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proposisi. Hukum pemetaan pikiran sangat sederhana yaitu dengan 

merekam informasi yang masuk menjadi sebuah simbol, diagram, 

warna-warna, atau kata kunci. Mind mapping merupakan metode 

pemetaan otak terhadap semua informasi. Metode ini membuka 

pikiran manusia agar mampu mengembangkan pendekatan berpikir 

yang lebih kreatif dan inovatif. Tujuannya untuk menciptakan 

gambaran besar dari suatu informasi. Prinsip kerja mind mapping 

yaitu menggambarkan secara keseluruhan bagian pembangun 

organisasi menggunakan rute, artinya ada yang menjadi jalur utama 

yang dijabarkan menjadi jalan dan gang . antara jalur utam dan bagian 

perincian dibedakan dengan warna yang bervariasi tetapi 

menunjukkan satu kesatuan dengan pokokrute. Pada perincian bisa 

disisipkan gambar, grafis sebagai pengganti teks verbal. 

2) Multiple Intelligence yaitu teknik pendidikan dengan menyediakan 

kesempatan pada anak didik mengembangkan bakat emasnya sesuai 

dengan kebutuhan dan minatnya. Konsep multiple intelligence 

mengajarkan kepada anak bahwa mereka bisa belajar apapun yang 

mereka ingin ketahui. Kecerdasan bukanlah sesuatu yang bersifat 

tetap. Kecerdasan bagaikan sekumpulan keterampilan yang dapat 

ditumbuhkan dan dikembangkan. Kecerdasan adalan kemampuan 

untuk memecahkan suatu masalah, kemampuan untuk menciptakan 

masalah baru untuk dipecahkan. 
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3) Public Speaking merupakan metode sukses menyampaikan pesan 

kepada orang lain. Teknik pembelajar public speaking mencakup 3 

aspek pelatihan, a) artikulasi, ejaan, dan intonasi, b) tempo (cepat-

lambat), volume (besar-kecil), dan frekuensi (tinggi-rendah), c) 

pantomim (mimik dan gestur).   

4) Effective Thinking adalah konsep cara berfikir yang sederhana, mudah 

dipahami, dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara 

efektif, diantaranya:  

a) faktual thinking yaitu cara berfikir yang bersikap netral, objektif, 

dan apa adanya seperti komputer yang memberikan fakta dan 

angka yang diminta, 

b) positif thinking yaitu cara berfikir benar yang befokus pada asas 

manfaat, 

c) emotional thinking berkaitan dengan perasaan serta aspek non-

rasional,  

d) negative thinking secara khusus menyangkut penilaian negatif. 

Pemikir negatif selalu menunjukkan apa yang salah, tidak benar, 

dan keliru, 

e) creative thinking adalah metode berfikir yang mengacu pada 

gagasan baru, konsep baru, penciptaan gagasan baru yang 

disengaja, alternatif dan lebih banyak lagi alternatif, perubahan, 

rancangan baru terhadap masalah, 
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f) comprehensive thinking yaitu instruksi untuk berfikir, organisasi 

berfikir, dan pengendalian cara berfikir. 

5) Editing dalam pembelajaran kooperatif adalah kemampuan khusus 

untuk memperbaiki dan menata karangan ilmiah dan non ilmiah 

menjadi bentuk baik dalam pemakaian fungsi bahasa, ragam bahasa, 

dan diksi sesuai dengan konteks dan situasi tertentu, dan bentuk yang 

benar dari segi kaidah bahasa yang mencakup tata cara penyusunan 

kalimat, ejaan, dan terminologi. Kemampuan editing merupakan 

sarana membangun karakter dengan cara menyadarkan mahasiswa 

terhadap mutu bahasa sebagai bagian gaya hidup seorang intelektual. 

Dalam konteks pembangunan masa depan yang segalanya harus 

makin berkualitas, maka peran editing sangat penting di bidang 

peningkatan mutu komunikasi pembangunan melalui penyajian 

karangan yang indah.   

d. Creative Approach merupakan konsep pengembangan dalam hal 

pemecahan masalah dengan menggunakan metode brainstorming yaitu 

sarana untuk memancing dan menghimpun sejumlah gagasan tentang isu 

dan masalah tertentu. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

menggunakan brainstorming adalah: 1) memastikan bahwa setiap orang 

terlibat mengetahui secara jelas topik yang dibicarakan, 2) menuliskan 

semua gagasan yang muncul, 3) tidak boleh mengkritik atau 

mendiskusikan gagasan, 4) menuliskan gagasan baru berdasar gagasan 

yang sudah terkumpul. Brainstorming dapat dilakukan dengan terstruktur 
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artinya masing-masing orang yang terlibat diberi giliran untuk 

menyampaikan gagasannya. Brainstorming pada pendidikan karakter 

dapat digunakan sebagai latihan bagi anak didik untuk belajar 

mengemukakan pendapat yang dipikirkan atau sesuatu yang dirasakan.  

e. Pictorical Riddle Approach adalah strategi untuk mengembangkan 

motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok kecil, untuk 

membantu meningkatkan berpikir kritis melalui: 

1) Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Komprehensif (MPKTK) yaitu 

cara mendekatkan materi pelajaran dengan metode penyampaian yang 

praktis dan komprehensif, 

2) pedoman sikap dosen dan manajemen pembelajaran, 

3) lesson study/observasi pembelajaran di kelas, 

4) sinergi pemberdayaan potensi mahasiswa (Siberma). 

f. Inquiry Approach merupakan penguatan kemampuan bernalar peserta 

didik untuk mempertajam daya pikir. Dengan penalaran yang sudah 

berkembang, para peserta didik mampu memanfaatkan potensi 

intelegensi secara maksimal dan proporsional, kemampuan bernalar juga 

akan menjembatani masa pembelajaran anak didik dan kesiapan 

menghadapi realitas sosial. 

g. Synetics Approach merupakan strategi pendidikan karakter untuk 

membelajarkan diri sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi atau ICT (Information and Communication Technology). 

Sebagai media dalam proses pendidikan, ICT menawarkan beberapa 
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aplikasi yang dapat dilakukan inovasi dalam pembelajaran bahasa 

inggris. Aplikasi tersebut diantaranya: 

1) e-learning adalah pembelajaran yang pelaksanaannya didukung oleh 

jasa teknologi seperti telepon, audio, video tape, transmisi, satelit atau 

komputer, 

2) e-library merupakan perpustakaan online yang berisikan 800 milyar 

informasi tentang ilmu pengetahuan,  

3) virtual university merupakan aplikasi dari proses pendidikan jarak 

jauh, 

4) edukasi net merupakan situs pembelajaran berbasis internet, dan 

5) jardiknas merupakan wide area network. 

Secara keseluruhan strategi pendidikan karakter yang dikemukakan oleh 

yahya khan di tekankan pada metode dalam proses pembelajaran, strategi 

menurut khan membutuhkan peran yang sangat besar dari seorang 

pendidik. Seorang pendidik harus bisa menguasai materi, kelas, dan 

memberikan cara penyampaian dalam proses pembelajaran yang menarik 

sehingga tujuan dadi pendidikan karakter dapat tercapai dengan baik. 

Terlihat jelas tugas seorang pendidik sangat berat karena pada 

pelaksanaannya pendidik harus mampu membantu mengembangkan pola 

pikir, cara bernalar, memenuhi rasa ingin tahu, serta memunculkan dan 

mengembangkan bakat/keterampilan yang dimiliki peserta didik.    
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3. Pendekatan Pendidikan Karakter    

 Pendidikan karakter dalam pelaksanaannya memerlukan suatu 

pendekatan agar dapat secara tepat nilai-nilai yang akan disampaikan 

teserap oleh peserta didik. Pelaksanaan pendidikan karakter dapat melalui 

berbagai kegiatan yang dilakukan secara intra kurikuler maupun ekstra 

kurikuler. Kegiatan intra kurikuler terintegrasi kedalam mata pelajaran, 

sedangkan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan di luar jam pelajaran. 

Hidayatullah (2010:39) berpendapat pendidikan karakter dapat diberikan 

melalui keteladanan, penanaman dan penegakan kedisiplinan, pembiasaan, 

menciptakan suasana yang kondusif, serta integrasi dan internalisasi 

kedalam mata pelajaran.  

a. Keteladanan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendidik 

karakter. Keteladanan merupakan pendekatan dalam mendidik anak 

melalui model yang harus dan layak dicontoh. Misalnya dalam keluarga, 

orang tua harus bisa menjadi figur yang ideal bagi anak-anak dan harus 

menjdi panutan yang bisa mereka andalkan dalam mengarungi kehidupan 

ini. Tanpa adanya keteladanan, apa yang diajarkan kepada anak-anak 

hanya akan menjadi teori belaka, mereka seperti gudang ilmu yang 

berjalan namun tidak pernah merealisasikan dalam kehidupan. Yang 

lebih utama lagi, metode keteladanan ini dapat dilakukan setiap saat dan 

sepanjang waktu. Dengan keteladanan, apa saja yang disampaikan akan 

membekas dan strategi ini adalah strategi yang termurah dan tidak 

memerlukan tempat tertentu. Keteladanan bersifat multidimensi, yaitu 
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keteladanan meliputi berbagai aspek kehidupan. Keteladanan bukan 

hanya memberikan contoh dalam melakukan sesuatu tetapi juga 

menyangkut berbagi hal yang dapat diteladani. Ada tiga unsur agar 

seseorang dapat diteladani atau menjadi teladan, yaitu: 

1) kesiapan untuk dinilai dan dievaluasi. Kesiapan untuk dinilai berarti 

adanya kesiapan menjadi cermin bagi dirinya sendiri maupun bagi 

orang lain. Kondisi ini akan berdampak pada kehidupan sosial di 

masyarakat, karena ucapan, sikap, dan perilakunya menjadi sorotan 

dan teladan. 

2) memiliki kompetensi minimal. Seseorang akan menjadi teladan jika 

memiliki sikap, ucapan, dan perilaku yang layak untuk diteladani. 

Oleh karena itu, kompetensi yang dimaksud adalah kondisi minimal 

ucapan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki seorang guru sehingga 

dapat dijadikan cermin bagi dirinya sendiri maupun orang lain.  

3) memiliki integritas moral. Integritas moral adalah adanya kesamaan 

antara ucapan dan tindakan atau satunya kata dan perbuatan, inti dari 

integritas moral adalah terletak pada kualitas istiqomahnya. Sebagai 

pengejawantahan istiqomah adalah berupa komitmen dan konsistersi 

pada profesi yang diembannya. 

b. Penanaman atau Penegakan Kedisiplinan. Disiplin pada hakikatnya 

adalah suatu ketaatan yang sungguh-sungguh yang didukung oleh 

kesadaran untuk menunaikan tugas kewajiban serta perilaku sebagaimana 

mestinya menurut aturan-aturan atau tata kelakuan yang seharusnya 
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berlaku di dalam suatu lingkungan tertentu. Realisasinya harus terlihat 

menjelma dalam perbuatan atau tingkah laku yang nyata. Kedisiplinan 

menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter. Banyak orang sukses 

karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membengun 

sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda 

yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan karena kurang disiplin. 

Kurangnya disiplin dapat mengakibatkan melemahnya motivasi 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Penegakan disiplin sangatlah 

penting agar sesuatu yang diinginkan dapat tercapai tepat pada waktunya. 

Penegakan disiplin dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: 

1) Peningkatan Motivasi. Motivasi merupakan latar belakang yang 

menggerakkan atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu. 

Dengan kata lain motivasi merupakan suatu landasan psikologis yang 

sangat penting bagi stiap orang dalam melaksanakan sesuatu aktivitas. 

Apalagi aktivitas itu berupa tugas yang menuntut tanggung jawab 

yang tinggi. Ada 2 jenis motivasi, yaitu: 

a. motivasi ekstrinsik, dan 

b. motivasi instrinsik. 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita, 

sedangkan motivasi instrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam 

diri kita. 

2) Pendidikan dan latihan adalah salah satu faktor penting dalam 

membentuk dan menempa disiplin. Dari pendidikan dan latihan akan 
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diperoleh kemahiran atau keterampilan tertentu sehingga seseorang 

menjadi yakin atas kemampuan dirinya, artinya dia akan percaya pada 

kemampuan dirinya. Pendidikan dan latihan merupakan suatu proses 

yang di dalamnya ada beberapa aturan dan prosedur yang harus diikuti 

oleh peserta. Misalnya, gerakan-gerakan latihan, yang bagaimanapun 

juga sifatnya, akan menempa orang untuk mematuhi atau mentaati 

ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, mengikuti cara-cara 

atau teknik, mendidik seseorang untuk membiasakan hidup dalam 

kelompok, menumbuhkan rasa setia kawan, kerja sama yang erat, dan 

sebagainya. 

3) Kepemimpinan. Inti dari faktor kepemimpinan adalah terletak pada 

kepribadian pemimpin itu sendiri yang nyata-nyata tampak dalam 

kenyataan kehidupan sehari-hari. 

4) Penegakan Aturan. Penegakan disiplin biasanya dikaitkan dengan 

penerapan aturan (rule enforcement). Idealnya dalam menegakkan 

aturan hendaknya diarahkan pada “takut pada aturan bukan takut pada 

orang”. Orang melakukan sesuatu karena taat pada aturan bukan 

karena taat pada orang yang memerintah. Pada dasarnya penegakan 

aturan adalah mendidik agar seseorang taat pada aturan dan tidak 

melanggar larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran. 

5) Penerapan reward and punishment atau penghargaan dan hukuman 

merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya 
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secara terpisah maka tidak akan berjalan efektif, terutama dalam 

rangka menegakkan disiplin.    

c. Pembiasaan. Anak akan tumbuh sebagaimana lingkungan yang 

mengajarinya dan lingkungan tersebut juga merupakan sesuatu yang 

menjadi kebiasaan yang dihadapinya setiap hari. Jika seseorang anak 

tumbuh dalam lingkungan yang mengajarinya berbuat baik, maka 

diharapkan dia akan terbiasa untuk selalu berbuat baik. Sebaliknya jika 

seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mengajarinya berbuat 

kejahatan, kekerasan, maka dia akan tumbuh menjadi pelaku kekerasan 

dan kejahatan yang baru. Anak memiliki sifat yang sering meniru. Orang 

tuanya merupakan lingkungan terdekat yang selalu mengitarinya dan 

sekaligus menjadi figur dan idolanya. Oleh karena itu, tanggung jawab 

orang tua adalah memberikan lingkungan terbaik bagi pertumbuhan 

anak-anaknya. Salah satunya dengan memeberikan keteladanan yang 

baik bagi anak-anaknya, karena kematangan utama bagi anak-anak 

adalah kepribadian ayah-ibunya. Terbentuknya karakter memerlukan 

proses yang relatif lama dan terus menerus. Pendidikan karakter tidak 

cukup hanya diajarkan melalui mata pelajaran di kelas, tetapi sekolah 

dapat juga menerapkannya melalui pembiasaan. Kegiatan pembiasaan 

secara spontan dapat dilakukan misalnya saling menyapa, baik antar 

teman, antar guru, maupun antara guru dengan murid. Sekolah yang telah 

melakukan pendidikan karakter dipastikan telah melakukan kegiatan 
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pembiasaan. Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan pada 

aktivitas tertentu sehingga menjadi aktivitas yang terpola atau tersistem. 

d. Menciptakan Suasana yang Kondusif. Lingkungan dapat dikatakan 

sebagai proses pembudayaan anak yang dapat dipengaruhi oleh kondisi 

yang setiap saat dihadapi dan dialami oleh anak. Menciptakan suasana 

yang kondusif di sekolah merupakan upaya membangun kultur atau 

budaya yang memungkinkan untuk membangun karakter. Pembangunan 

karakter diutamakan yang berkaitan dengan budaya kerja dan budaya di 

sekolah. Tentunya bukan hanya akademik yang dibangun tetapi juga 

budaya-budaya yang lain, seperti membangun budaya berperilaku yang 

dilandasi akhlak yang baik. Terciptanya suasana yang kondusif akan 

memberikan iklim yang memungkinkan terbentuknya karakter, oleh 

karena itu, berbagai hal yang terkait dengan upaya pembentukan karakter 

harus dikondisikan, terutama individu-indiidu yang ada di sekolah. 

e. Integrasi dan Internalisasi. Pendidikan karakter membutuhkan proses 

internalisasi nilai-nilai. Untuk itu diperlukan pembiasaan diri untuk 

masuk ke dalam hati agar tumbuh dari dalam. Nilai-nilai karakter seperti 

menghargai orang lain, disiplin, jujur, amanah, sabar dapat diintegrasikan 

dan diinternalisasikan ke dalam seluruh kegiatan sekolah baik dalam 

kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan yang lain. Pentingnya 

pendidikan atau pembelajaran terintegrasi atau terpadu didasarkan pada 

asumsi dan dasar pemikiran sebagai berikut. 
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1) fenomena yang ada tidak berdiri sendiri. Fenomena atau fakta yang 

ada di dalam kehidupan dan lingkungan kita selalu terkait dengan 

fenomena atau aspek yang lain. 

2) memandang objek sebagai keutuhan. Dalam memandang dan 

mengkaji suatu objek kajian harus secara utuh dan tidak secara 

terpisah, artinya berbagai aspek yang terkait dengan objek tersebut 

juga harus menjadi objek kajian. 

3) tidak dikotomi. Jika objek kajian dipandang sebagai fenomena yang 

tidak berdiri sendiri dan sekaligus merupakan suatu keutuhan, maka 

objek kajian tersebut tidak dapat dipisahkan atau dikotomikan. 

Pendekatan pelaksanaan pendidikan karakter sebaiknya dilakukan 

secara terintegrasi dan terinternalisasi ke dalam seluruh kehidupan 

sekolah, terintegrasi artinya pendidikan karakter tidak dapat 

dipisahkan dengan aspek lain dan merupakan landasan dari semua 

aspek termasuk mata pelajaran. Terinternalisasi artinya pendidikan 

karakter pendidikan karakter harus mewarnai seluruh aspek 

kehidupan. 

4. Langkah-langkah Pengintegrasian Pendidikan Karakter 

Salah satu strategi pelaksanaan pendidikan karakter adalah memasukkan 

nilai-nilai karakter dalam mata pelajaran. Menurut Hidayatullah (2010:56) 

langkah pengintegrasian pendidikan karakter adalah sebagai berikut. 

a. mendeskripsikan kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini biasanya 

bersumber pada kurikulum yang berlaku, misalnya institusi pendidikan 
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sekarang menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). Di 

dalam kurikulum tersebuttelah termuat kompetensi dasar untuk tiap mata 

pelajaran. 

b. mengintegrasikan butir-butir karakter yang akan diintegrasikan ke dalam 

mata pelajaran. Misalnya, butir-butir karakter jujur, menghargai orang 

lain, tidak sombong, menjaga kebersihan, dan lain-lain. 

c. mengintegrasikan butir-butir karakter ke dalam mata pelajaran 

(kompetensi dasar). Memasukkan butir-butir karakter ke dalam mata 

pelajaran, tidak semua butir-butir karakter dapat diintegrasikan ke dalam 

tiap kompetensi dasar dalam suatu mata pelajaran. Oleh karena itu, perlu 

mengidentifikasi butir-butir karakter yang dimungkinkan dapat 

diintegrasikan. 

d. melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan 

pendekatan integrasi perlu dilaksanakan dengan metode atau teknik 

tertentu. 

e. menentukan metode. Metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran 

ini antara lain adalah ceramah, diskusi, penugasan, dan lain-lain. 

f. menentukan evaluasi. Pada dasarnya evaluasi dilaksanakan berorientasi 

pada proses dan hasil. 

g. menentukan sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan terutama, 

buku pegangan guru, dan buku pegangan siswa, selanjutnya dapat 

ditambahkan dengan buku pendamping, buku acuan, maupun yang lain. 
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Sumber belajar ini dapat juga berkaitan dengan buku-buku tentang 

pendidikan karakter. 

Pengintegrasian nilai-nilai karakter ke dalam mata pelajaran adalah metode 

yang sangat efektif. Karena selain pendidik dapat menyampaikan materi 

pelajaran, pendidik juga bisa memasukkan nilai-nilai karakter yang akan 

diajarkan kedalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan agar tidak terlalu 

membebani mata pelajaran yang diintegrasikan perlu dirancang berapa % 

butir-butir yang akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. 

D. Kerangka Berfikir 

 Pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara pada hakekatya adalah 

upaya internalisasi nilai-nilai yang bersumber dari budaya luhur bangsa 

Indonesia, sehingga menjadi sistem nilai dalam diri setiap siswa. Sistem nilai 

yang telah menjadi bagian dari individu tersebut akan melandasi sikap dan 

perilaku nyata sehari-hari yang akhirnya mendarah daging dan akan muncul 

secara konsisten dalam menanggapi setiap situasi yang dihadapi. Pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara berorientasi pada tiga wawasan, 

yaitu wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan, dan wawasan kebudayaan. 

Wawasan kebangsaan dikembangkan untuk menanamkan rasa kebangsaan 

Indonesia yang tumbuh karena kebersamaan cita-cita dan pejuangan yang akan 

melahirkan semangat kebangsaan. Wawasan kejuangan dikembangkan untuk 

menanamkan jiwa kejuangan yang tinggi yaitu pantang menyerah dan rela 

berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Wawasan kebudayaan 

dikembangkan agar para siswa mampu menghayati keluhuran budaya bangsa 
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Indonesia. Pendidikan karakter merupakan proses penanaman nilai atau 

kebajikan yang menjadi nilai dasar karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi 

atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Pendidikan karakter pada 

dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup 

atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang 

terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Dalam pembentukan karakter 

segenap komponen pendidikan ditata dan diarahkan sedemikian hingga 

memberikan pengaruh yang kondusif bagi perkembangan kepribadian siswa. 

Dalam hal ini perlu adanya rekayasa mental dan rekayasa sosial terhadap 

lingkungan pendidikan dimana siswa berada. Pendekata pendidikan karakter 

juga sangat diperlukan sebagai proses internalisasi sistem nilai tertentu dalam 

diri siswa dan aktualisasi dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Sasaran yang 

dituju dalam pendidikan karakter siswa SMA Taruna Nusantara adalah 

tercapainya kualitas karakter bertingkat yang mewujudkan siswa sebagai 

manusia utama, ksatria utama, dan pemimpin utama. Kerangka berfikir 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang adalah 

sebagai berikut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

 Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menemukan 

kebenaran (Rachman, 1992:2). Penemuan kebenaran melalui kegitan penelitian 

dapat dilakukan dengan dua metode yaitu penelitian kualitatif dan penelitian 

kuantitatif. 

 Dasar penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2004:2). Peneliti 

melakukan penelitian tentang pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna 

Nusantara Magelang.  

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian sangat penting di dalam mempertanggungjawabkan 

data yang diperoleh. Lokasi penelitian perlu diterapkan terlebih dahulu. 

Penelitian ini berlokasi di SMA Taruna Nusantara Magelang. 

C. Fokus Penelitian 

 Penelitian kualitatif menghendaki diterapkannya batas atas dasar 

fokus penelitian (Rachman, 1992:121). Fokus penelitian membantu bagi 

penelitian kualitatif membuat keputusan untuk membuang atau menyimpan 

informasi yang diperolehnya. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus 

penelitian adalah pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara 
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Magelang yang meliputi Model pendidikan karakter, strategi dan pendekatan 

pendidikan karakter, hambatan pelaksanaan pendidikan karakter serta solusi 

untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna 

Nusantara Magelang.  

D. Sumber Data Penelitian 

 Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan 

informasi dari beberapa sumber. 

1. Data Primer 

 Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan/objek penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan karakter 

di SMA Taruna Nusantara Magelang, informasi tersebut melalui informan. 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi atau kondisi latar penelitian (Moleong, 2004:132). 

 Informan yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang dapat 

memberikan informasi yang terkait dengan permasalahan atau objek 

penelitian mengenai pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna 

Nusantara Magelang. Informan yang dimaksud di sini adalah Pamong 

Pengajar Pengasuh di SMA Taruna Nusantara Magelang. 

2. Data Sekunder 

 Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen. Dokumen yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk catatan tentang berbagai 

macam peristiwa atau keadaan di masa lalu yang memiliki nilai atau arti 

penting dan dapat berfungsi sebagai data penunjang dalam penelitian ini. 
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Dokumen yang dimaksud berupa buku, catatan wawancara, atau rekaman 

yang digunakan sewaktu peneliti mengadakan penelitian mengenai 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 1. Wawancara 

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer) (Arikunto, 

2006:155). Dalam tahap ini wawancara dilakukan dengan satu tahap, yaitu 

yang dilakukan terhadap informan yaitu pamong pengajar pengasuh di SMA 

Taruna Nusantara Magelang tentang pelaksanaan pendidikan karakter di 

SMA Taruna Nusantara Magelang. 

 2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan 

tersebut (Nazir, 2005:175). Observasi sebagai alat pengumpul data dapat 

dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah 

disiapkan sebelumnya.pendapat yang lain mendeskripsikan observasi adalah 

pemusatan perhatian kepada objek tertentu dengan menggunakan semua alat 

indera. Penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman 

gambar, rekaman suara (Arikunto, 2006:156-157). Instrumen ini digunakan 
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untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter di SMA 

Taruna Nusantara Magelang. Penggunaan teknik observasi sangat penting 

dalam penelitian karena peneliti dapat melihat secara langsung keadaan, 

suasana, kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di lapangan. Melalui 

pengamatan diharapkan dapat dihindari informasi semu yang kadang-

kadang muncul dan ditemui di penelitian. 

 3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data tentang kegiatan yang ada di SMA 

Taruna Nusantara Magelang. 

F. Metode Pengabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat diperoleh melalui 

Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu (Moleong, 1998:178). Menurut Patton dalam 

Moleong (2004:178), triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Tringulasi dengan 

sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut. 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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2. Membandingkan apa yang dilakukan orang didepan umum dengan apa yang 

dilakukan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dilakukannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengan atau tinggi, maupun orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan 

berbagai pendapat atau pandangan orang. 

G. Metode Analisis Data 

  Metode analisis data adalah proses merinci usaha secra formal untuk 

menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan 

oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan 

hipotesis itu (Moleong, 2004:3). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pelaksanaan 

pendidikan karakter sehingga digunakan analisis interaktif fungsional, yang 

berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti 

adalah: 

1. pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data 

melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang 

lengkap. 
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2. reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data ”kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa 

sehingga kesana pula finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Milles, 

1992:15-16). 

3. penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur 

serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif. 

4. penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada 

catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul 

dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya 

yaitu merupakan validitasnya (Milles, 1992:19). 

 Analisis data (interactive model) pada penelitian ini digambarkan sebagai 

 berikut: 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Komponen-komponen analisis data model interaktif  

   (Milles dan Huberman, 1999:20) 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Kesimpulan-kesimpulan  

Penafsiran/ Verifikasi 
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H.  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini membagi empat tahap yaitu tahap sebelum ke lapangan, 

pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada tahap pra 

lapangan, peneliti mempersipkan segala macam yang diperlukan sebelum 

peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian, 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian, 

3. Membuat surat ijin penelitian, 

4. Menyampaikan informasi pada responden yang akan membantu peneliti 

dengan syarat-syarat tertentu, 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian, 

6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan 

dengan tata cara penelitian yaitu di SMA Taruna Nusantara Magelang, 

Adapun pelaksanaannya yaitu: 

1. Melakukan wawancara dengan pamong pengajar pengasuh terkait 

pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang, 

2. Mengambil data-data di SMA Taruna Nusantara Magelang, 

3. Mengambil foto yang diperlukan untuk sarana penunjang penelitian dan 

sebagai bukti.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

 1. Gambaran Umum SMA Taruna Nusantara Magelang 

 a. Visi Misi 

 1) Visi SMA TN 

Sekolah Menengah Atas Unggulan berciri kenusantaraan dengan 

Pamong Pengajar Pengasuh dan Pamong Administrasi berkualitas, 

dibangun dan disiapkan menjadi satu kesatuan utuh dengan sarana 

prasarana serta fasilitas pendidikan yang modern yang mampu 

mengembangkan siswa secara profesional menjadi lulusan berkualitas 

yang siap berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. 

 2) Misi SMA TN 

a) Menyiapkan Perguruan SMA Taruna Nusantara menjadi sekolah 

unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas melalui 

pengelolaan secara profesional dilengkapi sarana dan prasarana 

serta fasilitas modern dan lingkungan pendidikan yang kondusif 

bagi pengenbangan kreativitas dan kerja keras meraih prestasi.  

b) Memilih lulusan terbaik dan potensial dari SMP di seluruh Wilayah 

Indonesia untuk menjadi siswa SMA Taruna Nusantara.  

c) Menyiapkan siswa SMA Taruna Nusantara menjadi lulusan yang 

memiliki kemampuan akademik berkualitas dengan kepribadian 
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mandiri yang kreatif serta kondisi jasmani dan rohani yang sehat 

yang siap berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. 

d) Mengembangkan siswa SMA Taruna Nusantara menjadi tunas-

tunas pemimpin masa depan Indonesia dengan kualitas moral dan 

budi pekerti luhur serta memiliki keimanan dan ketaqwaan tinggi, 

menghayati Wawasan Kebangsaan, Wawasan Kejuangan Panglima 

Besar Sudirman dan Wawasan Kebudayaan Ki Hajar Dewantara 

sehingga memiliki kesadaran kuat akan tanggung jawabnya dalam 

membela kepentingan rakyat dan mempertahankan kelangsungan 

hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

 b. Sejarah SMA TN 

 Ide pembuatan SMA TN dicetuskan oleh Menteri Pertahanan 

dan Keamanan Jendral LB Moerdani pada tanggal 20 Mei 1985 di 

Pendopo Agung Taman Siswa Yogyakarta. Dia mempunyai visi untuk 

membangun sekolah yang mendidik manusia-manusia terbaik dari 

seluruh Indonesia dan menghasilkan lulusan yang dapat melanjutkan 

cita-cita para Proklamator. Ide ini diteruskan dengan menandatangani 

MoU antara TNI dan Taman Siswa, yang merupakan organisasi 

kependidikan pertama di Indonesia, TNI melalui Yayasan Kejuangan 

Panglima Besar Jenderal Soedirman, sedang dari pihak Taman Siswa 

melalui Yayasan Kebangkitan Nasional. Selanjutnya kedua yayasan ini 

membentuk suatu lembaga pendidikan yaitu Lembaga Perguruan Taman 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=MOU&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
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Taruna Nusantara (LPTTN) yang piagam kerjasamanya ditandatangani 

pada tanggal 20 Mei 1989. Lembaga ini merupakan kristalisasi dari visi 

Jenderal Moerdani yang selanjutnya akan mengawasi proses pelaksanaan 

sekolah ini. 

 Pada tanggal 14 Juli 1990, sebuah Sekolah Menengah Atas yang 

berlokasi di Jl. Raya Purworejo Km5, Magelang, diresmikan langsung 

oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Try Sutrino, dengan nama SMA 

Taruna Nusantara. Sekolah yang menggunakan tanah sumbangan Akmil 

seluas 18,5 hektar. Peletakan batu pertama pada bulan Oktober 1989 

mengambil tempat di Desa Pirikan Panca Arga, Kabupaten Magelang 

berdekatan dengan kompleks Lembah Tidar Akademi Militer. Kemudian 

pada bulan Mei 1990 diadakanlah seleksi terhadap calon Pamong (guru) 

SMA Taruna Nusantara di Mabes ABRI Cilangkap. Selanjutnya pada 

tahun ajaran 1990/1991 SMA Taruna Nusantara mulai menerima siswa 

baru angkatan 1 yang berasal dari seluruh tanah air dan telah lolos seleksi 

ketat. 

 Kurang dari dua tahun setelah berdiri, setelah melalui tahap 

akreditasi yang berlaku, pada tanggal 2 Maret 1992 SMA TN 

ditingkatkan statusnya menjadi DISAMAKAN. Mulai 1996 jumlah kelas 

ditambah menjadi 9 dengan diterimanya siswa putri sebanyak 72 orang 

yang dilaksanakan secara koedukasi. Pada tahun 1993 dilaksanakan 

wisuda pertama dengan hasil 100% lulus dengan prestasi: NEM tertinggi 

62,82, NEM terendah 44,34 dan NEM rata-rata 53,94. Sejalan dengan 
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kebijaksanaan Pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun maka diadakan 

penataan SD, SLTP, SLTA, dimana SLTA dikelompokkan menjadi 

Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Dengan demikian memasuki T.P. 1995/ 1996 nama SMA TN 

berubah menjadi SMU TN. Pada tahun 2004 berubah lagi menjadi SMA 

TN, mengikuti kebijakan pemerintah dan menggunakan Kurikulum 2004.  

 Untuk menarik pemuda-pemudi terbaik dari seluruh strata 

sosial, LPTTN menawarkan beasiswa penuh kepada pelajar yang 

diterima dengan dukungan dana dari TNI yang mempunyai latar 

belakang politik dan keuangan yang kuat. Para tenaga pengajar (pamong) 

juga mendapat gaji yang di atas rata-rata serta fasillitas lainnya. Namun, 

setelah krisis ekonomi dan perubahan politik di tahun 1997, LPTTN 

mengalami kesulitan keuangan sehingga pada tahun 2001 menghentikan 

kebijakan beasiswa penuh ini. Sekarang, pelajar terpilih yang mempunyai 

kesulitan keuangan tetap mendapatkan beasiswa yang diberikan baik oleh 

individual, perusahaan, maupun pemerintah daerah. 

 Walaupun sekolah ini sering disebut sebagai sekolah semi-

militer, kurikulum yang digunakan tidak 100% dari militer. SMA TN 

memakai sistem kurikulum yang dibuat oleh Depdiknas sehingga bisa 

dibilang SMA TN sama dengan SMA lainnya. Tetapi, ada beberapa 

perbedaan yang cukup mencolok seperti kesatuan dari seluruh elemen 

pendidikan dan sistem yang khas yang dilaksanakan dalam kehidupan 

sehari-hari serta kegiatan sekolah pada umumnya. Bertolak belakang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Krisis_finansial_Asia
http://id.wikipedia.org/wiki/1997
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dengan kepercayaan umum, lulusan sekolah ini tidak punya kewajiban 

untuk memilih militer sebagai kelanjutan pendidikannya, bahkan 

sebagian besar lulusan SMA TN melanjutkan pendidikannya di sekolah 

non-militer, walaupun bisa dikatakan kalau yang memilih militer sebagai 

kelanjutan studinya jauh lebih besar dari SMA lain pada umumnya. 

 Penyelenggaraan pendidikan SMA TN diarahkan sesuai haluan 

LPTTN yang berisikan tiga wawasan (tri wawasan), yaitu wawasan 

kebangsaan, wawasan kejuangan, dan wawasan kebudayaan. Setiap 

langkah dan upaya pencapaian tujuan pendidikan harus diwarnai dan 

dijiwai tri wawasan tersebut. Wawasan kebangsaan diimplementasikan 

dalam pembinaan kehidupan berasrama penuh yang dikembangkan 

secara luas dan menjadi nafas kehidupan sehari-hari yang kesemuanya 

bermuara pada persatuan dan kesatuan bangsa. wawasan kejuangan 

diimplementasikan berupa pembinaan jiwa kejuangan yang tinggi 

terhadap tugas-tugas, tidak mudah putus asa, etos kerja keras dan disiplin 

tinggi, serta berorentasi prestasi. Untuk itu siswa diberikan iklim 

kompetisi yang tinggi, tantangan-tantangan berupa tugas-tugas yang 

dapat menggali pengerahan potensi siswa baik bidang akademis, 

kepribadian maupun jasmani yang juga merangsang pengembangan 

kreativitasnya. Wawasan kebudayaan diimplementasikan dengan 

terciptanya masyarakat mini Pancasila di dalam kehidupan kampus SMA 

TN. Nilai-nilai dasar yang bersumber dari budaya dasar bangsa Indonesia 

dikembangkan sccara intensif melalui pengaturan kehidupan sehari-hari. 
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Cara hidup yang sesuai dengan budaya dasar bangsa tersebut tercermin 

dalam sistem pamong yang saling asah, asih, asuh dan bersendikan 

kekeluargaan serta kebersamaan.  

 Dilaksanakan juga penanaman etika dan tatakrama serta norma-

norna masyarakat, pola hidup sederhana dan saling membantu serta kerja 

sama. Etos kerja keras dan disiplin tinggi yang tetap dipadu dengan 

pengembangan kreativitas serta kemampuan apresiasi terhadap hasil-

hasil budaya. Selain itu dikembangkan kemampuan atau daya saing 

terhadap arus budaya asing yang semakin deras. 

 LPTTN sebagai unit pengelola SMA TN berkedudukan di 

Jakarta. Kewajiban dan kewenangan LPTTN menyangkut managemen 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan/pengendalian kegiatan 

operasional SMA TN. Dalam hal ini LPTTN memiliki kewenangan 

dalam  managemen personil atau sumber daya manusia (SDM), 

keuangan, dan material. Dalam bidang SDM LPTTN menyelenggarakan 

rekruitmen siswa baru, rekruitmen dan pengelolaan/pembinaan personil 

(pengurus sekolah, pamong/karyawan sekolah) serta menetapkan 

keputusan-keputusan mendasar mengenai siswa dan pamong SMA TN, 

seperti penetapan sanksi berat bagi pelanggaran siswa, pengangkatan dan 

pemberhentian ikatan kerja personil, kenaikan pangkat dan penghasilan, 

dll. 
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 Dalam hal managemen keuangan LPTTN merumuskan rencana 

anggaran belanja sekolah berdasarkan pengajuan SMA TN dengan 

pertimbangan Komite Sekolah dan YKPP, merumuskan besaran iuran 

sekolah dan uang pangkal, mencari dan mengelola sumber-sumber 

keuangan yang sah lainnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan 

penyelenggaraan pendidikan di SMA TN. 

 Dalam bidang material LPTTN memiliki kewenangan dalam 

merencanakan, mengadakan, memlihara, dan meningkatkan perangkat 

keras berupa sarana prasarana dan fasilitas pendidikan. Di samping itu, 

LPTTN juga memiliki kewenangan dalam konsep dasar dan filosofi 

pendidikan, strategi pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, serta 

perangkat lunak pembinaan kesiswaan dan ketenagaan (berupa Tri 

Prasetya Siswa, Kode Kehormatan Siswa, PUDD, Perdupsis, Pedoman 

Penyelenggaraan Administrasi, dll). 

 c. Keadaan Fisik SMA TN 

SMA Taruna Nusantara adalah boarding school dengan sarana/prasarana 

dan fasilitas pendidikan yang lengkap. Fasilitasnya terbentang di atas 

lahan seluas 22,4 hektar, diatur dengan tata letak untuk memudahkan 

operasional pendidikan. Fasilitas yang ada di SMA TN diantaranya 

sebagai berikut. 

1) Ruang kelas yang terdiri dari 28 ruang kelas reguler multimedia yang 

masing-masing kelas dilengkapi dengan: 

a) komputer pentium 4, 
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b) LCD proyektor, 

c) spiker aktif, dan  

d) koneksi internet. 

2) Laboratorium yang terdiri dari: 

a) Laboratorium Astronomi  

b) 2 Laboratorium Fisika yang dilengkapi dengan: 

(1) 1 LCD proyektor, 

(2) 1 spiker aktif, dan 

(3) koneksi internet. 

c) 2 Laboratorium Kimia yang dilengkapi dengan: 

(1) 1 LCD proyektor, 

(2) 1 spiker aktif, dan 

(3) koneksi internet. 

d) 2 Laboratorium Biologi yang dilengkapi dengan: 

(1) 1 LCD proyektor, 

(2) 1 spiker aktif, 

(3) koneksi internet, 

(4) 1 greenhouse, dan 

(5) ruang KIR.  

e) Laboratorium Bahasa dan Multimedia yang dilengkapi dengan: 

(1) 36 komputer pentium IV 1Ghz, 

(2) 36 LCD monitor, 

(3) 1 LCD proyektor, 
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(4) sound system, dan 

(5) koneksi internet. 

f) Laboratorium Bahasa Manual yang dilengkapi dengan: 

(1) 1 komputer pentium IV 1Ghz, 

(2) TV monitor siswa 29“, 

(3) TV monitor master 14”, 

(4) DVD player, dan 

(5) room speaker. 

g) 2 Laboratorium Komputer yang dilengkapi dengan: 

(1) 36 komputer pentium IV 1Ghz, 

(2) 36 LCD monitor, 

(3) 1 LCD proyektor, dan 

(4) koneksi internet. 

3) Tempat Ibadah yang terdiri dari: 

a) Masjid Panglima Besar Sudirman 

b) Gereja Katolik Santo Mikael-Panca Arga Magelang 

c) Gereja Kristen POUK Komplek Panca Arga Magelang 

d) Pura Akademi Militer Magelang 

4) Perpustakaan yang dilengkapi dengan: 

a) 2 komputer pentium 4 untuk pelayanan siswa, 

b) 10 komputer pentium 2 untuk penelusuran buku, 

c) 1 komputer pentium 2 untuk kunjungan siswa, 

d) koneksi internet,  
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e) hotspot, dan 

f) ruang baca perpustakaan yang dilengkapi dengan: 

(1) LCD proyektor, 

(2) sound system, dan 

(3) koneksi internet. 

5) Fasilitas Olah Raga yang terdiri dari: 

a) 1 lapangan sepak bola-track lari-atletik 

b) 1 gedung olah raga  

c) 1 lap bola basket 

d) 3 lap bulu tangkis 

e) 2 papan tenis meja 

f) 1 lapangan bola basket outdoor 

g) 2 lapangan tenis 

h) 2 lapangan bola voli 

i) 1 kolam renang 

j) restok berganda 

k) pull up 

6) Fasilitas Pendukung  

a) 21 graha putra, @ 1 lantai 

b) 3 graha putri, @ 2 lantai 

c) 1 balairung pancasila (aula) 

d) 1 ruang komunikasi bersama (ruang makan) 

e) 1 gedung serba guna 
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f) 1 gedung seni budaya dan museum prestasi 

g) 1 poliklinik + ruang inap, 2 mobil ambulans, 1 poli gigi 

h) 1 wartel (10 KBU) untuk siswa putra 

i) 1 wartel (4 KBU) untuk siswa putri 

j) 1 mini market 

k) 1 kantin 

l) 1 bank BRI online 

m) 1 bank mandiri online 

n) fasilitas internet yang dilengkapi dengan: 

(1) 36 komputer pentium IV 1Ghz, dan 

(2) 1 LCD proyektor. 

o) 2 koneksi internet yaitu: 

(1) telkom astinet, bandwith 1 Mbps dengan jaringan fibre optic, 

dan 

(2) indotech medialing, bandwith 768 Kbps dengan jaringan 

wireless. 

p) 11 titik hotspot yang berada di: 

(1) balairung pancasila, 

(2) perpustakaan, 

(3) gedung olah raga, 

(4) wisma tamu, 

(5) gedung serba guna, 

(6) graha 2, 10, 15,  
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(7) graha cempaka, kenanga, dan seroja. 

q) 2 komputer publik yang terletak di: 

(1) balairung pancasila, dan 

(2) gedung serba guna. 

r) armada angkutan terdiri dari: 5 bus, 4 truck, 10 kijang, 2 panther 

2. Pola Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

a. Penanaman Nilai-nilai Karakter 

1) Religius 

Nilai religius erat kaitannya dengan keimanan manusia dengan 

Tuhannya. Beriman dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku yang 

menunjukkan keyakinan akan adanya kekuatan dari Sang Pencipta 

atau Tuhan. Keyakinan ini disertai kepatuhan dan ketaatan dalam 

mengikuti perintah dan menjauhi larangan-Nya. Penanaman nilai-nilai 

religius dilaksanakan sekolah melalui berbagai kegiatan yang dapat 

mendekatkan diri dengan Tuhannya, sehingga akan menambah tingkat 

keimanan dari peserta didik. Kegiatan yang dilaksanakan di antaranya 

sebagai berikut. 

a) Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran 

 Berdasarkan observasi di kelas siswa berdoa ketika akan memulai 

pelajaran. Berdoa bersama merupakan kewajiban bagi siswa dan 

sudah menjadi rangkaian tahapan yang harus siswa lakukan 

sebelum memulai pelajaran. Ketua kelas memimpin doa bersama 

setelah menyiapkan kelas dan memberikan penghormatan kepada 
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pamong. Ketua kelas memimpin doa bersama dengan aba-aba 

“berdoa mulai”. Seluruh siswa berdoa dengan posisi duduk siap 

dan menundukkan kepala sejenak, untuk pamong dan ketua kelas 

mengikuti dengan posisi sikap siap dengan tetap menundukkan 

kepala. Berdoa dilakukan sesuai dengan agama dan 

kepercayaannya masing-masing selama ±10 detik. Berdoa 

dalakukan di dalam hati tanpa mengeluarkan suara. Suasana hening 

seketika muncul ketika siswa memanjatkan doa. ketua kelas 

memberikan aba-aba “berdoa selesai” ketika waktu berdoa sudah 

berakhir. Setelah berdoa selesai tanpa ada aba-aba seluruh siswa 

memberikan salam kepada pamong dengan ucapan selamat pagi 

atau selamat siang. Berdoa bersama juga dilakukan siswa ketika 

akan mengakhiri pelajaran. Tata cara yang digunakan sama dengan 

berdoa ketika akan memulai pelajaran. Setelah ketua kelas 

menginstruksikan bahwa waktu berdoa mengakhiri pelajaran 

selesai, seluruh siswa dalam posisi duduk siap dan mengucapkan 

“terima kasih”. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran menurut 

Bapak Edi Kusnadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Pendidikan berdoa bersama bertujuan untuk menanamkan nilai-

nilai religius kepada siswa. (Wawancara tanggal 26 april 2011).  

b) Sekolah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

beribadah. SMA TN merupakan sekolah dengan siswanya yang  
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berasal dari berbagai daerah di nusantara dengan latar belakang 

agama yang berbeda-beda. Ada disana Agama Islam, Kristen, 

Katolik, Hindu, maupun Budha. Sekolah memberikan kesempatan 

untuk siswa yang beragama islam beribadah dengan menyusun 

jadwal yang tetap memberika waktu untuk dapat melaksanakan 

salat 5 waktu. Terompet untuk membangunkan siswa dibunyikan 

pada jam 04.45 , pada jam 05.00 siswa muslim diwajibkan untuk 

melaksanakan ibadah salat subuh. Ketika tiba waktu salat dzuhur 

sekolah menambah waktu istirahat selama 45 menit dari waktu 

istirahat normal 15 menit. Hal ini bertujuan agar siswa yang 

muslim dapat menjalankan ibadah salat dzuhur berjamaah di 

masjid. Ketika tiba waktu salat asar, sebelum siswa melaksanakan 

kegiatan terprogram, siswa diwajibkan untuk melaksanakan ibadah 

terlebih dahulu. Begitu juga ketika tiba waktu salat maghrib, 

dengan berjamaah siswa beribadah di Masjid Panglima Besar 

Jendral Sudirman. Ibadah salat isya dilakukan setelah siswa selesai 

makan malam dan sebelum memulai belajar malam. Siswa putra di 

kelas dan siswa putri di graha. Untuk siswa yang beragama non 

muslim sekolah memberikan kesempatan untuk beribadah pada 

hari minggu di gereja atau pura yang ada di Komplek Panca Arga 

AKMIL dengan tetap ada bimbingan dan pengawasan dari pamong.  

c) Sekolah menyediakan fasilitas yang dapat digunakan untuk 

beribadah. SMA TN memiliki sebuah masjid yang berada di ujung 
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barat sekolah dengan nama Masjid Panglima Besar Jendral 

Sudirman. Masjid dengan satu tingkat ini dapat menampung ± 1000 

jamaah. Warna putih sangat mendominasi bangunan masjid. Masjid 

Panglima Besar Jendral Sudirman memiliki fasilitas yang sangat 

memadai untuk menambah kelancaran maupun kekhusukan dalam 

beribadah. Tempat wudlu di desain berjajar dan dipisahkan antara 

tempat wudlu laki-laki dan perempuan. Tempat wudlu laki-laki 

berada di sebelah selatan bangunan masjid. Terdapat 10 kran yang 

dapat digunakan untuk mengambil air wudlu. Selain itu tersedia 5 

kamar mandi yang dapat dipergunakan oleh siswa. sedangkan 

tempat wudlu perempuan berada di utara masjid. Tata tempat untuk 

mengambil air wudlu perempuan sama dengan tempat wudlu laki-

laki. Suasana di sekitar lingkungan masjid yang sejuk dan 

dikelilingi pepohonan membuat kenyamanan dalam beribadah. 

Kondisi masjid yang bersih juga terlihat setiap waktu karena 

tersedia tenaga kebersihan yang selalu setia merawat lingkungan 

masjid. Karpet hijau menjadi alas dari rumah Tuhan tersebut. Di 

setiap sudut ruang masjid disediakan peralatan salat seperti sarung, 

al Quran, serta surat-surat yasin. Sekolah juga menyediakan tempat 

beribadah untuk siswa yang beragama kristen dan katolik 

disediakan Gereja yang berada di Komplek Panca Arga yaitu 

Gereja Kristen POUK dan Gereja Kristen Santo Mikael. Gereja 

Kristen POUK memiliki kapasitas ±700 jamaah. Warna cokelat 
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sangat mendominasi bangunan gereja. Kebersihan dan keheningan 

sangat terjaga di gereja tersebut. Di lokasi yang berjarak sekitar 

1000 meter dari Gereja Kristen POUK terdapat Gereja Katolik 

Santo Mikael. Warna menyala seperti merah dan orange 

merupakan warna dasar gereja. Sekolah juga menyediakan fasilitas 

beribadah untuk siswa yang beragama hindu di Komplek Akademi 

Militer. Selain itu di dalam graha juga disediakan ruangan khusus 

untuk beribadah seperti yang disampaikan Bapak Kuncoro Sebagai 

Berikut. “bahwa di dalam graha juga disediakan tempat untuk 

melaksanakan ibadah, bukan mushola tetapi ruangan khusus untuk 

melaksanakan ibadah jadi siapa saja boleh melaksanakan ibadah di 

ruang tersebut” (wawancara tanggal 27 april 2011). (Gambar dapat 

dilihat pada gambar no. 1-4 dalam daftar lampiran 7) 

d) Sekolah merayakan hari-hari besar keagamaan 

 Perayaan hari-hari besar keagamaan seperti sudah menjadi tradisi 

di SMA TN. Perayaan hari-hari besar keagamaan dilaksanakan 

melalui osis yaitu seksi 1 yang mengurus secara khusus keagamaan 

dan kedekatan siswa dengan Tuhan Yang Maha Esa. Seksi ini 

membawahi sub seksi keagamaan, sosial, dan juga sub seksi puasa, 

yang mengatur puasa senin dan kamis dan puasa yang lainnya. 

Seksi 1 memegang peranan penting dalam mengkoordinir kegiatan 

spiritual dan sosial siswa. Hari besar keagamaan yang dirayakan 

sekolah diantaranya hari raya idul fitri dengan kegiatan halal bi 
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halal, hari raya kurban, nyepi, waisyak, galungan, dan natal. Semua 

siswa dilibatkan dalam setiap perayaan hari besar keagamaan 

secara kepanitiaan, tetapi untuk ritual atau prosesi keagamaan 

hanya diikuti oleh pemeluk kepercayaan masing-masing. (Gambar 

dapat dilihat pada gambar no. 5-7 dalam daftar lampiran 7). 

2) Jujur 

 Jujur diwujudkan dalam perilaku yang tidak suka berbohong dan 

berbuat curang. Berkata apa adanya dan berani mengakui 

kesalahan, serta rela berkorban untuk kebenaran. Sekolah 

menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada peserta didik dengan 

kegiatan dan penyediaan fasilitas yang berhubungan dengan 

kejujuran. Kegiatan yang dilakukan untuk menanamkan kejujuran 

di antaranya sebagai berikut. 

a) Pendidik memberikan nilai secara objektif. Hal ini selaras 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Kuncoro 

sebagai berikut: 

“Bahwa seorang pendidik dalam menyampaikan materi harus 

sesuai dengan kebenaran ilmu selain itu dalam memberikan nilai 

kepada peserta didik juga harus diberikan secara objektif”. 

(Wawancara tanggal 27 april 2011). 

b) Larangan membawa fasilitas komunikasi pada saat ulangan atau 

ujian. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kuncoro bagi 

siswa SMA TN alat komunikasi seperti Handphone dalam 
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kehidupan sekolah adalah sebuah larangan yang sudah diatur 

dalam Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis). Tidak hanya 

dalam ulangan maupun ujian, alat komunikasi juga merupakan 

larangan bagi siswa dalam kehidupan graha. Sehingga tidak 

seorang siswapun yang menggunakan alat komunikasi di dalam 

sekolah maupun di dalam graha. Alat komunikasi seperti 

Handphone hanya boleh digunakan siswa pada saat-saat 

tertentu. Misalnya pada waktu pesiar. Pesiar merupakan 

kegiatan yang sudah di tentukan oleh sekolah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengenal dunia di luar kampus. 

Pesiar di laksanakan pada hari sabtu sore setelah proses KBM 

dan hari minggu (Wawancara tanggal 27 april 2011). 

c) Larangan menyontek, mencuri, menipu. Berdasarkan observasi 

di Kantor Bagian Pengajaran, terdapat pantangan bagi siswa 

SMA TN untuk menipu, mencuri, dan menyontek yang tertuang 

dalam kode kehormatan siswa. kode kehormatan siswa terdiri 

dari 8 butir yang berisi perintah dan larangan. Isi kode 

kehormatan siswa di antaranya sebagai berikut: 

(1) menjujung tinggi Tri Prasytia Siswa, 

(2) hormat kepada orang tua, 

(3) hormat kepada guru atau pamong, 

(4) pantang menyontek, 

(5) pantang menipu, 
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(6) pantang mencuri, 

(7) pantang berkelahi, dan 

(8) pantang berbuat asusila. 

Kode kehormatan selalu diucapkan semua siswa pada waktu 

apel yang dilaksanakan tiga waktu dalam satu hari yaitu sebelum 

masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran, setelah selesai 

pelajaran, dan setelah selesai belajar malam. Apel dilaksanakan 

secara terpisah ditempat yang berbeda sesuai tingkatan kelasnya. 

Di dalam apel kode kehormatan diucapkan di akhir setelah 

pamong selesai memberikan amanat. Pengucapan kode 

kehormatan dipimpin oleh seorang pemimpin apel. Pemimpin 

apel mengucapkan butir demi butir dan ditirukan oleh semua 

siswa dengan nada bicara yang sangat lantang. Ketika terjadi 

kesalahan pengucapan salah satu butir saja, maka kode 

kehormatan harus diucapkan dengan mengulang dari awal. Kode 

kehormatan harus dijunjung tinggi oleh siswa SMA TN. Ketika 

siswa melanggar kode kehormatan hukumannya sangat berat 

seperti yang diungkapkan oleh Bapak Henang selaku Kepala 

Bagian Pengajaran yaitu sebagai berikut: 

“Disini ada kode kehormatan siswa yang salah satunya adalah 

pantang menipu, ditanamkan disitu tentang pantang menipu dan 

itu hukumannya berat, bahkan kalau penipuan yang sistematis 

misalnya menipu di slip bank lalu mengambil sejumlah uang 

dan menipu dalam bentuk material yang bisa mengarah ke 

kriminalitas langsung dikeluarkan” (Wawancara pada tanggal 27 

april 2011). 
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Melatih sikap jujur juga dapat dilakukan melalui tugas menjadi 

ketua kelas. Pada saat laporan awal seorang ketua kelas harus 

melaporkan kepada berapa jumlah siswa yang mengikuti 

pembelajaran dan berapa siswa yang ijin. Hal ini menurut Bapak 

Kuncoro merupakan salah satu implementasi penanaman 

kejujuran dalam kehidupan sehari-hari (wawancara tanggal 27 

april 2011). 

d) Sekolah menyediakan kotak saran dan pengaduan. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat kotak saran yang 

berada di sudut gedung kelas. Kotak saran berbentuk kubus 

dengan warna gelap yang menyelimutinya. Menurut Bapak 

Kuncoro kotak saran dibuat untuk mendorong siswa agar 

bersedia menyampaikan aspirasi maupun keluhan-keluhan yang 

tidak bisa disampaikan secara langsung kepada pihak sekolah 

(Wawancara tanggal 27 april 2011).  

3) Toleransi 

Diwujudkan dalam sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan 

agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya. Sikap toleransi diimplementasikan dalam 

kegiatan sebagai berikut. 

a) Pendidik memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh siswa 

di kelas tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, status 
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sosial, dan status ekonomi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Kuncoro sebagai berikut: 

“Disini kan di SMA TN kebetulan satu nusantara. Ada sukunya 

berbeda-beda, agamanya berbeda-beda, status ekonominya 

berbeda, kemampuan perseorangan berbeda-beda, jadi di dalam 

pengajaranpun pamong tidak membeda-bedakan”. (wawancara 

tanggal 27 april 2011). 

b) Berdasarkan observasi yang dilakukan pendidik memberi salam 

atau membalas salam pada saat bertemu dengan sesama pendidik, 

tenaga kepandidikan, atau siswa. Untuk sesama pendidik salam 

diucapkan dengan kalimat selamat pagi, selamat siang, maupun 

selamat malam. Hal yang sedikit berbeda untuk siswa yaitu mereka 

harus hormat terlebih dahulu sebelum mengucapkan salam. 

Kewajiban untuk seseorang yang diberi salam adalah menjawab 

salam dengan kata pagi, siang, atau malam.  

  Hal yang sama dilakukan siswa ketika bertemu dengan 

pamong. Mereka dengan sikap hormat mengucapkan “pagi pak” 

atau “pagi bu”. Ketika bertemu abang/kakak kelasnya, Siswa 

memberikan salam dengan salam disertai hormat mengucapkan 

“pagi bang” apabila bertemu dengan kakak kelas laki-laki dan 

“pagi kak” apabila bertemu dengan kakak kelas perempuan. Abang 

adalah sebutan untuk kakak kelas laki-laki, dan kakak adalah 
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sebutan untuk kakak kelas perempuan (Gambar dapat dilihat pada 

gambar no. 8 dalam daftar lampiran 7). 

c) Membiasakan peserta didik bekerja dalam kelompok yang berbeda 

agama, etnis, suku, maupun budayanya. Menurut Bapak Kuncoro 

hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan perayaan hari-hari besar 

keagamaan maupun dalam acara kesenian. Dalam perayaan hari-

hari besar keagamaan kepanitiaan dari acara tersebut bisa berasal 

dari kelompok agama yang berbeda-beda di luar acara ritual, 

misalnya dalam perayaan hari raya natal kepanitiaannya tidak harus 

dari siswa yang beragama kristen tetapi bisa juga siswa yang 

beragama islam masuk dalam kepanitiannya. Dalam acara kesenian 

terdapat acara PANDATARA (Pekan Seni Budaya Nusantara) 

yang merupakan sebuah perayaan kesenian dan kebudayaan dari 

seluruh nusantara. Di dalam PANDATARA terdapat berbagai stand 

sebagai bentuk perwakilan atau ciri khas dari beberapa daerah yang 

ada di Indonesia. Dalam acara tersebut penjaga stand tidak harus 

berasal dari daerah yang bersangkutan tetapi diacak dan setiap 

siswa diberi tugas untuk menjaga standnya masing-masing. 

(wawancara tanggal 27 april 2011). (Gambar dapat dilihat pada 

daftar lampiran 10). 

d) Menghormati pemeluk agama lain untuk menjalankan ibadah. 

Kegiatan ibadah secara bersama merupakan salah satu bentuk 

penanaman toleransi dilakukan sekolah. Kegiatan yang 
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dilaksanakan berupa ibadah pada waktu yang bersamaan tetapi 

dilakukan di tempat yang berbeda sesuai agamanya masing-masing, 

seperti yang diungkapkan Bapak Edi Kusnadi sebagai berikut:  

“Setiap minggu ada kegiatan nah mereka kita beri kegiatan 

bersama-sama ketika agama kristen/katolik, hindu beribadah, umat 

islam pada saat yang sama melakukan kuliah dzuha. Ketika pada 

hari jumat umat muslim beribadah yang kristen/katolik di kelas dan 

ada kegiatan ibadah hindu juga ada ibadah doa bersama. 

Kebersamaan itu yang kita teguhkan tapi bukan orang islam, 

kristen, katolik, hindu, budha mempelajari sesuatu bersama-

samatetapi sesuai syariat agamanya masing-masing. Kemudian 

dalam kehidupan sehari-hari dipantau misalnya muslim melakukan 

salat 5 waktu apakah juga yang sunahnya dilaksanakan, itu 

dilakukan oleh guru agama”. (wawancara tanggal 27 april 2011). 

 

e) Pengaturan kelas dan graha. Melatih toleransi juga dilakukan 

melalui pengaturan kelas maupun graha seperti yang diungkapkan 

Bapak Edi Kusnadi, sebagai berikut: 

“Hidup dalam pengaturan graha, pengaturan kelas, diatur suku, 

agama, latar belakang sosial itu diacak. Jadi di dalam satu graha 

pasti ada agama islam, kristen, hindu, katolik, budha itu diacak 

dalam satu graha”. (wawancara tanggal 27 april 2011). 

 4) Disiplin 

Sikap disiplin diwujudkan dengan perilaku yang konsisten, taat asas 

menuju pada tujuan tanpa perlu pengawasan dan dorongan secara 

terus menerus. Sikap disiplin ditanamkan kepada siswa melalui mata 

kegiatan dan penegakan aturan secara tegas. Kegiatan yang 

dilaksanakan sekolah di antaranya sebagai berikut. 
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a) Mata kegiatan rutin terjadwal. 

 Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat mata kegiatan rutin 

terjadwal. Kegiatan rutin terjadwal merupakan kegiatan yang harus 

siswa lakukan setiap harinya. Kegiatan tersebut terdiri dari 

berbagai aktivitas mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. 

Melalui kegiatan tersebut siswa diajarkan untuk disiplin, seperti 

yang disampaikan Bapak Henang sebagai berikut: 

“Persentase terbesar penanaman disiplin dilakukan melalui mata 

kegiatan yang mana semua itu kita tanamkan disiplin, baik disiplin 

dalam ketepatan waktu, menepati aturan kegiatan, sampai 

bepakaian. Semua tata cara mengandung disiplin. Sekarang bangun 

tidur ada terompetnya. Setelah itu dia harus mengikuti kegiatan 

olah raga pagi. Jamnya tidak boleh telat. Jadi karena sekolah ini 

berasrama disitulah nafas penanamannya”. (wawancara tanggal 26 

april 2011). 

 

b) Kedisiplinan di dalam kelas. 

 Berdasarkan observasi di kelas, sebelum pelajaran dimulai pamong 

memeriksa kerapian siswa, mulai dari rambut, pakaian, sampai 

kelengkapan untuk mengikuti pelajaran. Setelah itu dilanjutkan 

laporan dan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. 

Kemudian pamong melakukan presensi kepada siswa dan ketua 

kelas wajib mengetahui siswa yang berhalangan hadir. 

c) Adanya tata tertib sekolah. 

 Tata tertib merupakan aturan yang dibuat untuk menegakkan 

ketertiban maupun kedisiplinan. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan tata tertib bagi siswa diatur dalam perdupsis dan dalam 

kode kehormatan siswa. Perdupsis terdiri dari 27 pasal yang 
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mengatur semua kehidupan siswa dari mulai hal yang bersifat 

umum dampai khusus. Di sekolah juga terdapat kode kehormatan 

yang berupa perintah dan pantangan-pantangan bagi siswa SMA 

TN yang terdiri dari 8 butir. 

d) Penegakan aturan dengan pemberian sanksi secara adil bagi 

pelanggar tata tertib sekolah. Sekolah dalam memberikan sanksi 

tidak melihat siapa siswa yang melanggar tetapi apa 

pelanggarannya seperti yang disampaikan Bapak Edi Kusnadi 

selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan sebagai berikut: 

“Selalu tidak persuasif terhadap pelanggar. Karena aturan itu dibuat 

untuk dilaksanakan. Kalau aturan itu sudah tidak cocok segara 

mungkin direvisi. Jangan aturan ada tapi yang melanggar aturan 

dibiarkan. Kalau itu sudah banyak dipersuasif maka siap-siaplah 

aturan itu akan dilecehkan. Jadi jangan persuasif/permisif terhadap 

pelanggar aturan. Tidak boleh juga pilih kasih. Jangan melihat 

siapa yang melanggar tetapi apa yang dilakukan”. (wawancara 

tanggal 26 april 2011). 

 

e) Terdapat cermin di tempat khusus dan slogan positif tentang 

berpakaian rapi. Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat 

beberapa cermin di tempat-tempat tertentu yang memang 

disediakan khusus untuk mengingatkan kerapian siswa maupun 

pamong. Terdapat tulisan kecil di cermin bagian atas yaitu “sudah 

rapikah anda”.  

 5) Kerja Keras 

Diwujudkan dengan perilaku yang selalu menggebu-gebu dalam 

melakukan sesuatu dan tidak kenal lelah sampai akhir pekerjaan. 
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Sekolah menanamkan kepada peserta didik sikap kerja keras dengan 

cara sebagai berikut. 

a) Sekolah menciptakan suasana kompetisi yang sehat. Suasana yang 

sehat dalam berkompetisi sangat diperlukan untuk menumbuhkan 

sikap kerja keras seperti yang diungkapkan Bapak Kuncoro sebagai 

berikut: 

“Bahkan untuk mendapatkan posisi yang berprestasi, disini ada 

persaingan untuk bisa juara satu. Juara-juara terbaik akan masuk 

dalam tim. Ada juga kedepannya masuk perguruan tinggi. Mereka 

disuruh bersaing disini. Siswa harus kompetitif yaitu bersaing 

dengan temannya dan komparatif yaitu bersaing dengan lingkup 

yang lebih luas”. Wawancara tanggal 27 april 2011). 

 

b) Sekolah menciptakan suasana yang menantang dan memacu untuk 

bekerja keras. Suasana yang memacu untuk bekerja keras dapat 

diciptakan melalui penataan meja dan kursi di dalam kelas seperti 

yang disampaikan Bapak Kuncoro sebagai berikut: “Posisi meja 

kursi itu sendiri-sendiri itu artinya bahwa peserta didik dituntut 

untuk bekerja keras jika ingin berhasil menyelesaikan pekerjaan”. 

(wawancara tanggal 27 april 2011). (Gambar dapat dilihat pada 

gambar no.10 dalam daftar lampiran 7). 

c) Terdapat slogan atau motto tentang giat belajar 

 Motto atau slogan untuk bekerja keras terdapat dalam tri prasetya 

siswa seperti yang disampaikan Bapak Kuncoro sebagai berikut: 

“Kemudian di dalam Tri Prasetya Siswa yang diucapkan setiap 

upacara hari senin pada isi yang ketiga dimana siswa harus 

memberikan karya terbaik untuk masyarakat, bangsa, negara, dan 

dunia. Slogan seperti itu yang di terapkan di SMA TN dan hal itu 

memacu untuk memberikan hasil yang terbaik yang harus 
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dilakukan melalui kerja keras dalam hal apapun”. (wawancara 

tanggal 27 april 2011). 

 

Sekolah memberikan semangat untuk pantang menyerah dalam 

belajar. Berdasarkan observasi yang dilakukan pemberian motivasi 

kepada peserta didik diberikan dalam apel dan juga dalam bentuk 

acara Jumpa Tokoh Nasional yang dilaksanakan setiap satu tahun 

sekali. Tokoh yang diundang bisa dari olahragawan, bisnisman, 

negarawan, maupun tokoh dari militer. Menurut Bapak Kuncoro 

hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada 

siswa untuk bekerja keras mencapai cita-cita. (wawancara tanggal 

27 april 2011).  (Gambar dapat dilihat pada gambar no. 11 dan 12 

dalam daftar lampiran 7). 

d) Kegiatan terprogram 

Berdasarkan observasi yang dilakukan penanaman nilai-nilai kerja 

keras dilakukan melalui kegiatan yang telah diprogramkan oleh 

sekolah. Kegiatan terprogram atau yang sering disebut dengan 

kegiatan ekstrakurikuler diantaranya beladiri, olahraga 

umum/olahraga mandiri. Kegiatan beladiri diwajibkan untuk siswa 

kelas X dan dilaksanakan setiap hari rabu sore di pelataran 

balairung. Beladiri yang diajarkan yaitu karate dan pencaksilat. 

Pamong dengan sabuk hitam didatangkan dari luar untuk melatih 

olah jiwa dan olah raga siswa. Berbeda ketika siswa sudah berada 

di kelas XI dan XII karena beladiri masuk menjadi kegiatan 

pilihan, jadi siswa boleh memilih tetap mengikuti kegiatan beladiri 
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atau memilih kegiatan yang lain. Olahraga umum dilaksanakan dari 

hari senin sampai jumat pada waktu sore. Fasilitas yang disediakan 

untuk olahraga sangat mendukung. Olahraga yang ada di antaranya 

basket, sepakbola, voli, tenis lapangan, sepak takraw, tenis meja, 

bulu tangkis, renang, hokey, dan juga atletik. Sedangkan olahraga 

mandiri adalah olahraga yang dilakukan diluar waktu yang 

diprogramkan sekolah, olahraga dilakukan setiap hari sabtu sore 

atau malam, dan hari minggu. 

 6) Kreatif 

Kreatif diwujudkan dalam perilaku untuk memecahkan masalah 

dengan cara-cara yang orisinil, dapat melihat alternatif-alternatif lain, 

dan menemukan struktur baru dengan materi yang lama. Sekolah 

mempunyai cara tersendiri untuk memunculkan kreatifitas peserta 

didik, diantaranya melalui berbagai kegiatan sebagai berikut. 

a) Penugasan yang menantang munculnya karya-karya baru baik yang 

autentik maupun modifikasi. Menurut Bapak Kuncoro dalam 

pembelajaran pamong berkewajiban untuk memberikan penugasan 

yang dapat memacu peserta didik untuk memunculkan ide-ide 

kreatif. Dalam hal cara belajar pamong hanya mengajarkan konsep 

dan siswa akan mencari cara belajar sendiri yang tepat. Melalui 

penugasan yang mengharuskan siswa untuk dapat menyelesaikan 

masalah itulah proses kreatif dapat muncul (wawancara tanggal 27 

april 2011). 
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b) Menciptakan situasi belajar yang bisa menumbuhkan daya pikir dan 

bertindak kreatif. Menurut Bapak Kuncoro situasi belajar yang 

dapat menumbuhkan kreatifitas siswa dapat diwujudkan dalam 

belajar tutor sebaya atau belajar dengan teman. Belajar tutor sebaya 

dilaksanakan pada waktu belajar malam di ruang kelas dan ruang 

graha. Melalui kelompok itulah siswa berkreasi untuk mencari cara 

penyelesaian masalah dengan mudah (wawancara tanggal 26 april 

2011). (Gambar dapat dilihat pada gambar no.13 dalam daftar 

lampiran 7). 

c) Kegiatan kreatif mandiri. Berdasarkan observasi yang dilakukan di 

SMA TN terdapat mata kegiatan kreatif mandiri disediakan oleh 

sekolah untuk menyalurkan kreatifitas siswa. kegiatan kreatif 

mandiri di antaranya pesiar, cuti, kunjungan ke rumah pamong, dan 

olahraga mandiri. Pesiar adalah waktu yang diberikan kepada siswa 

untuk dapat keluar dari kampus SMA TN. pesiar dilaksanakan 

setiap hari sabtu setelah selesai kegiatan belajar dari pukul 3 sore 

sampai 7 malam, sedangkan pada hari minggu siswa diberikan 

waktu pesiar pada pukul 9 pagi sampai 5 sore. Cuti dilaksanakan 

ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar atau pada hari libur. 

Siswa juga diperbolehkan untuk berkunjung ke rumah pamong di 

luar jam pelajaran dengan tetap memperhatikan norma kesopanan 

dan kesusilaan. Olahraga mandiri dilaksanakan setiap hari di luar 

kegiatan yang telah disusun sekolah. Terdapat berbagai macam 
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fasilitas yang dapat digunakan untuk melaksanakan olahraga. 

Melalui kegiatan kreatif mandiri diharapkan siswa dapat 

mengekspresikan kreatifitasnya tetapi tidak boleh melanggar norma 

kesopanan dan kesantunana. Seperti yang diungkapkan Bapak 

Kuncoro sebagai berikut: 

“Di dalam kurikulum khusus sendiri ada namanya mata kegiatan 

kreatif mandiri. Kegiatannya ada pesiar, cuti, olahraga mandiri. 

Siswa boleh melakukan kegiatan apapun yang masih relevan dan 

tidak boleh melanggar norma sosial maupun etika di sekolah. Siswa 

diberikan waktu untuk bisa memanfaatkan fasilitas maupun 

mengembangkan kreatifitas sesuai keinginannya sendiri”. 

(wawancara tanggal 27 april 2011). 

 

(Gambar dapat dilihat pada gambar no.15,18, dan 36 dalam daftar 

lampiran 7). 

d) Kegiatan Kesenian 

Sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menunjukkan bakat dan kemampuan serta kreatifitasnya melalui 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kesenian maupun 

dalam organisasi. Dalam hal kesenian sekolah mengadakan acara 

wajib yang tiap tahun selalu dilaksanakan yaitu diantaranya malam 

keakraban, english night, kartinian, dan berbagai perlombaan. 

Bentuk lain yang mendorong ide kreatif adalah pemilihan osis. 

(Gambar dapat dilihat pada gambar 16 dan 17 dalam daftar 

lampiran 7). 

 

 



93 
 

e) Kegiatan terprogram 

Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat kegiatan 

terprogram yang disusun sekolah untuk mengembangkan kreatifitas 

siswa di antaranya komputer, pameran kreatifitas, majalah dinding, 

pemanfaatan waktu luang, dan marching band. Di dalam kegiatan 

praktikum komputer siswa diajarkan beberapa program ilustrasi 

dan edit gambar seperti corel draw dan photoshop. Praktikum 

komputer dilaksanakan satiap hari senin sore pada pukul 3 di 

laboratorium komputer. Pameran kreatifitas dilakukan melalui 

OSIS pada hari-hari tertentu, seperti hari-hari besar nasional, 

maupun pada hari libur. Barang yang dipamerkan berasal dari 

kreatifitas siswa, misalnya siswa yang mempunyai hobi fotografi 

menampilkan berbagai macam foto yang mempunyai makna 

tersendiri. Lukisan juga menjadi daya tarik dari kreatifitas siswa. 

dalam pameran kreatifitas juga diadakan perlombaan mading tiap 

kelas yang dikerjakan pada waktu-waktu luang di luar kegiatan 

belajar. Marching band juga menjadi sarana untuk mengembangkan 

kreatifitas siswa, dengan berbagai gaya mereka menampilkan 

atraksi-atraksi yang dapat memukau perhatian. 

 7) Mandiri 

Diwujudkan dalam perilaku yang inisiatif dan bertanggung jawab 

secara konsekuen atas segala tindakan yang telah diperbuat. Sekolah 

menanamkan kemandirian kepada siswa dengan cara sebagai berikut. 
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a) Menciptakan kehidupan sekolah yang membangun kemandirian 

peserta didik. Kemandirian siswa yang menempuh pendidikan di 

SMA TN sangat besar sekali. Kehidupan sekolah yang dapat 

membangun kemandirian dapat dilihat dari sistem boarding school 

atau sekolah berasrama penuh. hal yang sama juga diungkapkan 

Bapak Henang seperti dalam wawancara sebagai berikut: 

“Implementasinya pada kehidupan berasrama. Mereka harus 

bangun sendiri, mencuci, menyetrika, mengurus sendiri, mereka 

pisah dari orang tuanya jelas kemandirian mereka sangat tinggi”. 

(wawancara tanggal 28 april 2011). (Gambar dapat dilihat pada 

gambar no. 18 dalam daftar lampiran 7). 

Menciptakan suasana kelas yang memberikan kesempatan kepada 

peserta didik untuk bekerja mandiri. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan suasana di dalam kelas sangat membantu peserta didik 

untuk dapat bekerja dengan mandiri. Kemandirian di dalam kelas 

dapat dilihat dari penataan kursi, dimana satu meja hanya untuk 

satu siswa. Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar sebelum siswa 

mengerjakan mereka harus megisi blangko kejujuran dan juga 

terdapat kode kehormatan yang salah satu isinya adalah larangan 

menyontek. Hal ini dapat memunculkan suasana belajar yang 

mandiri. Sekolah juga menyusun kegiatan terprogram seperti 

pramuka. Materi yang diberikan berhubungan dengan bagaimana 

dapat hidup dengan memanfaatkan hasil alam. Pramuka 
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dilaksanakan setiap hari jumat dan merupakan kegiatan wajib bagi 

kelas X. 

 8) Demokratis 

Diwujudkan dengan cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sekolah 

menanamkan sikap demokratis dengan cara-cara sebagai berikut. 

a) Menciptakan suasana sekolah yang menerima perbedaan. 

SMA TN adalah sekolah yang peserta didiknya berasal dari seluruh 

penjuru nusantara dengan banyak sekali perbedaan baik dari suku, 

agama, ras, budaya maupun status ekonomi dan sosial. Pamong 

selaku orang tua asuh di dalam lingkungan sekolah selalu 

mengajarkan untuk dapat menerima perbedaan masing-masing 

individu. Di dalam pembelajaran pamong juga menciptakan 

pembelajaran yang dialogis dan interaktif untuk menjembatani 

perbedaan yang ada. 

b) Pemilihan kepengurusan organisasi 

Berdasarkan observasi yang dilakukan nilai-nilai demokratis juga 

ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan pemilihan kepengurusan 

di suatu organisasi. Di SMA TN terdapat organisasi yang 

mempunyai tugas khusus memepersiapkan siswanya dalam 

menerapkan sistem manajemen dan juga kepemimpinan yaitu OSIS 

(Organisasi Siswa Intra Sekolah). Organisasi ini merupakan salah 

satu organisasi tertinggi di antara organisasi siswa yang lainnya 
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selain Perwakilan Kelas, di mana kedua organisasi ini berada dalam 

kedudukan yang sama dalam struktur organisasinya. Semua 

organisasi yang erat kaitannya dengan kesiswaan merupakan 

organisasi yang berada di bawah pengawasan dan controlling dari 

OSIS. OSIS memegang peranan yang sangat penting, baik sebagai 

wahana pendidikan siswanya dalam mengembangkan potensi 

kepemimpinan, juga dalam membantu para Pamong Pengajar 

Pengasuh dalam melaksanakan tugas mendidik siswanya dan juga 

sekaligus membantu sekolah menjalankan roda kegiatan siswa. 

Oleh karena fungsi yang sangat penting, maka siswa yang akan 

menduduki kursi OSIS haruslah mereka yang benar-benar terpilih. 

Maka dibentuklah suatu sistem yang menyeleksi setiap siswa setiap 

tahunnya menjelang re-organisasi yang terdiri dari tujuh tahap. 

Tahap yang paling awal adalah orientasi. Semua kandidat dari 

perwakilan tiap kelas diberi kesempatan yang sama untuk dapat 

menjadi pengurus OSIS. Disitulah nilai-nilai demokratis 

ditanamkan. Dalam setiap pemilihan pengurus kelas juga dilakukan 

secara terbuka dan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam 

pemilihan juga melibatkan seluruh siswa karena siswa merupakan 

subjek dalam kehidupan di kampus yang berada di Lembar Tidar.  

 9) Rasa ingin tahu 

Sekolah menanamkan rasa ingin tahu dengan cara sebagai berikut. 
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a) Sekolah memfasilitasi warga sekolah untuk bereksplorasi dalam 

pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Bentuk 

fasilitas sebagai sarana bereksplorasi diberikan melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Di dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah 

mengembangkan Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), tetapi menurut 

Bapak Henang siapapun diperbolehkan melakukan penelitian tidak 

harus siswa yang menjadi anggota KIR (wawancara tanggal 27 

april 2011). Sekolah juga memberikan fasilitas kepada siswa untuk 

dapat melakukan praktikum di laboratorium. Praktikum tetap 

mendapat bimbingan maupun pengawasan dari pamong. Praktikum 

dilakukan waktu sore hari sesuai jadwal yang telah ditetapkan 

sekolah. (Gambar dapat dilihat pada gambar no.19 dalam daftar 

lampiran 7). 

b) Menciptakan suasana kelas yang mengundang rasa ingin tahu 

Menurut Bapak Henang cara untuk menciptakan suasana kelas 

yang mengundang rasa ingin tahu adalah dengan memberikan 

pembelajaran yang menarik. Pembelajaran meliputi cara 

penyampaian materi, metode yang digunakan, serta penugasan 

yang diberikan. Selain itu siswa dirangsang untuk suka bertanya 

dan di dalam pembelajaran kadang kala siswa diwajibkan untuk 

bertanya (wawancara pada tanggal 27 april 2011). (Gambar dapat 

dilihat pada gambar no.20 dalam daftar lampiran 7). 

c) Lagu aktif mencari tahu 
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SMA TN mempunyai lagu mars yang berjudul “ aktif mencari 

tahu”. Lagu aktif mencari tahu ditulis oleh Marsda Teddy Rusdi. 

Lagu ini wajib dikuasai oleh siswa dan biasa dinyanyikan pada saat 

lari-lari pagi atau pada saat-saat tertentu. Isi dari lagu “aktif 

mencari tahu” adalah tidak menunggu diberi tahu tetapi aktif 

mencari tahu. Rasa ingin tahu juga ditumbuhkan oleh pamong 

dengan memberikan kesempatan kepada siswa berkunjung ke 

rumahnya kapan saja untuk menanyakan materi yang belum siswa 

mengerti. 

 10) Semangat kebangsaan 

 Di tanamkan kepada peserta didik dengan kegiatan sebagai berikut. 

Sekolah melaksanakan upacara secara rutin. Upacara merupakan 

kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kebangsaan. Sekolah 

selalu melaksanakan upacara bendera, baik upacara rutin setiap hari 

senin pagi, upacara hari-hari besar nasional, maupun hari 

kepahlawanan nasional (wawancara dengan Bapak Edi Kusnadi 

tanggal 26 april 2011).  (Gambar dapat dilihat pada gambar no.21-25 

dalam daftar lampiran 7). 

a) Tradisi Sekolah. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan 

kepada siswa sekolah juga mempunyai beberapa tradisi yang 

selalu dilakukan seperti yang disampaikan Bapak Edi Kusnadi 

sebagai berikut: 

“Tiap pagi kita mendengar kalau siswa mau berangkat sekolah 

dari ruang makan diiringi lagu perjuangan, mereka berbaris rapi. 
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Setiap jam 6 pagi dan 6 sore ada penaikan dan penurunan bendera 

dimanapun siswa berada harus hormat, kegiatan apapun hentikan 

dulu sejenak. Dalam pelantikan siswa baru dilaksanakan di dalam 

Balairung Pancasila yang di atasnya bertuliskan satu nusa, satu 

bangsa, satu bahasa. Kemudian dilanjutkan prosesi janji kesetiaan 

kepada negara dengan mencium bendera. Dengan tradisi-tradisi 

itu kita laksanakan untuk menumbuhkan semangat kebangsaan 

mereka”. (wawancara tanggal 26 april 2011). 

 

Sekolah juga mempunyai tradisi yang selalu dilakukan yaitu RPS 

(Rute Panglima Sudirman), PKT (Pilih Kesatria Tangkas), persami, 

latihan hulubalang, dan ziarah taman makam pahlawan. Kegiatan 

RPS dilaksanakan oleh siswa kelas X pada waktu masa-masa PDK 

(Pelatihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan). Dalam 

kegiatan RPS seluruh siswa kelas X dengan mengenakan PDL 

(Pakaian Dinas Lapangan) menyusuri rute yang dilalui Panglima 

Besar Jendral Sudirman dalam malawan penjajah di Yogyakarta. 

Beberapa siswa secara bergantian diberi tanggung jawab untuk 

memikul tandu seperti yang dilakukan prajurit pada saat membawa 

Jendral Sudirman pada waktu sakit sampai ke Gunung Kidul. Pada 

rangkaian acara yang sama dilakukan pemilihan ksatria tangkas. 

Semua siswa diwajibkan untuk melalui rintangan yang telah 

diberikan panitia seperti, turun lebing dengan tali, memanjat tali ke 

atas, dan berjalan merangkak dalam lumpur. Setelah kegiatan 

selesai dilakukan prosesi pembaretan. Siswa dengan ditutup 

matanya diberikan baret yang menjadi kebanggaan siswa SMA TN 

dan selanjutnya mencium Bendera Merah Putih. Persami dan ziarah 

taman makam pahlawan merupakan satu rangkaian yang 
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dilaksanakan siswa kelas X di komplek Akademi Militer. Kegiatan 

dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu. Siswa diberikan bekal 

secara kelompok dan diajarkan bagaimana cara hidup seorang 

prajurit di hutan. Kegiatan hulubalang dilakukan oleh siswa kelas 

XI pada waktu siswa kelas XII melaksanakan Ujian Nasional. 

latihan hulubalang dilakukan di Pusat Latihan Tempur Akademi 

Militer Plempungan Magelang. Kegiatan hulubalang merupakan 

kegiatan outbond dengan inti latihan memimpin pasukan atau 

latihan kepemimpinan. (Gambar dapat dilihat pada daftar lampiran 

10). 

b) Sekolah mengadakan lomba pada hari-hari besar nasional. Selain 

melaksanakan upacara pada hari-hari besar nasional, sekolah juga 

mengadakan lomba-lomba setelah upacara berakhir. Lomba-lomba 

yang diadakan dibawah koordinasi dari osis. Hal tersebut menurut 

Bapak Kuncoro dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dan 

kecintaan mereka terhadap tanah airnya (wawancara tanggal 27 

april 2011). (Gambar dapat dilihat pada gambar no.26 dalam daftar 

lampiran 7). 

 11) Cinta tanah air 

Untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air kepada peserta didik 

dilakukan dengan Memajang foto presiden, wakil presiden, bendera 

negara, dan lambang negara di kelas. Berdasarkan observasi di kelas 

terdapat foto presiden, wakil presiden, lambang negara, serta 
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terdapat bendera merah putih di dalam kelas. Ketika siswa masuk, 

siswa terlebih dahulu harus memberikan penghormatan kepada 

bendera merah putih. 

12) Menghargai prestasi. 

Bentuk penghargaan prestasi yang dilakukan oleh sekolah di 

antaranya sebagai berikut. 

a) Sekolah memberikan penghargaan atas hasil prestasi kepada 

siswa. Menurut Bapak Henang setiap bulanya pada waktu upacara 

hari senin dilaksanakan laporan hasil prestasi dengan 

menyerahkan piala kepada sekolah. Penyambutan juga 

dilaksanakan dengan melibatkan marching band untuk 

membrikan kepada siswa penghargaan yang telah mengukir 

prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan 

hasil prestasi juga diberikan dalam bentuk pengisian buku saku. 

(Gambar dapat dilihat pada gambar no.27 dalam daftar lampiran 

7). 

b) Sekolah memajang tanda-tanda hasil penghargaan/prestasi 

Berdasarkan observasi yang dilakukan sekolah mempunyai 

gedung khusus untuk memajang piala maupun piagam 

penghargaan yang telah siswa peroleh. Gedung yang terdiri dari 

dua lantai untuk mengabadikan hasil prestasi tersebut bernama 

gedung prestasi. Sangat banyak piala yang berjajar sebagai hasil 

prestasi yang didapat dari mulai angkatan pertama sampai 
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angkatan XXI. (Gambar dapat dilihat pada gambar no.28 dalam 

daftar lampiran 7). 

c) Menciptakan suasana sekolah yang memotivasi peserta didik 

untuk berprestasi. Suasana diciptakan dengan mengkondisikan 

yang membuat siswa harus dapat berprestasi. Siswa diberikan 

motivasi setiap waktu baik dalam apel, pengajaran di dalam kelas, 

maupun di dalam graha. Sekolah memberikan motivasi kepada 

siswa untuk berprestasi dengan membentuk tim mapel maupun 

olahraga, seperti yang disampaikan Bapak Henang sebagai 

berikut: 

“Setiap bidang mata pelajaran kita bentuk tim mapel. Tim yang 

kita bentuk tidak hanya tim secara akademis tetapi ada di luar 

akademis, seperti olahraga yang kemudian dibimbing sampai 

menghasilkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional 

sehingga setiap anak mempunyai kesempatan untuk berprestasi 

sesuai bakat dan kemampuannya”. (wawancara pada tanggal 27 

april 2011). 

 

 13) Bersahabat/komunikatif 

Untuk menanamkan kepada peserta didik cara untuk berkomunikasi 

dan bersahabat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut. 

Menciptakan suasana dan lingkungan sekolah yang memudahkan 

terjadinya interaksi antara warga sekolah. Berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Kuncoro penerapan boarding school di 

SMA TN sangat mempermudah warga sekolah untuk 

berkomunikasi. Komunikasi dilakukan baik di sekolah, di dalam 

graha, maupun di rumah pamong. Siswa diperbolehkan untuk 
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bertamu ke rumah pamong kapan saja diluar kegiatan belajar 

mengajar. Kehidupan berasrama yang ada di SMA TN 

menjadikan pamong sebagai guru sekaligus orang tua mereka, 

sehingga terjalin hubungan komunikasi yang baik antara pamong 

dengan siswanya. Sekolah juga mengadakan apel yang 

dilaksanakan setiap hari rabu untuk memberikan kesempatan 

kepada wali kelas atau wali graha berkomunikasi/memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Selain itu pada saat makan 

yang dilaksanakan di RKB (Ruang Komunikasi Bersama) juga 

dijadikan sarana untuk berkomunikasi antara kakak/abang dengan 

adiknya. Tiap satu meja di RKB terdiri dari 6 kursi. Setiap 

tingkatan diberikan tempat 2 kursi dalam satu meja. Ruang makan 

siswa putra dan putri terpisah. Melalui pola tempat duduk yang 

diterapkan di RKB diharapkan terciptanya komunikasi yang baik 

antara abang/kakak dengan adiknya maupun sesama siswa. 

(wawancara tanggal 26 april 2011). (Gambar dapat dilihat pada 

gambar no.30 dalam daftar lampiran 7). 

a) Kegiatan ekstrakurikuler 

Melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu pidato dan diskusi 

siswa sudah diajarkan bagaimana cara berkomunikasi dengan 

baik. Siswa diharuskan mengemukakan pendapatnya melalui 

diskusi dan menyampaikannya dengan pidato. Sekolah 

menyediakan laboratorium kepemimpinan untuk melatih siswa 
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berkomunikasi dengan orang lain serta diajarkan seni 

berkomunikasi. Di dalam kegiatan osis juga disediakan forum-

forum diskusi sebagai sarana melatih komunikasi antar siswa. 

(Gambar dapat dilihat pada gambar no.31 dalam daftar lampiran 

7). 

b) Membiasakan kepada peserta didik untuk berkomunikasi. 

Menurut Bapak Kuncoro cara berkomunikasi pertama kali yang 

diajarkan adalah dengan menyapa dalam bentuk memberikan 

hormat dan mengucapkan salam. Pada saat menyapa peserta didik 

diharuskan untuk menatap muka seseorang yang diberi salam. 

Pembiasaan pemberian salam juga dilakukan di kelas, jalan, 

maupun di dalam graha (wawancara tanggal 26 april 2011). 

 14) Cinta damai 

 Ditanamkan melalui pengkondisian sebagai berikut. 

a) Menciptakan suasana sekolah yang nyaman, tentram, dan 

harmonis. Suasana yang nyaman, tentram, dan damai akan 

tercipta apabila dilandasi dengan perasaan yang menyayangi 

sesama. Sekolah selalu membiasakan perilaku warganya yang anti 

kekerasan. Selain itu sekolah juga memagari emosi negatif yang 

muncul dengan peraturan seperti pendapat yang di sampaikan 

Bapak Edi Kusnadi sebagai berikut. 

“Lebih dari itu juga bagaimana mereka mengendalikan emosi 

mereka kita pagari dengan ketentuan yang ada di dalam Perdupsis 



105 
 

Peraturan Kehidupan Siswa. Ada kehormatan bahwa pantangan 

bagi siswa SMA TN untuk berkelahi”. (wawancara tanggal 28 

april 2011). 

 15) Gemar membaca 

 Gemar membaca ditanakan kepada peserta didik dengan cara sebagai 

 berikut. 

a) Menyediakan fasilitas dan suasana yang menyenangkan untuk 

membaca. Salah satu cara untuk menumbuhkan minat membaca 

siswa dilaksanakan dengan meningkatkan fasilitas perpustakaan 

seperti yang disampaikan Bapak Kuncoro sebagai berikut: 

“Dengan cara meningkatkan fasilitas perpustakaan baik dari jenis 

maupun jumlah kemudian pelayanannya. Buku pelajaran 

disediakan sekolah jadi siswa tidak ada yang tidak mempunyai 

buku”. (wawancara tanggal 26 april 2011).  

 Pendapat yang disampaikan Bapak Kuncoro juga selaras 

dengan pendapat yang diungkapkan Bapak Henang. Untuk 

menumbuhkan minat membaca sekolah harus mempunyai bacaan 

dan menambah koleksi buku, baik buku pelajaran maupun non 

pelajaran di perpustakaan. Dalam segi elektronik juga disediakan 

hotspot area. (Gambar dapat dilihat pada gambar no.32 dalam 

daftar lampiran 7). 

b) Menciptakan pembelajaran yang memotivasi peserta didik untuk 

menggunakan referensi. Menurut Bapak Kuncoro pemberian 
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tugas yang dilakukan oleh pamong dapat memotivasi siswa untuk 

menggunakan referensi. Dalam mata pelajaran tertentu seperti 

bahasa Indonesia dan bahasa inggris siswa juga diwajibkan untuk 

membuat karya tulis.  

16) Peduli lingkungan 

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan lingkungan kampus 

SMA TN adalah kampus yang bersih, bebas rokok, dan hemat 

energy. Hampir di setiap tempat terdapat tempat sampah, tempat 

sampah dipisahkan antara sampah organik dan non organik. Di 

dalam kelas terdapat tempat cuci tangan yang sangat bersih, selain 

itu di setiap kelas terdapat tempat sampah dan peralatan yang 

digunakan untuk kebersihan. Setiap pulang sekolah wali kelas 

memantau siswanya dalam melaksanakan piket kebersihan. Peduli 

lingkungan juga diimplementasikan dalam kegiatan LKPL (Latihan 

Kemasyarakatan Peduli Lingkungan). LKPL adalah kegiatan yang 

dirancang sekolah dengan menginap selama 3 hari 2 malam dirumah 

penduduk dengan melaksanakan kegiatan yang telah dirancang 

sekolah. LKPL dilaksanakan pada waktu siswa kelas XII. (Gambar 

dapat dilihat pada gambar no.33 dan 34 dalam daftar lampiran 7). 

 17) Peduli sosial 

Sekolah menanamkan sikap peduli sosial dengan cara sebagai 

berikut. 
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a) Sekolah memfasilitasi kegiatan yang bersifat sosial. Berdasarkan 

wawancara dengan Bapak Henang sekolah memfasilitasi siswa 

untuk kegiatan sosial melalui osis seperti dalam wawancara 

sebagai berikut. 

“Pada saat terjadi bencana alam kita mengadakan lewat osis 

bantuan sosial. Kemudian lewat jalur agama dengan zakat fitrah, 

yayasan panti asuhan, termasuk distribusi daging kurban”. 

(wawancara tanggal 28 april 2011). 

b) Kegiatan LKPL. 

Peduli sosial juga ditanamkan kepada siswa melalui kegiatan 

LKPL (Latihan Kemasyarakatan Peduli Lingkungan) seperti yang 

diungkapkan Bapak Kuncoro sebagai berikut. 

“Selain itu ada kegiatan LKPL yaitu menginap 3 hari 2 malam di 

rumah penduduk dalam rangka pelatihan kemasyarakatan. 

Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya kerja bakti, kegiatan 

sosial dengan ibu-ibu, posyandu, dan pendidikan dengan anak-

anak SD”. (wawancara tanggal 26 april 2011). 

 18) Tanggung jawab 

Menanamkan rasa tanggung jawab dilakukan secara langsung 

dengan memberikan siswa tanggung jawab sebuah jabatan secara 

bergilir. Jabatan yang diberikan kepada siswa mulai dari ketua kelas, 

ketua graha, serta dalam kepanitiaan seperti pemimpin apel, petugas 

upacara maupun pembaca Tri Prasetya Siswa. Di dalam kehidupan 
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sekolah siswa diposisikan sebagai subjek bukan objek. Siswa 

memerankan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan 

kegiatan sekolah seperti dalam persiapan maupun pelaksanaan 

upacara bendera, upacara hari besar nasional, upacara hari besar 

kepahlawanan maupun dalam upacara penyambutan. Pembina yang 

memposisikan siswa sebagai subjek menempatkan dirinya sebagai 

kontrol dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh siswa. selain 

itu melatih tanggung jawab juga dilakukan dengan kegiatan 

terprogram/ekstrakurikuler seperti TONPARA (Peleton Upacara), 

PKS (Patroli Keamanan Sekolah, dan PATAKA (Pasukan Tanda 

Kehormatan). TONPARA merupakan peleton yang Terdiri dari 25 

siswa terpilih dari setiap angkatan. Mulai angkatan 19, bertambah 

menjadi 31 siswa, yang terdiri dari 21 siswa putra dan 10 siswa putri. 

Peleton ini mengerjakan seluruh tugas yang berkaitan dengan 

upacara umum (upacara bendera hari Senin), upacara khusus 

(peringatan hari besar atau upacara tradisi), serta Pelatihan Baris 

Berbaris (PBB). Patroli Keamanan Sekolah bertugas mengendalikan 

keamanan sekolah dan memeriksa kerapihan siswa. Terdiri dari 16 

siswa dan 8 siswi terpilih tiap angakatan yang terbagi dalam 8 kode. 

Apel pengecekan pesiar dan apel pengecekan rutin (biasa dilakukan 

pada hari Selasa) adalah contoh kegiatan rutin PKS. PKS juga 

bertugas menjaga ketertiban saat ada kunjungan tamu dari luar SMA 

Taruna Nusantara. Sedangkan PATAKA merupakan pasukan khusus 
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pembawa Lambang SMA Taruna Nusantara. Terdiri dari 9 siswa dan 

4 siswi terpilih tiap angkatan. Lambang SMA Taruna Nusantara 

(dengan berat tiang 18 kg) dibawa dengan khidmat oleh pasukan 

khusus ini dalam upacara tradisi SMA Taruna Nusantara, yaitu 

Upacara Pembukaan Pendidikan, Malam Renungan Enam Belas 

Agustus, Upacara Penutupan Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan 

Kepemimpinan (PDK), Kampanye Dialogis OSIS SMA Taruna 

Nusantara, dan Upacara Prasetya Alumni. (Gambar dapat dilihat 

pada gambar no.35 dalam daftar lampiran 7). 

 b. Model Pendidikan Karakter  

 Model pendidikan karakter yang dikembangkan di SMA TN yaitu 

dalam bentuk mata kegiatan bukan mata pelajaran. Pendidikan karakter 

dalam pelaksanaannya menggunakan seluruh kehidupan sehari-hari 

sebagai bagian dari sistem pendidikan yang diterapkan sehingga SMA 

TN di desain boarding school/berasrama penuh. Pendidikan karakter 

implementasinya pada kehidupan sehari-hari melalui berbagai mata 

kegiatan yang telah disusun dan tercantum didalam kurikulum khusus 

SMA TN. Mata kegiatan yang diselanggarakan sekolah untuk 

melaksanakan pendidikan karakter, diantaranya mata kegiatan rutin 

terjadwal, kegiatan terprogram/ekstrakurikuler, kegiatan terproyek, dan 

kegiatan kreatif mandiri. 
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1) Kegiatan rutin terjadwal merupakan kegiatan yang terdiri atas 

berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan siswa setiap 

harinya yaitu sebagai berikut. 

a. 04.45 bangun pagi 

b. 05.00 ibadah 

c. 05.15 olah raga pagi 

d. 06.15 makan pagi 

e. 07.00-13.45 belajar/kbm 

f. 14.00 makan siang 

g. 15.00-16.00 terprogram 

h. 18.30 makan malam 

i. 19.00-21.00 belajar malam 

j. 22.00 istirahat malam 

Menurut Bapak Edi Kusnadi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Pendidikan mata kegiatan rutin terjadwal merupakan mata kegiatan untuk 

mengembangkan diri peserta didik. Pada mata kegiatan pengembangan 

diri siswa diajarkan sesuatu yang bersifat mendasar, diantaranya 

diajarkan apa yang harus dilakukan setelah bangun tidur, apa yang 

dilakukan ketika ingin melakukan kegiatan-kegiatan seperti belajar, 

olahraga, termasuk stika bergaul sesama siswa, siswa dengan pamong, 

bagaimana cara bicara yang baik dan benar, dan juga bagaimana cara 

menghormati orang tua/orang yang lebih tua. (wawancara tanggal 27 

april 2011). 
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 Pendidikan karakter di SMA TN bukanlah suatu mata pelajaran 

tetapi penerapan yang harus dilakukan. Pendidikan karakter 

diimplementasikan secara langsung dalam kegiatan keseharian siswa dan 

kegiatan belajar. Di dalam kelas seorang pamong berkewajiban 

menanamkan kedisiplinan dengan cara menegakkan aturan, seperti yang 

diungkapkan Bapak Edi Kusnadi sebagai berikut: 

“Di kelas guru harus melihat ketertiban siswa, kebersihan kelas, kerapian 

berpakaian, kalau menenukan yang tidak normatif kita tegur dan kita 

minta mereka sesuai aturan yang ada. Pendidikan karakter bukan mata 

pelajaran tetapi penerapan harus dilakukan. Untuk melatih melalui 

kegiatan secara langsung misalnya etika mereka menanyakan materi 

yang belum dikuasai, ada juga etika menjawab pertanyaan”. (wawancara 

tanggan 27 april 2011). 

 

2) Kegiatan Terprogram/Ekstrakurikuler adalah kegiatan-kegiatan yang 

diprogramkan sekolah guna memberikan pengetahuan dan 

ketrampilan dalam berbagai bidang yang dapat mewadahi bakat, minat 

dan kebutuhan pedadogis lainnya. Kegiatan yang diprogramkan antara 

lain: 

a) Kegiatan wajib yang terdiri dari: 

(1)  pidato dan diskusi, 

(2)  komputer, 

(3)  praktikum laboratorium, dan 

(4)  olah raga bela diri. 

b)  Kegiatan pilihan terdiri dari: 

(1) olah raga umum, 

(2)  kesenian, 

(3)  marching band, 

(4)  pramuka, 
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(5)  bela diri, 

(6)  Karya Ilmiah 

Remaja, 

(7) Peleton Upacara, 

(8) Patroli Keamanan Sekolah 

(9) Pasukan Tanda Kehormatan, 

dan 

(10) theater. 

3) Kegiatan Terproyek adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

dalam proyek pada waktu-waktu dan momentum yang ditentukan. 

Kegiatan tersebut antara lain: 

(1) Perkemahan Sabtu Minggu (Persami), 

(2)  Napak tilas  Rute Panglima Soedirman (RPS), 

(3)  Latihan  Pilih Ksatria Tangkas (PKT), 

(4)  latihan hulubalang, 

(5)  Latihan Kemasyarakatan Peduli Lingkungan (LKPL), 

(6)  peringatan hari besar nasional, 

(7)  tradisi sekolah, 

(8)  ziarah  taman makam pahlawan, 

(9)  lomba-lomba, 

(10)  pameran kreativitas, 

(11)  majalah dinding, dan 

(12)  ceramah  tamu/Jumpa Tokoh Nasional (JTN). 

4) Kreatif Mandiri merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri 

oleh siswa diluar mata kegiatan di atas. Kegiatan yang termasuk di 

dalamnya adalah: 

a) pemanfaatan waktu luang,  
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b) pesiar, 

c) kunjungan ke rumah pamong, dan 

d) olah raga mandiri. 

c. Strategi Pendidikan Karakter 

 

 Dalam pembentukan karakter segenap komponen pendidikan 

harus ditata dan diarahkan sedemikian rupa hingga memberikan 

pengaruh yang kondusif bagi perkembangan karakter peserta didik. 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Henang ada dua strategi yang 

digunakan dalam pembentukan karakter yaitu rekayasa mental (mental 

engineering) dan rekayasa sosial (social engineering) terhadap 

lingkungan pendidikan dimana peserta didik berada. Lingkungan 

pendidikan mencakup lingkungan sosial, yaitu kehidupan di asrama dan 

kelas, hubungan pendidikan dengan para pamong pengajar, pamong 

administrasi dan masyarakat sekitar serta tamu atau orang tua peserta 

didik. Lingkungan alam yaitu sarana prasarana dan fasilitas pendidikan 

termasuk lingkungan taman.  

 Rekayasa mental merupakan internalisasi nilai-nilai karakter dan 

budaya bangsa. Proses internalisasi dalam rekayasa mental lebih banyak 

menggunakan pendekatan intelektual melalui mata pelajaran PKn, 

sosiologi, agama, kemudian di dalam kurikulum khusus ada mata 

pelajaran kenusantaraan, kepemimpinan dan bela negara. Bentuk lain 

dari rekayasa mental adalah dengan memberikan petuah pada waktu apel. 

Apel bertujuan untuk mengecek keberadaan siswa dan juga mengevaluasi 
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apa yang siswa lakukan. Menyampaikan tata nilai/petuah di dalam 

pengasuhan lebih dikenal dengan sebutan santiaji. Rekayasa mental 

dapat merekayasa pemahaman seorang peserta didik secara mental 

maupun intelektual sehingga nantinya akan terinternalisasi dan menjadi 

bagian dari dirinya. Dalam strategi pendidikan karakter yang harus 

didahulukan adalah menanamkan/menginternalisasikan nilai-nilai 

karakter sehingga diharapkan peserta didik tahu apa yang dia lakukan 

dan mengetahui tujuannya, seperti yang disampaikan bapak henang 

berikut ini. 

“Jadi kita istilahnya menanamkan dulu/menginternalisasikan dulu 

tentang nilai-nilai karakter, sehingga dia tau apa yang seharusnya dia 

lakukan dan tahu tujuannya. Kenapa harus bangun pagi, kenapa saya 

harus melipat selimut, kenapa saya harus merapikan kamar, kenapa saya 

harus disiplin, itu harus kita sampaikan”. (wawancara tanggal 28 april 

2011). 

 

 Strategi yang kedua adalah rekayasa sosial (social engineering). 

Rekayasa sosial adalah implementasi dari rekayasa mental. implementasi 

nilai-nilai dilakukan melalui kehidupan sehari-hari, secara sosial melalui 

hidup bersama dalam satu komunitas dengan berbagai aturan yang harus 

siswa taati, dan juga terdapat tata cara di dalam kehidupan. Rekayasa 

mental dan rekayasa sosial dilakukan dalam berbagai pengaturan 

kehidupan kampus beserta lingkungannya dengan tujuan instruksional 

yang telah ditetapkan dalam kurikulum khusus. Dengan demikian 

rekayasa mental dan rekayasa sosial akan membawa ke arah perubahan 

dan sikap perilaku awal peserta didik menjadi sikap dan perilaku yang 

dikehendaki dengan melihat dan menghayati secara langsung keteladanan 
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dan hal-hal normatif yang dijumpainya sehari-hari, kemudian mengendap 

dalam diri peserta didik sebagai karakter (wawancara tanggal 28 april 

2011).  

d. Pendekatan Pendidikan Karakter 

 Internalisasi sistem nilai tertentu ke dalam diri peserta didik dan 

aktualisasinya dalam sikap perilaku sehari-hari dilaksanakan melalui 

empat macam pendekatan, yaitu pendekatan intelektual, pendekatan 

aktual, pendekatan keteladanan, dan pendekatan inspiratif. Pendekatan 

intelektual dilakukan melalui pengajaran yang di dalamnya terkandung 

upaya-upaya penanaman nilai-nilai, sehingga para peserta didik secara 

kognitif memiliki pemahaman dan secara afektif memiliki penghayatan 

pada derajat kemampuan yang tinggi terhadap sistem nilai yang 

ditanamkan dalam dirinya. Pendekatan intelektual lebih menekankan 

pada penanaman konsep karena konsep sangat penting dan sangat 

berpengaruh pada sikap maupun perilaku seorang peserta didik. Hal ini 

selaras dengan pendapat Bapak Henang selaku kepala bagian pengajaran 

dalam wawancara sebagai berikut: 

“Konsep orang itu tergantung pikirannya. Yang keluar dari sikap dan 

perilakunya tergantung pikirannya. Artinya tingkah laku kita itu 

penjabaran dari pikiran seseorang, sehingga konsep itu yang harus 

pertama kali kita tanamkan. Kalau mau menyuruh anak itu disiplin, harus 

tau konsep disiplin itu apa, kalau mau menyuruh anak bertoleransi kita 

harus tau konsep toleransi itu apa, apa pentingnya, itu harus ada di dalam 

konsep dia. arahnya ke konsep (mindset) cara dia berfikir. Mengapa itu 

harus saya lakukan. Ini penting sekali karena jika tidak tahu konsepnya 

dia tidak tahu bahwa itu baik/tidak. Konsep sangat berpengaruh pada 

human output yaitu attitude dan behavioral”. (wawancara tanggal 28 

april 2011). 
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 Pendekatan aktual akan mengaktualisasikan sistem nilai yang 

telah menjadi bagian dari diri para peserta didik melalui berbagai 

kegiatan yang diberikan kepada peserta didik dengan pengasuhan dan 

pelatihan. Melalui pendekatan aktual ini peserta didik akan membiasakan 

diri untuk mengembangkan sikap dan perilaku dalam kehidupan sesuai 

dengan tata nilai yang telah dipahami dan dihayatinya. Menurut Bapak 

Henang makna pembiasaan di dalam aktualisasi sistem nilai sangat besar, 

untuk itu disusun jadwal yang sangat ketat dalam keseharian siswa dari 

mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Pembiasaan (habit) digunakan 

untuk memaksa peserta didik melakukan apa yang yang harus dilakukan. 

Tidak hanya mentalistik saja tetapi sekolah menciptakan kondisi yang 

membuat siswa melaksanakan kewajibannya (wawancara tanggal 28 aprl 

2011). 

 Pendekatan keteladanan adalah upaya internalisasi nilai-nilai 

dengan cara membawa para peserta didik menyatu dengan masyarakat 

dan lingkungannya. Pada prinsipnya kecenderungan lingkungan 

diciptakan untuk bisa memaksa dengan kuat dan juga mencegah hal-hal 

buruk yang berhubungan dengan tempramen siswa muncul, sehingga 

diharapkan dengan menciptakan lingkungan yang kondusif akan 

memunculkan sikap dan perilaku yang positif. Karakter siswa lebih 

dipengaruhi oleh segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami 

secara langsung. Oleh karena itu lingkungan harus mampu menciptakan 

situasi yang kondusif dalam upaya internalisasi nilai-nilai yang luhur 
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tersebut. Pendekatan keteladanan adalah kunci yang paling utama dalam 

menanamkan disiplin dan karakter. seperti perumpamaan yang 

disampaikan Bapak Henang, yaitu sebagai berikut: 

“Dalam contoh yang sederhana bisakah seorang guru menegur murid 

yang bajunya tidak rapi sedangkan baju yang dipakai guru itu juga 

kusut?, apakah guru bisa memarahi siswa yang sepatunya tidak disemir 

sementara sepatu guru itu sendiri belepotan tanah?”. (wawancara tanggal 

28 april 2011). 

 Pendekatan inspiratif adalah suatu upaya internalisasi nilai-nilai 

dengan menciptakan situasi dan kegiatan yang mampu memberikan 

inspirasi kepemimpinan (inspiring leadership) pada peserta didik. Selain 

berorientasi pada rakyat kecil, seorang kader pembangun bangsa harus 

mempunyai mobilitas ke atas. Dalam diri setiap peserta didik muncul 

inspirasi kepemimpinan yang ideal. Upaya ini antara lain diwujudkan 

berupa kegiatan berkala seperti jumpa tokoh nasional, kunjungan ke 

tempat bersejarah dan juga LKPL (Latihan Kemasyarakatan Peduli 

Lingkungan. Jumpa tokoh nasional dilaksanakan satu tahun sekali 

dengan menghadirkan narasumber dari seorang dari negarawan, bisnis, 

olahraga, pendidikan maupun dari militer. Kunjungan ke tempat yang 

bersejarah dilaksanakan melalui rangkaian kegiatan RPS (Rute Panglima 

Sudirman) maupun melalui acara widya wisata. Sedangkan LKPL 

merupakan kegiatan untuk mendekatkan diri siswa dengan masyarakat 

yang masih tertinggal secara ekonomi maupun sosial. Siswa selama 3 
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hari 2 malam menginap dirumah warga untuk melaksanakan kegiatan 

sosial dan kegiatan lingkungan, seperti membantu pelaksanaan posyandu, 

PKK, pembangunan jalan, pengecatan jalan, dan kegiatan yang 

berhubungan dengan sosial maupun lingkungan lainnya. 

e. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

 Hambatan pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna 

Nusantara Magelang dapat berasal dari dalam maupun luar kampus. 

Menurut Bapak Henang hambatan pelaksanaan pendidikan karakter yang 

berasal dari dalam adalah adaptasi siswa dalam kehidupan sekolah 

berasrama/boarding school. Dalam kehidupan sekolah berasrama 

dibutuhkan kemandirian yang tinggi dari setiap siswa karena siswa harus 

berpisah dari orang tua untuk waktu yang cukup lama. Siswa dituntut 

untuk dapat mengurus masalah pribadinya masing-masing dari mulai 

mencuci, menyetrika, mengelola keuangan pribadi, dan juga mengatasi 

permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan. 3 tahun bukanlah 

waktu yang singkat untuk seorang remaja yang rata-rata masih berusia 14 

tahun ketika masuk menjadi siswa baru. Kehidupan boarding school 

adalah kehidupan yang tertata dan sudah terjadwal. Siswa harus 

membiasakan diri untuk melaksanakan kegiatan seperti yang sudah diatur 

sekolah seperti bangun pagi pukul 04.45 WIB, dilanjutkan beribadah dan 

olahraga pagi. Siswa yang tidak terbiasa melakukan aktivitas di pagi hari 

dipaksa oleh aturan yang ada untuk mengikutinya. Sanksi juga diberikan 

ketika siswa tidak sesuai aturan yang ada. Hukuman yang sering 
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diberikan kepada siswa adalah lari dan push up. (wawancara tanggal 28 

april 2011). 

 Selain itu hambatan pelaksanaan pendidikan karakter adalah 

masalah kontrol, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kuncoro sebagai 

berikut: 

“kesulitan dari sekolah adalah pelaksanaan kontrol perkembangan peserta 

didik yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah pamong yang ada 

Jumlah pamong yang ada di dalam kampus ± 70 pamong dan jumlah 

siswa ± 300, sehingga tidak semua siswa dapt terpantau 

perkembangannya secara menyeluruh” (wawancara tanggal 27 april 

2011).  

 

Hal yang berbeda disampaikan Bapak Edi Kusnadi tentang hambatan 

pelaksanaan pendidikan karakter. Beliau mengemukakan hambatan 

pelaksanaan pendidikan karakter berasal dari luar yaitu adanya infiltrasi 

budaya barat. Infiltrasi dapat terjadi melalui banyak media baik itu media 

cetak maupun elektronik seperti majalah, internet, dan televisi. Budaya 

barat yang masuk mungkin tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia 

dari mulai cara berpakaian, cara bergaul, dan juga cara berbicara dengan 

sesama teman maupun dengan orang tua. Pendidikan karakter juga tidak 

akan berhasil apabila tidak didukung oleh masyarakat sekitar, oleh 

karena itu masyarakat yang tidak kondusif akan mengganggu 

pelaksanaan pendidikan karakter yang ada. Lingkungan kampus SMA 

TN adalah lingkungan yang terbuka untuk umum, siapapun 

diperbolehkan untuk memasukinya, di dalamnya terdapat rumah dinas 

yang diberikan oleh sekolah untuk tempat tinggal pamong dengan 

anggota keluarganya. Jarak antara rumah dinas pamong dengan graha 
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siswa tidak lebih 100 meter, secara langsung siswa dapat berinteraksi 

dengan anggota keluarga pamong yang ada.  (wawancara tanggal 26 april 

2011). 

 f. Solusi Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

 Untuk mengatasi kesulitan adaptasi dalam kehidupan kampus 

diterapkan masa PDK (Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan 

Kepemimpinan) selam 3 bulan. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut 

kehidupan di SMA TN belum diterapkan secara keseluruhan. Seperti 

yang disampaikan Bapak Henang sebagai berikut. 

“Untuk masa-masa awal kita atasi dengan masa PDK (Pendidikan Dasar 

Kedisiplinan dan Kepemimpinan) selama 3 bulan. Jadi selam 3 bulan 

belum kita terapkan secara keseluruhan. Setelah 3 bulan akan nampak 

siswa yang mampu melanjutkan atau tidak, jika tidak kita kembalikan”. 

(wawancara tanggal 28 april 2011). 

 Untuk mengatasi masalah kontrol menurut bapak henang selain 

dilakukan pengawasan secara langsung juga dilakukan pengawasan oleh 

siswanya sendiri melalui sosiometri. Selalu tidak persuasif juga 

diterapkan pamong terhadap pelanggar untun mengatasi adanya infiltrasi 

budaya yang dapat merusak karakter siswanya seperti yang dikemukakan 

Bapak Edi Kusnadi sebagai berikut. 

“Selalu tidak persuasif terhadap pelanggar. Karena aturan itu dibuat 

untuk dilaksanakan. Kalau aturan itu sudah tidak cocok sesegera 

mungkin direvisi. Jangan aturan ada tetapi tidak ditegakkan aturannya. 

Jangan aturan ada tetapi yang melanggar aturan dibiarkan. Kalau itu 

sudah banyak dipersuasif siap-siaplah aturan itu akan dilecehkan. Jadi 

jangan persuasif/permisif terhadap pelanggar aturan. Tidak boleh juga 
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pilih kasih. Jangan melihat siapa yang melanggar tetapi apa yang 

dilakukan”. (wawancara tanggal 26 april 2011). 

 

 Masyarakat yang tidak kondusif juga merupakan hambatan 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter oleh karena itu sekolah selalu 

mengkondisikan lingkungan di wilayah kampus mulai dari pamong, staf 

sekolah, sampai masyarakat yang tinggal di komplek SMA TN. 

B. Pembahasan 

 Pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara (TN) dilaksanakan dalam 

bentuk mata kegiatan. Mata kegiatan yang telah dirancang sekolah terdiri dari 

kegiatan rutin terjadwal, terprogram, terproyek, dan kreatif mandiri. Model 

pendidikan karakter dalam bentuk mata kegiatan sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Suparno (2002:42-44) yaitu penanaman nilai-nilai karakter 

dapat juga ditanamkan melalui mata kegiatan di luar kegiatan pembelajaran 

formal. Model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui 

suatu kegiatan untuk kemudian dibahas nilai-nilai hidupnya.  

 Strategi yang digunakan sekolah dalam melaksanaan pendidikan karakter 

yaitu melalui rekayasa mental dan juga rekayasa sosial. Rekayasa mental 

merupakan internalisasi nilai-nilai karakter dan budaya bangsa. Rekayasa mental 

diharapkan dapat merekayasa pemahaman seorang peserta didik secara mental 

maupun intelektual. Tujuan dari rekayasa mental sama dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Khan (2010:11) bahwa self esteem approach merupakan 

strategi dalam pelaksanaan pendidikan karakter yang bertujuan mengembangkan 

sikap dan kesadaran menuju proses humanisasi. Rekayasa sosial adalah 

implementasi dari rekayasa mental. Implementasi nilai-nilai dilakukan melalui 
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kehidupan sehari-hari, secara sosial melalui hidup bersama dalam satu komunitas 

dengan berbagai aturan yang harus siswa taati, dan juga terdapat tata cara di 

dalam kehidupan. Melalui rekayasa mental dan sosial nantinya nilai-nilai tersebut 

akan terinternalisasi dan menjadi bagian dari dirinya. Strategi dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di SMA TN selaras dengan pendapat yang dikemukakan 

Megawangi (2004:11) bahwa dalam pembentukan karakter dimulai dari tahap 

pengetahuan, pemahaman, pelaksanaan, sampai menjadi kebiasaan. Karakter tidak 

hanya sebatas pengetahuan tetapi menjangkau lebih dalam lagi pada aspek emosi 

sampai pembiasaan diri.  

 SMA TN menggunakan empat macam pendekatan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakternya yaitu pendekatan intelaktual, aktual, inspiratif, dan 

keteladanan. Pendekatan intelektual dilakukan melalui pengajaran yang 

didalamnya terkandung upaya penanaman nilai-nilai untuk memberikan 

pemahaman secara kognitif dan penghayatan secara afektif kepada siswa. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayatullah (2010:43) yaitu 

pendidikan karakter membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai karakter. 

Pendekatan aktual akan mengaktualisasikan sistem nilai yang telah menjadi 

bagian dari diri para peserta didik melalui berbagai kegiatan yang diberikan 

kepada peserta didik dengan pengasuhan dan pelatihan. Melalui pendekatan aktual 

ini peserta didik akan membiasakan diri untuk mengembangkan sikap dan 

perilaku dalam kehidupan sesuai dengan tata nilai yang telah dipahami dan 

dihayatinya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayatullah 

(2010:44) yaitu salah satu pendekatan dalam pendidikan karakter melalui 
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pembiasaan. Pembiasaan diarahkan pada upaya pembudayaan aktivitas tertentu 

sehingga menjadi aktivitas yang terpola dan tersistem. Pendekatan inspiratif 

adalah suatu upaya internalisasi nilai-nilai dengan menciptakan situasi dan 

kegiatan yang mampu memberikan inspirasi kepemimpinan (inspiring leadership) 

pada peserta didik. 

 Pendekatan keteladanan adalah upaya internalisasi nilai-nilai dengan cara 

membawa para peserta didik menyatu dengan masyarakat dan lingkungannya. 

Pada prinsipnya kecenderungan lingkungan diciptakan untuk bisa memaksa 

dengan kuat dan juga mencegah hal-hal buruk yang berhubungan dengan 

tempramen siswa muncul, sehingga diharapkan dengan menciptakan lingkungan 

yang kondusif akan memunculkan sikap dan perilaku yang positif. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayatullah (2010:47) bahwa 

lingkungan dapat dikatakan sebagai proses pembudayaan anak yang dapat 

dipengaruhi oleh kondisi yang setiap saat dihadapi dan dialami oleh anak. 

Menciptakan suasana yang kondusif di sekolah merupakan upaya membangun 

kultur atau budaya yang memungkinkan untuk membangun karakter. 

 Sasaran yang dituju dalam pengembangan karakter siswa SMA Taruna 

Nusantara adalah tercapainya kualitas karakter bertingkat yang mewujudkan siswa 

sebagai manusia utama, ksatria utama, dan pemimpin utama. Manusia utama 

memiliki kualitas kepribadian yang tercermin dari sikap mental yang dilandasi 

kadar iman dan taqwa yang tinggi, hati nurani yang bersih sehingga selalu 

menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Aktualisasi sikap mental tersebut 
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dapat teramati dalam perilaku yang dapat menggambarkan seberapa besar 

tanggung jawabnya.  

 Ksatria utama merupakan kualitas kepribadian yang tercermin pada sikap 

kejujuran dan keberanian siswa, sehingga akan menghasilkan perilaku yang penuh 

kedisiplinan dan sopan santun, yang melandasi jiwa kepeloporan dan etos kerja 

keras yang tinggi dengan semangat untuk memberikan karya dan pengabdian bagi 

masyarakat dan bangsanya, serta kepedulian dan tanggung jawab terhadap 

lingkungannya. Pemimpin utama memiliki kualitas kepribadian sebagai pemimpin 

yang utama tercermin dari sikap kemandiriannya dalam menghadapi tantangan 

tugas, diwujudkan dalam perilaku yang menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan 

yang arif, penuh semangat dan inisiatif, memiliki kemampuan pemecahan 

masalah secara kreatif dan kemampuan mempertimbangkan serta mengambil 

keputusan yang tepat pada saat kritis. 

 Pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara berorientasi 

pada tiga wawasan, yaitu wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan dan wawasan 

kebudayaan. Melalui ketiga wawasan itu para siswa akan dibentuk menjadi 

manusia Indonesia dengan kepribadian utuh. Wawasan kebangsaan dikembangkan 

untuk menanamkan rasa kebangsaan Indonesia yang tumbuh karena kebersamaan 

cita-cita dan perjuangan, yang kemudian berkembang menjadi faham kebangsaan. 

Wawasan kebangsaan akan melahirkan semangat kebangsaan yaitu motivasi dan 

dorongan jiwa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan 

akan menumbuhkembangkan rasa persatuan kesatuan yang kokoh sebagai tali 

pengikat dan sumber kekuatan bagi kelangsungan hidup bangsa. Wawasan 
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kejuangan dikembangkan untuk menanamkan jiwa kejuangan yang tinggi dan 

dilandasi oleh semangat kejuangan bangsa Indonesia 1945, yaitu pantang 

menyerah dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Wawasan 

kebudayaan dikembangkan agar para siswa menghayati keluhuran budaya bangsa 

Indonesia dengan tidak menolak unsur kebudayaan asing yang dapat 

memeperkaya kebudayaan nasional dan mempertinggi derajat kemanusiaan 

bangsa Indonesia menuju adab, budaya dan persatuan yang lebih tinggi. 

 Sebagai lembaga pendidikan pembentukan sasaran akhir pendidikan di 

SMA Taruna Nusantara adalah menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan 

siswa. Calon siswa dipilih secara cermat dari seluruh tanah air dengan kriteria 

memiliki intelegensia tinggi, kreatifitas tinggi, motivasi tinggi dan potensi 

kepemimpinan tinggi. Dengan demikian calon siswa sebagai “raw input” 

pendidikan telah memiliki syarat tertentu sebagai calon pemimpin. Untuk 

membentuk kader pemimpin bangsa, tugas pokok SMA Taruna Nusantara adalah 

menumbuh kembangkan kualitas kepemimpinan melalui kegiatan pengajaran, 

pelatihan, dan pengasuhan yang diarahkan pada tiga unsur pokok kepemimpinan, 

yaitu: 

1. Pengembangan prinsip-prinsip kepemimpinan (leadership principal) 

melalui pendekatan intelektual. Disini para siswa dibekali dengan 

pengetahuan tentang prinsip-prinsip kepemimpinan melalui mata pelajaran. 

2. Pengembangan sifat-sifat kepemimpinan (leadership trait) melalui 

pendekata aktual. Selain memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip 
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kepemimpinan para siswa diberikan peluang untuk mengembangkan sifat-

sifat kepemimpinannya melalui mata kegiatan. 

3. Pengembangan seni kepemimpinan (leadership art) melalui pendekatan 

keteladanan dan pendekatan inspiratif. Disini para siswa dihadapkan pada 

tanggung jawab, tugas, persoalan, situasi, dan tantangan, untuk dapat 

mengambil keputusan. 

 Dalam menumbuhkembangkan potensi kepemimpinan dianut filosofi 

siswa sebagai subjek, maka dalam manajemen pembinaan siswa ditempuh strategi 

bagaimana mengoptimalkan aktualisasi diri para siswa dengan sistem swakarsa. 

Siswa diberikan peluang yang sebesar-besarnya sehinggi potensi kepemimpinan 

mereka tumbuh dan berkembang dari dalam diri mereka sendiri (self propelling 

growth). 

 SMA Taruna Nusantara (TN) selain memakai kurikulum nasional juga 

menggunakan kurikulum khusus SMA TN. Kurikulum khusus merupakan 

kurikulum yang disusun sekolah untuk mewujudkan visi dan misi SMA TN dan 

menjadi ciri khas SMA TN. Melalui kurikulum khusus, pengembangan para siswa 

diarahkan pada aspek kepemimpinan meliputi mental spiritual, mental ideologi, 

mental kejuangan, dan pengetahuan. Kurikulum khusus mengacu pada standar 

yang ditetapkan Badan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana 

prasarana, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Dengan standarisasi 

tersebut diharapkan implementasi kurikulum khusus berjalan efektif, baik yang 
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disampaikan melalui mata pelajaran maupun yang dilaksanakan dalam kehidupan 

sehari-hari di dalam kampus. Secara akademik implementasi kurikulum khusus 

dilaksanakan melalui mata pelajaran kenusantaraan, mata pelajaran bela negara, 

dan  mata pelajaran kepemimpinan. 

 Mata pelajaran kenusantaraan merupakan materi ajaran yang berisi nilai-

nilai luhur bangsa Indonesia yang perlu diwarisi oleh siswa SMA Taruna 

Nusantara untuk dapat berperan sebagai kader penerus pembangunan bangsa. 

nilai-nilai luhur bangsa adalah nilai-nilai moral yang berupa nilai-nilai 

keagamaam, kenegaraan/kejuangan, kemasyarakatan, dan kesusilaan. Materi yang 

diberikan dalam mata pelajaran kenusantaraan adalah sebagai berikut. 

1. ketentuan-ketentuan LPTTN (Lembaga Perguruan Taman Taruna 

Nusantara), 

2. etika, 

3. nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dan pelestarian nilai "45", 

4. kesadaran nasional, 

5. disiplin nasional, 

6. wawasan nusantara, 

7. ketahanan nasional, dan 

8. pembangunan nasional. 

 Mata pelajaran bela negara memiliki tujuan kurikulum agar siswa 

memiliki pengertian, dan pengetahuan dasar bela negara serta berkembang 

kesadaran bela negara yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-
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hari dalam sikap yang berdisiplin tinggi. Materi yang diberikan dalam pelajaran 

bela negara adalah sebagai berikut. 

1. peraturan baris-berbaris, 

2. peraturan penghormatan, 

3. tata upacara, 

4. pembinaan jasmani, 

5. ketangkasan individu dan kelompok, 

6. pengetahuan medan, 

7. keterampilan lapangan, 

8. latihan-latihan, dan  

9. praktek lapangan. 

 Mata pelajaran kepemimpinan merupakan serangkaian materi ajaran 

untuk mengenalkan siswa pada konsep, teori, prinsip-prisip, sifat-sifat, dan seni 

kepemimpinan. Mata pelajaran kepemimpinan bertujuan untuk mengembangkan 

potensi kepemimpinan siswa. Kepemimpinan ini selain diajarkan secara teoritik di 

kelas, juga dilaksanakan dalam bentuk praktek kepemimpinan baik dalam 

laboratorium kepemimpinan maupun dalam kehidupan sehari-hari siswa di 

sekolah maupun di asrama. Praktek berlatih sebagai pemimpin dilaksanakan 

secara bergiliran dalam setiap kegiatan seperti ketua kelas, ketua graha, pemimpin 

apel, dan lain-lain. Melalui cara ini semua siswa diajarkan berlatih menjadi 

pemimpin dalam pengertian yang sesungguhnya. 

 Pelaksanaan pendidikan di SMA Taruna Nusantara juga dilandasi metoda 

among dengan tiga aspeknya yaitu asah untuk mengembangkan potensi anak 
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didik, asih untuk menanamkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan, dan asuh untuk 

menumbuhkan jiwa kemandirian. Perwujudan metoda among adalah pelaksanaan 

pendidikan dalam tiga kegiatan yang integral yaitu pengajaran, pelatihan, dan 

pengasuhan yang dilaksanakan secara selaras, serasi dan seimbang. Pengajaran 

adalah upaya pendidikan dengan cara memberikan materi pelajaran berupa 

pelaksanaan proses pembelajaran yang ditandai dengan adanya interaksi positif 

antara guru dengan siswa di dalam kelas atau di luar kelas dengan menggunakan 

model atau metode pembelajaran yang menarik untuk menanamkan nilai-nilai 

luhur yang berakar pada budaya bangsa sehingga menjadi bagian dari diri para 

siswa yang akan mewarnai sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pengasuhan merupakan upaya pendidikan yang bertujuan membentuk 

siswa agar mampu menghayati dan mengamalkan budaya bangsa dan menguasai 

pengetahuan akademis dalam rangka membangun kepribadian diri. Dengan titik 

berat pada aspek mental yang berwawasan kebangsaan, kejuangan, dan 

kebudayaan. Penggolongan kegiatan pengasuhan antara lain meliputi pembinaan 

mental spiritual dan ideologi untuk mengembangkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memantapkan kesadaran terhadap ideologi 

nasional. Pembinaan kehidupan kepemimpinan untuk membina rasa persatuan dan 

kesatuan, kebangsaan, tanggung jawab, kemampuan organisasi, serta aspek 

kepribadian lainnya dalam hubungan kehidupan perguruan dan sosial budaya. 

Pembinaan watak meliputi kegiatan yang dilaksanakan siswa untuk menanamkan, 

menghayati, dan memantapkan norma, keterampilan dan kepemimpinan. 

Pembinaan motivasi belajar dan olah pikir meliputi kegiatan yang dilakukan siswa 
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untuk mengebangkan dan memupuk daya kreasi, perhatian terhadap ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta semangat berprestasi. Pembinaan seni budaya 

meliputi kegiatan yang dilakukan siswa untuk menanamkan, memelihara, dan 

mengembangkan seni budaya Indonesia. Dalam pengasuhan dilakukan observasi 

sikap perilaku siswa dan inventarisasi data untuk mengetahui gejala-gejala yang 

menonjol baik positif maupun negatif. Dari hasil observasi tersebut dilakukan 

analisis untuk kemudian dilakukan tindakan baik berupa bimbingan, penghargaan, 

hukuman, atau tindakan khusus sesuai hasil analisis. Pengasuhan dilaksanakan 

agar tercapai kehidupan siswa yang sehat, kreatif, dinamis dan tidak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan seperti penekanan dan tindak kekerasan serta 

terjadinya hubungan antara abang/kakak dengan adik yang saling asah, asih, asuh. 

Pembiasaan dan pembudayaan dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan 

disiplin pribadi dan kebiasaan-kebiasaan normatif pada setiap siswa yang 

diharapkan dapat menyatu dalam sikap dan perilaku sehari-hari melalui kegiatan 

keseharian siswa yang meliputi: bangun pagi, merapikan dan membersihkan 

tempat tidur, ibadah/kerohanian, olahraga bersama, mandi, makan bersama, apel, 

belajar, pemeliharaan kebersihan, dinas dalam, menyelesaikan tugas, dan istirahat 

malam. 

 Pelatihan merupakan upaya pendidikan yang bertujuan untuk membentuk 

siswa agar mempunyai kemampuan dan keterampilan jasmani dan keterampilan 

kesenian untuk menunjang penguasaan pengetahuan akademik dengan sikap 

mental yang positif. Pola pelaksanaan pelatihan terdiri dari beberapa tahapan yang 

meliputi tahap penanaman, tahap penumbuhan, tahap pengembangan, dan tahap 
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pemantapan. Pelaksanaannya berorientasi pada keseimbangan antara kemampuan 

siswa dan beban ang diberikan serta menitik beratkan nilai guna dalam 

penanaman nilai-nilai yang dimuat dalam mata pelajaran. Sasaran utama pelatihan 

dititik beratkan pada aspek kemampuan jasmani yang meliputi kesegaran jasmani, 

kesamaptaan jasmani, keterampilan jasmani, keseimbangan postur, kelenturan, 

dan kesehatan jasmani.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Pendidikan karakter di SMA Taruna Nusantara Magelang 

diterapkan dalam bentuk mata kegiatan. Dalam pelaksanaannya pendidikan 

karakter menggunakan seluruh kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari 

sistem pendidikan yang dijalankan. Strategi yang digunakan dalam 

penyampaian pendidikan karakter yaitu dengan rekayasa rekayasa mental 

(mental engineering) dan rekayasa sosial (social engineering) terhadap 

lingkungan pendidikan dimana siswa berada. Lingkungan pendidikan 

mencakup lingkungan sosial, yaitu kehidupan di asrama dan kelas, 

hubungan pendidikan dengan para pamong pengajar, pamong administrasi 

dan masyarakat sekitar serta tamu atau orang tua peserta didik. Lingkungan 

alam yaitu sarana prasarana dan fasilitas pendidikan termasuk lingkungan 

taman. Internalisasi sistem nilai tertentu ke dalam diri peserta didik dan 

aktualisasinya dalam sikap perilaku sehari-hari dilaksanakan melalui empat 

macam pendekatan, yaitu pendekatan intelektual, pendekatan aktual, 

pendekatan keteladanan, dan pendekatan inspiratif.  

 Hambatan yang dihadapi dibagi menjadi dua yaitu hambatan 

internal dan hambatan eksternal. Hambatan yang timbul dari faltor internal 

antara lain adaptasi peserta didik dalam kehidupan boarding school di SMA 

TN, selain itu kesulitan dari sekolah adalah pelaksanaan kontrol 
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perkembangan peserta didik yang tidak sebanding dengan jumlah guru yang 

ada. Sedangkan hambatan yang timbul dari faktor eksternal yaitu terjadinya 

infiltrasi budaya dan masyarakat sekitar.  

 Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan diantaranya 

dengan menerapkan masa PDK (Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan 

Kepemimpinan) selam 3 bulan yang bertujuan mengatasi kesulitan adaptasi 

siswa dalam kehidupan kampus. Selain itu juga dilakukan kontrol berupa 

sosiometri. Dalam menghadapi siswa yang melanggar aturan sekolah sangat 

tidak persuasif, dan juga mengkondisikan masyarakat yang ada di sekitar 

kampus SMA Taruna Nusantara Magelang. 

B. Saran 

1. Pamong 

Untuk lebih aktif dalam melaksanakan kontrol dan pengawasan terhadap 

sikap dan perilaku siswa agar sesuai dengan nilai-nilai karakter. 

2. Siswa 

Siswa diharapkan dengan adanya pendidikan karakter lebih memahami 

dan mengamalkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-harinya 

sehingga akan menjadi kebiasaan yang akan dilakukan terus menerus. 

3. Masyarakat 

Untuk lebih peduli dengan memberikan teguran, dan pembinaan serta 

keteladanan yang rasional terhadap siswa agar pelaksanaan pendidikan 

karakter memperoleh hasil yang maksimal. 
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4. Pemerintah 

Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih mewajibkan 

penambahan mata pelajaran yang berhubungan dengan nilai-nilai 

karakter dan moral, baik di tingkat SD, SMP, SMA, sampai ke tingkat 

perguruan tinggi. 
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Instrumen Penelitian Pamong 

 

A. Pola Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

 

1. Materi Pendidikan Karakter 

a. Isi materi 1) Apa sajakah materi pendidikan karakter yang 

diberikan kepada siswa? 

b. Sumber materi 1) Berasal dari manakah materi pendidikan karakter 

yang diberikan kepada siswa? 

 

2. Strategi/Model Pendidikan Karakter 

a. Strategi pendidikan 

karakter 

1) Strategi apakah yang digunakan dalam 

pendidikan karakter? 

2) Bagaimanakah cara menanamkan nilai-nilai 

karakter kepada siswa di dalam kelas? 

3) Bagaimanakah cara menanamkan nilai-nilai 

karakter kepada siswa di luar kelas? 

4) Bagaimanakah cara mengembangkan aspek 

intelektual siswa? 

5) Bagaimanakah cara mengembangkan aspek 

spiritual siswa? 

6) Bagaimanakah cara mengembangkan aspek 

emosional siswa? 

7) Bagaimanakah cara mengembangkan aspek 

fisik siswa? 

8) Bagaimanakah cara mengembangkan bakat 

dan potensi yang dimiliki siswa? 

9) Apakah strategi pendidikan karakter juga 

dilakukan melalui pembiasaan sikap? 

10) Apakah strategi pendidikan karakter 

dilakukan dengan keteladanan? 

11) Apakah strategi pendidikan karakter 

dilakukan dengan kedisiplinan? 

12) Apakah strategi pendidikan karakter di 

lakukan dengan menciptakan lingkungan 

yang kondusif? 

13) Di desain seperti apakah lingkungan di SMA 

Taruna Nusantara sehingga mendukung 

pelaksanaan pendidikan karater? 

 

 

b. Model pendidikan 1) Apakah model pendidikan karakter yang 
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karakter diterapkan di SMA Taruna Nusantara? 

2) Apakah pamong tiap mata pelajaran diberi 

tanggung jawab untuk menanamkan nilai-

nilai karakter kepada siswa? 

3) Apakah ada mata pelajaran khusus yang 

menyampaikan materi nilai-nilai karakter? 

4) Apakah pendidikan karakter juga diberikan di 

luar pengajaran? 

5) Apakah pendidikan karakter diberikan di 

dalam graha? 

6) Apakah pendidikan karakter diberikan dalam 

kegiatan ekstrakurikuler? 

7) Kegiatan apa sajakah yang mengajarkan 

nilai-nilai karakter kepada siswa?  

8) Bagaimana cara menanamkan nilai-nilai 

karakter pada masing-masing kegiatan? 

 

B. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

a. Macam-macam hambatan 1) Apakah hambatan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter? 

 

b. Faktor penyebab 1) Faktor apakah yang menyebabkan 

munculnya hambatan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter? 
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Gambar 1. Masjid Panglima Besar Jenderal Sudirman 

 

 

Gambar 2. Gereja Katolik Santo Mikael - Panca Arga Magelang 

Lampiran 7 
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Gambar 3. Gereja Kristen POUK Komplek Panca Arga Magelang 

 

 

Gambar 4. Pura Akademi Militer Magelang 
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Gambar 5. Perayaan Idul Adha 

 

Gambar 6. Perayaan Natal 
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Gambar 7. Perayaan Galungan 

 

Gambar 8. Bentuk penghormatan kepada kakak kelas 
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Gambar 9. PANDATARA (Pekan Seni dan Budaya Nusantara) 

 

Gambar 10. Penataan meja dan kursi 
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Gambar 11. Slogan/Motto 

 

Gambar 12. Jumpa Tokoh Nasional 
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Gambar 13. Belajar tutor sebaya 

 

Gambar 14. Kegiatan Terprogram Marching Band 
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Gambar  15. Bentuk kegiatan kreatif mandiri (memanfaatkan waktu luang) 

 

Gambar 16. Bentuk kegiatan kesenian (English Night) 
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Gambar 17. Bentuk Kegiatan Kesenian (Kartinian) 

 

Gambar 18. Kegiatan mandiri (mencuci) 
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Gambar 19. Praktikum di laboratorium 

 

Gambar 20. Bentuk keaktifan siswa di kelas 
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Gambar 21. Upacara memperingati hari kemerdekaan RI 

 

Gambar 22. Rute Panglima Sudirman 
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Gambar 23. Pilih Ksatria Tangkas 

 

Gambar 24. Latihan Hulubalang 
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Gambar 25. Kegiatan Persami (Perkemahan Sabtu–Minggu) 

 

Gambar 26. Lomba yang dilaksanakan pada HUT RI 
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Gambar 27. Penyambutan siswa peraih Gold Medal pada ajang  

International Conference of Young Scientist 

 

Gambar 28. Gedung Prestasi 
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Gambar 29. Excursion study to melbourne 

 

Gambar 30. Ruang Komunikasi Bersama 
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Gambar 31. Ekstrakurikuler wajib Pidato 

 

Gambar 32. Koleksi buku di perpustakaan 
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Gambar 33. Kegiatan Latihan Kemasyarakatan Peduli Lingkungan (Pengerasan 

Jalan) 

 

 

Gambar  34. Kegiatan Latihan Kemasyarakatan Peduli Lingkungan  (Pasar 

Murah) 
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Gambar 35. TONPARA (Peleton Upacara) 

 

 

Gambar 36. Salah satu bentuk kegiatan kreatif mandiri (kunjungan ke rumah 

pamong) 



159 
 

 

Gambar 37. Suasana ibadah siswa yang beragama kristen 

 

Gambar 38. Defile Penutupan PDK (Pendidikan Dasar Kedisiplinan dan 

Kepemimpinan) 
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Gambar 39. Kegiatan Apel 

 

Gambar 40. Bentuk penghormatan sebelum pelajaran dimulai 
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Gambar 41. Pamong PPKn 

 


