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SARI 

Rhabeta Fiqri Fardian. 2011. “Implementasi Pendidikan Berkarakter di SMA 
Negeri 3 Semarang” Skripsi. Jurusan Sosiologi Antropologi. Prof. Dr. Tri 
Marhaeni PA, M. Hum dan Drs. Sunarto. M. Si. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas 
Negeri Semarang. 99  Hal. 
 
Kata kunci: Implementasi, Pendidikan Berkarakter, Pembelajaran. 
 

Pendidikan berbasis karakter perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan 
di Indonesia sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu 
mencetak warga negara yang memiliki kompetensi tidak hanya dalam ranah 
kognitif saja tetapi juga dalam ranah afektif dan psikomotorik. Permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah implementasi pendidikan 
berkarakter dalam kegiatan pembelajaran di SMAN 3 Semarang?. 2) Apa sajakah 
hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan berkarakter di SMAN 3 
Semarang?.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
Lokasi penelitian di SMA Negeri 3 Semarang. Subjek dalam penelitian ini adalah 
4 orang guru di SMA Negeri 3 Semarang dan informan pendukung terdiri dari 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan peserta didik. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik triangulasi data. 
Teknik analisis data mencakup empat hal yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pendidikan berkarakter di SMA 
Negeri 3 Semarang menekankan pengembangan lima nilai yaitu: religius, jujur, 
peduli lingkungan, nasionalisme, kreatif dan inovatif. 2) Pendidikan berkarakter di 
SMA Negeri 3 Semarang bukan mata pelajaran tersendiri namun diintegrasikan ke 
semua mata palajaran yang ada, bentuk pengintegrasian pendidikan berkarakter 
dapat dilihat dari silabus dan RPP yang dikembangkan guru-guru di SMA Negeri 
3 Semarang, serta dalam metode, media dan teknik evaluasi yang digunakan guru-
guru SMA Negeri 3 Semarang. 3) Hambatan dalam implementasi pendidikan 
berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang adalah masih terbatasnya pengetahuan 
beberapa guru tentang pendidikan berkarakter, peserta didik yang heterogen 
membuat pihak sekolah mengalami kesulitan untuk menentukan nilai-nilai 
karakter yang harus dikembangkan, selain itu, tidak adanya keteladanan yang 
ditunjukkan oleh para pejabat-pejabat juga merupakan hambatan tersendiri dalam 
usaha pengembangan pendidikan berkarakter. 

Saran yang dikemukakan penulis antara lain: 1) Bagi guru-guru di SMA 
Negeri 3 Semarang, harus mengimplementasikan pendidikan berkarakter ke 
dalam silabus, RPP, serta metode, media dan teknik evaluasi yang digunakan 
dalam kegiatan belajar mengajar. 2) Bagi sekolah, penanaman karakter kepada 
peserta didik ketika berada di luar kelas harus dilakukan lebih intensif, melalui 
teguran-teguran/sanksi kepada peserta didik yang melanggar tata tertib dan 
melalui pengembangan program baru untuk membentuk karakter peserta didik.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama yang dapat menjamin 

kelangsungan hidup suatu bangsa. Tanpa adanya pendidikan, sebuah bangsa 

atau masyarakat tidak akan bisa mencapai tujuan hidupnya, sehingga pada 

akhirnya bangsa tersebut akan menjadi sebuah bangsa yang kurang beradab 

bahkan tidak beradab.  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, bangsa dan negara. 

Sesuai dengan definisi pendidikan menurut UU SISDIKNAS dapat 

dijelaskan bahwa manusia dalam hal ini adalah peserta didik, secara alamiah 

memiliki potensi-potensi diri yang berbeda antara satu dengan lainnya. 

Melalui pendidikan inilah potensi-potensi yang ada dalam diri setiap peserta 

didik dieksplorasi dan kemudian dapat diberdayakan sehingga dapat dijadikan 

bekal untuk hidup bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. 

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencetak generasi bangsa yang 

 

1 
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unggul, baik unggul dalam hal kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

maupun unggul dari sisi akhlak mulianya. Ini sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dalam Bab II pasal 3, pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. Namun ternyata tujuan pendidikan di atas belum 

sepenuhnya tercapai. Hal ini dapat dilihat dengan berbagai perilaku 

menyimpang yang sering ditunjukkan oleh insan-insan pendidikan, seperti 

tawuran antar pelajar, mengkonsumsi miras dan narkoba, tindak asusila, atau 

kasus contek masal pada ujian nasional tingkat Sekolah Dasar yang sempat 

menjadi isu nasional beberapa waktu lalu 

Untuk itulah perlu dilakukan berbagai upaya agar semua aspek yang 

termuat dalam tujuan pendidikan nasional di atas dapat tercapai. Salah satu 

upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengimplementasikan pendidikan 

berkarakter dalam proses pembelajaran di setiap tingkat satuan pendidikan, 

mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah 

hingga tingkat perguruan tinggi.  

Pendidikan karakter secara sederhana bisa diartikan sebagai 

pemahaman, perawatan, dan pelaksanaan kebajikan (practice of virtues). Oleh 
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karena itu, pendidikan karakter di sekolah mengacu pada proses penanaman 

nilai, berupa pemahaman-pemahaman, tata cara merawat dan menghidupi 

nilai-nilai tersebut, serta bagaimana siswa dapat memiliki kesempatan 

melatihkan nilai-nilai tersebut secara nyata (Koesoma, 2010:192-193).   

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan 

semakin mudahnya lalu lintas budaya antar bangsa. Budaya-budaya asing 

masuk dengan begitu mudahnya melalui televisi, internet, koran, dan media 

massa yang lain seakan tanpa filter. Globalisasi yang tanpa batas seperti 

sekarang menyebabkan manusia Indonesia kehilangan jatidirinya sebagai 

suatu bangsa. Penyebabnya adalah krisis kualitas diri dari manusia Indonesia, 

terutama kualitas karakter kebangsaan masyarakat Indonesia. Padahal bangsa 

yang maju adalah bangsa dengan masyarakat berkarakter kuat, sehingga 

dewasa ini dalam percaturan dunia, Indonesia semakin tak diperhitungkan di 

antara negara-negara yang kompetitif. Padahal sesungguhnya apabila dikelola 

dengan baik, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah 

dapat dijadikan modal oleh bangsa ini untuk menjadi sebuah bangsa yang 

kuat. 

Akibat dari perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat juga 

membuat lembaga keluarga yang harusnya bisa menjadi lembaga pendidikan 

yang utama dan pertama tidak lagi bisa menjalankan fungsi-fungsinya, 

terutama fungsi sosialisasi dan fungsi afeksinya. Anak di dalam keluarga 

tidak lagi menemukan model yang bisa menjadi panutan bagi perkembangan 

dirinya, karena ayah, ibu dan anggota keluarga mereka telah disibukkan oleh 
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berbagai kesibukan lain. Mussen dkk dalam Latief (2009:21) menjelaskan 

banyak data yang menunjukkan bahwa kenakalan yang serius adalah salah 

satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak mendapat perhatian atau 

merasakan kasih sayang. Pernyataan di atas  menunjukan bahwa disorientasi 

yang dialami oleh anak-anak di masa sekarang adalah salah satu akibat dari 

disfungsi keluarga sebagai lembaga sosial yang utama dan pertama. 

Setiap individu pasti akan terus tumbuh dan berkembang melewati 

beberapa fase dalam hidupnya, dimulai dari masa kanak-kanak, remaja, 

hingga dewasa. Masa remaja adalah salah satu fase yang sangat penting 

dalam perkembangan diri individu. Masa ini adalah masa peralihan dari masa 

kanak-kanak ke masa dewasa, pada masa ini status dan peran dari individu ini 

menjadi tidak jelas karena individu masih dalam proses pencarian jatidirinya. 

Pada masa remaja ini setiap individu juga cenderung memiliki keinginan 

yang besar untuk mencoba berbagai hal yang baru, hal yang berbeda dengan 

fase-fase sebelumnya dalam perkembangan hidupnya. 

Dari kondisi tersebut, sekolah menengah atas sebagai satuan pendidikan 

dimana para peserta didiknya berada pada fase remaja tentunya harus bisa 

memainkan perannya. Sekolah Menengah Atas harus bisa menjadi tempat 

bagi para remaja untuk membentuk dan mengembangkan karakter dirinya. 

Tentunya karakter yang sesuai dengan kepribadian atau nilai-nilai yang dianut 

oleh lingkungan dan bangsanya. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah 

dengan mengimplementasikan pendidikan berkarakter pada sistem 

pendidikannya. 
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Selama ini hal-hal yang berkaitan dengan religiusitas, sikap patriotisme, 

toleransi, sopan santun, jujur, disiplin, dan sebagainya sering dipandang 

hanya berkaitan dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang secara langsung 

memuat materi-materi tentang nilai-nilai tersebut, seperti Pendidikan Agama, 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran, bahasa Indonesia serta Sosiologi, 

sehingga seolah-olah proses pembentukan dan pengembangan karakter dari 

peserta didik menjadi tanggung jawab dari guru-guru mata pelajaran tersebut 

di atas. 

Dimasukkannnya pendidikan berkarakter, ke dalam semua mata 

pelajaran yang diajarkan di SMA, membuat semua guru mata pelajaran harus 

lebih bertanggung jawab terhadap proses pembentukan dan pengembangan 

karakter dari diri peserta didik karena di setiap mata pelajaran yang diajarkan, 

diintegrasikan nilai-nilai dasar yang sesuai dengan karakter sekolah, 

lingkungan sekitar dan juga bangsa Indonesia. Pendidikan berkarakter 

diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran mulai dari tahap penyusunan 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan juga pada tahap 

evaluasi pembelajaran. Dengan begitu konsep ideal yang menyebutkan guru 

dituntut tidak hanya mampu menjalankan tranfers of knowledge saja tetapi 

juga tranfers of value tidak menjadi angan-angan belaka.  

Melalui implementasi pendidikan berkarakter di dalam kurikulum inilah 

pada akhirnya SMA diharapkan dapat menghasilkan output  yang tidak hanya 

memiliki kualitas dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi saja tetapi yang 

jauh lebih penting SMA harus bisa menghasilkan lulusan yang berilmu dan 
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berakhlak, dengan mengembangkan pendidikan secara komprehensif baik 

dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Pernyataan diatas juga 

didukung oleh PP No. 19 Tahun 2005 tentang  delapan Standar Nasional 

Pendidikan, yang salah satunya berisi tentang standar kompetensi lulusan 

yang harus memiliki kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan 

sikap, pengetahuan, dan ketrampilan  (Tilaar, 2006:169). 

Integrasi pendidikan berkarakter ke dalam semua mata pelajaran dapat 

mempermudah proses internalisasi nilai oleh peserta didik. Ini didasarkan 

pada pemikiran bahwa peserta didik secara langsung akan semakin terbiasa 

dengan nilai-nilai dasar pendidikan berkarakter yang diberikan melalui semua 

mata pelajaran, sehingga mereka akan semakin terbiasa pula untuk memiliki 

kesadaran berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang selaras 

dengan lingkungannya sehari-hari. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Semarang merupakan salah satu 

sekolah menengah favorit di Kota Semarang. SMA ini juga telah 

menyandang predikat RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional). 

Dengan menyandang predikat tersebut, sekolah ini diharapkan dapat 

menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global dan juga dapat 

mencetak manusia yang pancasilais. Dengan predikat RSBI yang disandang 

SMA 3 Semarang menyebabkan terjadi kontak antara sistem pendidikan ala 

barat dan sistem pendidikan nasional tidak dapat dihindari, Untuk itulah 

diperlukan suatu kurikulum yang dapat menjadi filter dan stabilisator dalam 

kontak budaya yang terjadi dalam proses pembelajaran di SMA 3 Semarang.  
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Pendidikan berkarakter dapat menjadi alternatif solusi dari 

permasalahan di atas. Ini didukung dengan ditetapkannya sekolah ini sebagai 

pilot project sekolah menengah atas dengan implementasi pendidikan 

berkarakter oleh Pusat Kurikulum Kementrian Pendidikan Nasional mulai 

tahun ajaran 2010/2011. Dengan dimasukannya pendidikan berkarakter ke 

dalam kurikulum diharapkan sekolah ini dapat mencetak peserta didik yang 

unggul, baik unggul dalam kompetensi pengetahuan, kompetensi sikap, 

maupun kompetensi ketrampilan, hingga pada akhirnya dapat menghasilkan 

lulusan yang memiliki daya saing global dan berkarakter kebangsaan yang 

kuat. 

Berdasar pada berbagai latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi 

Pendidikan Berkarakter Di SMA Negeri 3 Semarang”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka 

pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini antara lain :  

1. Mengapa pendidikan berkarakter penting diimplementasikan ke dalam 

setiap mata pelajaran? 

2. Bagaimana keadaan lingkungan di SMAN 3 Semarang? 

3. Bagaimana proses implementasi pendidikan berkarakter ke dalam 

kegiatan pembelajaran di SMAN 3 Semarang? 
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4. Bagaimana hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi 

pendidikan berkarakter di SMAN 3 Semarang? 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, implementasi pendidikan 

berkarakter beserta hambatan-hambatan yang ditemui menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini. Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada 

implementasi pendidikan berkarakter di SMAN 3 Semarang agar nantinya 

fokus penelitian tidak meluas.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan 

penelitian yang akan diteliti adalah : 

1. Bagaimanakah implementasi pendidikan berkarakter dalam kegiatan 

pembelajaran di SMAN 3 Semarang? 

2. Apa sajakah hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan 

berkarakter di SMAN 3 Semarang? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Implementasi pendidikan ke dalam proses pembelajaran di SMAN 3 

Semarang. 

2. Hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan berkarakter di 

SMAN 3 Semarang. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik 

secara teoritis maupun secara aktif. 

1. Secara teoritis, kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

pendidikan yang terkait dengan implementasi pendidikan 

berkarakter kedalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah 

Atas. 

b. Dapat menjadi bahan acuan dalam penelitian sejenis atau sebagai 

bahan pengembangan apabila akan dilakukan penelitian lanjutan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

  Dapat menambah pengetahuan dan wawasan, sehingga dapat 

dilakukan penelitian lanjutan. Dapat dijadikan pengalaman sebagai 

calon pendidik sehingga dapat digunakan bekal saat menjadi 

pendidik kelak. 

b. Bagi Sekolah 

    Dapat dijadikan pertimbangan menentukan program-program 

sekolah sehingga tidak hanya mementingkan aspek kognitif dan 

aspek psikomotorik saja, tetapi juga mengimbangi dengan 

pendidikan di aspek afektif yang disesuaikan dengan kondisi 
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lingkungannya. 

c. Bagi Pendidik 

    Dapat dijadikan sarana oleh guru untuk memotivasi mereka 

untuk sadar akan tugasnya sebagai tenaga kependidikan yang 

bertugas tidak hanya mengajar, tetapi juga bertanggungjawab untuk 

memberikan pendidikan kepada peserta didiknya. 

d. Bagi Masyarakat 

   Dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan 

pentingnya pendidikan yang berkaitan dengan aspek afektif (sikap) 

untuk mengimbangi pendidikan dalam aspek kognitif 

(pengetahuan) dan aspek psikomotorik (ketrampilan). 

 

F. Batasan Istilah 

1. Implementasi  

Mulyasa (2004:93) menjelaskan bahwa “implementasi” 

merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi 

dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan, pengetahuan, ketrampilan maupun nilai dan sikap. 

Terkait dengan penelitian ini, yang dimaksudkan dengan implementasi 

adalah penerapan suatu ide, pendapat atau gagasan kedalam suatu 

sistem sehingga mampu memberikan pengaruh dalam perkembangan 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dari peserta didik. 
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2. Pendidikan Berkarakter 

 Untuk mengetahui pengertian dari pendidikan berkarakter perlu 

terlebih dahulu diketahui definisi dari dua kata yang membentukya, 

yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan adalah suatu usaha yang 

secara sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta 

didik. Sedangkan karakter didefinisikan sebagai watak, tabiat, akhlak 

atau kepribadian seseorang yang terbentuk sebagai hasil dari 

internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang dipahami dan digunakan 

sebagai dasar untuk berpikir dan bersikap  (Kemdiknas, 2010:3-4).   

 Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan pendidikan karakter 

adalah pendidikan yang mengembangkan karakter bangsa pada diri 

peserta didik sehingga mereka memiliki karakter dirinya sendiri dan 

menerapkan karakter itu dalam kehidupan dirinya sebagai anggota 

masyarakat dan warga negara yang religius, nasionalis produktif dan 

kreatif (Kemdiknas, 2010:4). 

   Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pendidikan 

berkarakter adalah proses pembelajaran di sekolah yang berupaya untuk 

mengembangkan kepribadian peserta didik dengan menekankan pada 

ranah afektif tanpa meninggalkan ranah kognitif dan ranah 

psikomotorik agar dapat dihayati dengan baik oleh peserta didik dan 

dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Sudjana (2009:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses atau 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pendapat mengenai 

definisi pembelajaran dikemukakan oleh Hamalik (2003:57) yang 

menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun 

meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan 

prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. 

Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan 

diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien.  

Proses pembelajaran setiap satuan pedidikan dasar dan menengah 

harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan memotivasi 

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang 

cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Standar 

proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelakasanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 
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pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. 

b. Komponen-komponen Pembelajaran 

Komponen-komponen dalam pembelajaran dikemukakan oleh 

Hamalik (2007:77) meliputi: 

1. Tujuan pendidikan dan pengajaran 

Tujuan merupakan komponen utama yang harus dirumuskan 

guru terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar dimulai. 

Tujuan sangat penting karena tujuan sangat menentukan arah dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam pendidikan, terdapat 

pedoman umum atau sasaran umum yang hendak dicapai yang 

dirumuskan dalam bentuk tujuan umum pendidikan. Tujuan umum 

pendidikan ditetapkan oleh pemerintah biasanya melalui undang-

undang pendidikan. Tujuan umum ini biasanya berisi hal-hal yang 

sangat luas dan kompleks dalam hal hubungan pembentukan 

manusia yang utuh dan berlangsung seumur hidup (Sudjana, 

2009:56-57). 

Sudjana (2009:57-58) juga memberikan penjabaran lebih lanjut 

mengenai tujuan dari pengajaran sesuai dengan tingkatan, jenis, 

sekolah, dan program pendidikan yang diberikan, yaitu: 1) tujuan 

umum pendidikan, 2) tujuan institusional, 3) tujuan kurikuler, 4) 

tujuan instruksional.  

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya dalam 
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kegiatan pembelajaran adalah instructional effect atau tujuan 

instruksional, yang biasanya berupa pengetahuan, ketrampilan dan 

sikap yang secara eksplisit dirumuskan dalam tujuan pembelajaran 

khusus.  Tujuan pembelajaran khusus akan mempermudah dalam 

menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. Setelah peserta didik 

melakukan proses belajar mengajar selain memperoleh hasil belajar, 

mereka juga akan memperoleh apa yang disebut dampak pengiring 

(nurturant effect) yang biasanya berupa kesadaran akan sifat 

pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan, dalam berbahasa, dan 

sebagainya (Sugandi, 2006:28-29). 

2. Peserta didik atau siswa 

Peserta didik menurut Rohani (2004:1) mempunyai sifat yang 

umum yaitu bisa siswa/mahasiswa, dan lebih bersifat aktif serta 

bersifat memanusiakan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS peserta didik 

didefinisikan sebagai anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.  

 Peserta didik dapat dikatakan sebagai sebuah input dalam 

sebuah sistem pendidikan dan kemudian diproses dalam proses 

pendidikan. Oleh karena itu kondisi dan perkembangan peserta didik 

jangan sampai terlupakan oleh guru. Dilihat dari pendekatan sosial 

peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan 
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untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Agar pada waktunya 

nanti mampu melaksanakan peranannya dalam dunia kerja dan 

menyesuaikan diri dalam masyarakat. Dalam situasi inilah nilai-nilai 

sosial yang terbaik dapat ditanamkan Hamalik (dalam Fituria, 

2007:33). Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan 

mengimplementasikan pendidikan berkarakter dalam proses 

pembelajaran. 

Peserta didik belajar dengan berbuat dan mengalami langsung 

yaitu keterlibatan secara aktif dalam lingkungan belajar sehingga 

proses dan keberhasilan belajar dipengaruhi pada kemampuan 

(abilitas) masing-masing individu peserta didik Hamalik (dalam 

Fituria, 2007:34). Untuk itu guru juga harus memperhatikan prinsip 

diferensiasi dan individualitas dalam proses pembelajaran dengan 

cara mengenal aspek-aspek dari setiap pribadi peserta didik, aspek 

tersebut dapat diklasifikasikan seperti; latar belakang masyarakat, 

latar belakang keluarga, tingkat intelegensia, hasil belajar, kesehatan 

badan, hubungan antar pribadi, kebutuhan-kebutuhan emosional, 

sifat kepribadian dan bermacam-macam minat belajar (Hamalik, 

2007:101-105). 

Sebagai makhluk manusia, anak didik memiliki karakteristik. 

Menurut Sutari Imam Bernadib, Suwarno dan Siti Mechati anak 

didik memiliki karakteristik tertentu, yakni: 
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a. Belum memiliki pribadi dewasa susila sehingga masih menjadi 

tanggung jawab pendidik atau guru; atau 

b. Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya 

sehingga masih menjadi tanggung jawab peserta didik. 

c. Memiliki sifat-sifat dasar manusia yang sedang berkembang 

secara terpadu, yaitu kebutuhan biologis, rohani, sosial, 

intelegensi, emosi, kemampuan berbicara, anggota tubuh untuk 

bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang sosial, latar belakang 

biologis (warna kulit, bentuk tubuh dan lainnya), serta 

perbedaan individual (Djamarah 2009:52). 

3. Tenaga kependidikan, khususnya guru 

“Guru merupakan media yang penting dalam kerangka 

pembinaan dan pengembangan bangsa. Guru mengemban tugas-

tugas sosio kultural yang berfungsi mepersiapkan generasi muda 

sesuai dengan cita-cita bangsa” (Hamalik, 2002:19). Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah.  

Guru adalah komponen penting dalam proses pendidikan. 

Dianggap komponen penting karena guru adalah yang mampu untuk 
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memahami, mendalami, melaksanakan dan mencapai tujuan 

pendidikan (Nurdin, 2008). Figur guru harus sadar akan peran yang 

diembannya sebagai figur yang digugu dan ditiru. Untuk 

melaksanakan kewajibannya tentunya guru harus memiliki 

kompetensi, diantaranya : 

a. Kompetensi Pedagogik  

Merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta 

didik yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, 

kemampuan merancang dan melaksanakan pembelajaran, 

kemampuan melakukan evaluasi pembelajaran, kemampuan 

membantu pengembangan peserta didik dan kemampuan 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dipunyainya. 

b. Kompetensi Profesional  

Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas daan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta 

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional. 

c. Kompetensi Sosial  

Merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tanaga kependidikan, orang 

tua/wali, serta masyarakat sekitar. 
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d. Kompetensi Kepribadian 

Kepribadian yang harus melekat pada pendidik yang merupakan 

pribadi yang mantap, stabil, arif, berwibawa, berakhlak mulia dan 

dapat dijadikan teladan bagi peserta didik (Pusat Pengembangan 

PPL, 2010:81). 

 Pernyataan diatas diperkuat pernyataan Sulani (dalam 

Nurdin, 2008:129) yang menjelaskan untuk mencapai tujuan 

pendidikan, maka seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok, 

antara lain: 

a. Syarat syakhsiyah (memiliki kepribadian yang dapat 

diandalkan) 

b. Syarat ilmiah (mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni) 

c. Syarat idhafiyah (mengetahui, menghayati dan menyelami 

manusia yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya 

untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan)   

 Berbicara mengenai kualitas guru, beberapa ahli pendidikan 

berpendapat bahwa ada lima faktor yang mempengaruhinya, yaitu: 

adanya kewenangan yang benar-benar diberikan kepada guru, 

kualitas atasan yang mengawasi dan mengontrol perilaku guru, 

kebebasan yang diberikan kepada guru baik di dalam maupun diluar 

kelas, hubungan guru dengan muridnya dan pengetahuan guru 

(Nurdin, 2008:52). 

Guru harus menyadari dan meningkatkan kemampuannya 
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dalam mengelola proses pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, 

penggunaan sumber, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. 

Guru yang memiliki kompetensi akan mampu untuk menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif, sehingga para peserta didik 

dapat belajar dengan optimal dan pada akhirnya dapat mencapai 

semua tujuan pembelajaran. 

4. Perencanaan pengajaran sebagai suatu segmen kurikulum 

Pengajaran atau proses belajar mengajar adalah proses yang 

diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu, agar 

tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Pengaturan tersebut 

kemudian diwujudkan dalam bentuk perencanaan pengajaran. 

Harjanto (2006:22) mengungkapkan bahwa perencanaan dapat 

menolong pencapaian suatu sasaran secara lebih ekonomis, tepat 

waktu dan memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan 

domonitor dalam pelaksanaannya. 

Philip Commbs (dalam, Harjanto:2006) mengatakan bahwa 

perencanaan pengajaran adalah suatu penerapan yang rasional dari 

analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan 

agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan para murid dan masyarakatnya. Dalam perencanaan 

pengajaran diproyeksikan mengenai tindakan apa yang akan 

dilakukan pada waktu melaksanakan pengajaran. Mengingat 

pelaksanaan pengajaran adalah mengkoordinasikan unsur-unsur 
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pengajaran, maka isi perencanaan pada hakekatnya mengatur dab 

menetapkan unsur-unsur tersebut (Sudjana, 2009:136). 

Salah satu bentuk perencanaan mengajar adalah satuan 

pelajaran. Satuan pelajaran adalah program belajar-mengajar dalam 

satuan terkecil, misalnya untuk 40 menit yang memuat tujuan 

intruksional, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode dan 

evaluasi hasil belajar (Sudjana, 2009:137). Selain itu bentuk 

perencanaan proses pembelajaran yang lain meliputi silabus dan 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas 

mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), 

indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, 

alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar dan sumber belajar.   

5. Strategi pembelajaran 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang 

telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa 

diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru-anak didik dalam 

perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang 

telah digariskan (Djamarah, 2002:5). Selain itu Sudjana (2009:147) 

juga memberi definisi tentang strategi mengajar sebagai tindakan 

nyata dari guru atau praktek guru melaksanakan pengajaran melalui 

cara tertentu, yang dinilai lebih efektif dan lebih efisien. 
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Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi 

hal-hal berikut: 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan dalam belajar mengajar 

berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 

d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik 

untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan (Djamarah, 2002:5-6)  

6. Media pengajaran 

Pengertian media mengarah kepada sesuatu yang mengantar 

atau meneruskan informasi (pesan) antara sumber (pemberi pesan) 

dan penerima pesan. Hamidjojo (dalam Sadiman, 1996:80) 

berpendapat bahwa media adalah semua bentuk perantara yang 

digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, 
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sehingga ide atau gagasan yang dikemukakan itu dapat sampai pada 

penerima. Sementara itu Mc Luhan (dalam Sadiman, 1996:85) 

menyatakan bahwa media disebut juga channel karena 

menyampaikan pesan dari sumber informasi kepada penerima 

informasi. 

Dalam aktivitas pembelajaran, Heinich (dalam Sadiman, 

1996:85) menyatakan bahwa media dapat didefinisikan sebagai 

sesuatu yang membawa informasi atau pengetahuan dalam interaksi 

yang berlangsung antara guru dan murid atau dosen dan mahasiswa. 

Dari berbagai pengertian dan pembatasan yang telah diberikan 

oleh para ahli, ada tiga unsur yang terkandung dalam media. 

Pertama, segala sesuatu (fisik) yang dapat menyampaikan informasi 

atau pesan. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya 

sehingga dapat lebih dipahami peserta didik, dan memungkinkan 

peserta didik menguasai tujuan dari pembelajaran yang lebih baik. 

Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariatif, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga 

peserta didik tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi 

guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. Keempat, peserta didik 

akan lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendengarkan, mendemonstrasikan dan 

lain-lain juga dilakukan oleh siswa. 
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Media pembelajaran dapat diketahui beberapa jenisnya. 

Menurut Raharjo (2005:110), jenis media pembelajaran terdapat 

tujuh macam yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, 

yaitu; simulasi, audio, visual, gambar grafis, gambar cetakan, audio 

visual dan multi.media 

7. Evaluasi pengajaran 

Evaluasi merupakan salah satu komponen utama dalam 

kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dapat diartikan pengumpulan 

kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam 

kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan 

sejauh mana tingkat perubahan dalam diri siswa Blomm (dalam 

Daryanto, 2008:1). 

Ciri-ciri evaluasi adalah kegiatan yang mengarah pada 

berbagai hal yang berkenaan dengan proses penentuan nilai, faidah, 

dan pengontrolan penyimpangan melalui pendekatan logis yang 

didasarkan pada berbagai fakta empiris dan meliputi cakupan yang 

komprehensif. Evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar hampir 

terjadi di setiap saat, meskipun tingkat formalitasnya memiliki 

perbedaan. Evaluasi berhubungan erat dengan tujuan instruksional, 

analisis kebutuhan dan proses belajar mengajar (Daryanto, 

2010:128-129).    

Evaluasi menurut tujuannya dapat dibedakan menjadi evaluasi 

formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk 
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mengetahui hasil belajar siswa dalam rangka mencari balikan untuk 

memperbaiki proses belajar mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif 

bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam rangka 

menentukan perkembangan hasil belajar selama proses pendidikan 

tertentu (Sugandi, 2006:111). Sugandi (2006) juga menyampaikan 

tiga syarat pokok dalam pelaksanaan evaluasi yaitu kesahihan 

(validitas), keterandalan (ketepatan), dan kepraktisan.  

c.  Karakteristik Pembelajaran 

Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru pada 

hakekatnya adalah untuk membangun kreatifitas berfikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan berfikir peserta didik serta dapat 

meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai 

upaya peningkatan penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran. 

Belajar dan pembelajaran diarahkan untuk membangun kemampuan 

berfikir dan kemampuan menguasai materi pelajaran, dimana 

pengetahuan itu tidak diperoleh dengan cara diberikan atau ditransfer dari 

orang lain, tetapi dibentuk dan dikonstruksi oleh individu itu sendiri 

sehingga peserta didik itu mampu mengembangkan intelektualnya. 

Sagala (2005:63) mengemukakan bahwa pembelajaran mempunyai 

dua karakteristik, yaitu: (1) dalam proses pembelajaran melibatkan proses 

mental siswa secara maksimal, bukan hanya menuntut siswa sekedar 

mendengar, mencatat, akan tetapi menghendaki aktifitas siswa dalam 

proses berfikir, (2) dalam pembelajaran membangun suasana dialogis dan 
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proses tanya jawab terus menerus yang diarahkan untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kemampuan berfikir siswa, yang ada pada gilirannya 

kemampuan berfikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh 

pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Pembelajaran harus lebih 

menekankan pada aktivitas siswa, dan guru berperan sebagai 

pembimbing yang mengarahkan siswa supaya tidak menyimpang dari 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk itu perlu diketahui apa 

saja yang menjadi tujuan pembelajaran ini. 

Menurut Ibrahim (2002:48) tujuan pembelajaran merupakan 

rumusan perilaku yang telah diterapkan sebelumnya untuk menjadi milik 

dan harus nampak pada diri siswa sebagai akibat dari perbuatan belajar 

yang telah dilakukan baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk 

mewujudkan tujuan tersebut maka pendidik harus mempunyai berbagai 

macam metode dalam melaksanakan pembelajaran. Penerapannya 

menyesuaikan dengan situasi kegiatan belajar yang akan atau sedang 

dilakukan. Selain itu, interaksi antar pendidik dan peserta didik 

merupakan faktor penting dalam kegiatan pembelajaran. 

d. Tahap-Tahap Pembelajaran 

Adanya tahapan pembelajaran dimaksudkan supaya kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik sehingga 

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik pula. Adapun 

tahap-tahap pembelajaran tersusun sebagai berikut: 

1) Tahap persiapan 
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Tahap persiapan ini di awali dengan kesiapan guru dalam 

penguasaan bidang keilmuan yang menjadi kewenangannya, 

merupakan modal bagi terlaksananya proses pembelajaran yang 

baik. Guru profesional dituntut untuk memiliki persiapan dan 

penguasaan cukup memadai, baik dalam bidang keilmuan maupun 

dalam merancang program pembelajaran yang akan disajikan. 

2) Tahap pelaksanaan 

Pelaksanaan proses pembelajaran menggambarkan 

dinamika kegiatan belajar siswa yang dipandu dan dibuat dinamis 

oleh guru. Oleh karena itu guru dituntut untuk memiliki 

pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam 

mengaplikasikan metodologi dan pendekatan pembelajaran secara 

tepat. Kompetensi profesional dari guru tesebut dikombinasikan 

dengan kemampuan dalam memahami dinamika perilaku dan 

perkembangan yang dijalani siswa. 

  Keberhasilan proses pembelajaran banyak bertumpu pada 

sikap dan belajar siswa, baik perorangan maupun kelompok. 

Tersedianya sumber belajar dengan memenfaatkan media 

pembelajaran secara tepat merupakan kondisi positif yang mampu 

mendorong kegiatan belajar siswa yang proaktif dan efektif. 

Memelihara suasana pembelajaran yang dinamis dan 

menyenangkan merupakan kondisi esensial yang perlu tercipta 

dalam setiap proses pembelajaran. 
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3) Tahap Evaluasi 

Adapun yang dimaksud dengan evaluasi adalah alat yang 

digunakan untuk mengungkap taraf keberhasilan proses 

pembelajaran, khususnya untuk mengukur hasil belajar siswa. 

Melalui evaluasi dapat diketahui efektifitas proses pembelajaran 

dan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi 

merupakan laporan dari proses pembelajaran khususnya laporan 

tentang kemajuan pretasi belajar siswa. Evaluasi secara otomatis 

merupakan pertanggung jawaban guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran. 

4) Tahap Tindak Lanjut 

Pada tahap ini dipilah menjadi dua yaitu promosi dan 

rehabilitasi. Promosi merupakan penetapan untuk melangkah dan 

peningkatan lebih lanjut akan keberhasilan belajar siswa. Bentuk 

promosi dapat berupa melanjutkan pokok bahasan atas meteri 

pembelajaran atau keputusan tentang kenaikan kelas. Sedangkan 

rehabilitasi adalah perbaikan atas kekurangan yang telah terjadi 

dalam proses pembelajaran, khususnya apabila terjadi tingkat 

keberhasilan siswa yang kurang memadai. Bentuk rehabilitasi kita 

kenal dengan istilah remedial. 

2. Pendidikan  

Ki Hajar Dewantara (dalam Hasbullah, 2009:4) mendefinisikan 

pendidikan sebagai tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun 
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maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada 

pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 

Sementara itu pendidikan juga diartikan sebagai proses dimana pengalaman 

atau informasi diperoleh sebagai hasil belajar Crow dan Crow (dalam 

Sugandi. dkk, 2007:6). Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulkan bahwa 

pendidikan adalah sebuah proses pengembangan potensi-potensi peserta didik 

dengan agar ia dapat hidup bermasyarakat dalam tataran lokal, nasional 

maupun global. 

 Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS disebutkan 

jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas jalur pendidikan formal, non formal, 

dan informal yang dapat melengkapi dan memperkaya antara satu dengan 

yang lainnya. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang, pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan 

pendidikan informal adalah pendidikan di lingkungan keluarga dan 

masyarakat sekitar. 

 Jalur pendidikan formal terdiri atas tiga jenjang yaitu pendidikan 

dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dimana menurut 

Peraturan Pemerintah (PPRI) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan setiap jenjang pendidikan memiliki tujuan yang 

berbeda-beda. Dalam pasal 26 ayat 1 disebutkan tujuan pendidikan dasar 

yang mencakup pendidikan SD dan SMP adalah meletakkan dasar: 1) 
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kecerdasan, 2) pengetahuan, 3) kepribadian, 4) akhlak mulia, 5) ketrampilan 

untuk hidup mandiri, 6) mengikuti pendidikan lanjut.  

 Selanjutnya dalam pasal yang sama ayat 2 disebutkan pendidikan 

menengah umum memiliki tujuan untuk meningkatkan: 1) kecerdasan, 2) 

pengetahuan, 3) kepribadian, 4) akhlak mulia, 5) ketrampilan untuk hidup 

mandiri, 6) mengikuti pendidikan lanjut.  

 Di ayat 3 dijelaskan juga tujuan dari pendidikan menengah kejuruan 

yaitu untuk meningkatkan: 1) kecerdasan, 2) pengetahuan, 3) kepribadian, 4) 

akhlak mulia, 5) ketrampilan untuk hidup mandiri, 6) mengikuti pendidikan 

lanjut sesuai dengan kejuruannya.  

 Terakhir di PP tersebut ayat 4 diterangkan mengenai tujuan dari  

pendidikan tinggi yaitu untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang: 1) berakhlak tinggi, 2) memiliki pengetahuan, 3) terampil, 

4) mandiri, 5) mampu menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu, 

teknologi, serta seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan (Pidarta, 2007:12-

14). 

Secara umum tujuan pendidikan di Indonesia mulai dari jenjang 

pendidikan dasar, menengah hingga tinggi maupun tujuan pendidikan 

nasional mencakup tiga ranah perkembangan manusia, yaitu afektif (sikap), 

kognitif (pengetahuan), dan psikomotorik (ketrampilan). Pernyataan ini juga 

diperkuat dengan pandangan Phenix (dalam Latif, 2009:13) yang 

menjelaskan bahwa;  

Tujuan pendidikan adalah melahirkan manusia utuh yang 
memiliki ketrampilan dalam mempergunakan simbol-simbol, 
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ujaran dan isyarat, serta menciptakan dan mengapresiasikan 
objek-objek estetik yamg bermakna, diberkahi dengan kekayaan, 
serta disiplin kehidupan dalam kaitan dengan dirinya dan orang 
lain, dapat mengambil keputusan secara bijaksana, dan 
mempertimbangkan kebenaran serta kesalahan, dan memiliki 
pandangan yang integral. 

  
Untuk mewujudkan semua tujuan dari pendidikan yang telah tersebut di 

atas, maka perlulah kiranya dikembangkan suatu sistem pendidikan yang 

lebih humanis di Indonesia. Sistem pendidikan yang dapat merangkum semua 

potensi peserta didik  secara komprehensif di ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik.  

 

3. Pendidikan Berkarakter 

Hidayatullah (2010:13) mendefinisikan karakter sebagai kualitas atau 

kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang 

merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta 

membedakan dengan individu lain. Khan (2010) memberi definisi tentang 

karakter, yaitu sikap pribadi yang stabil hasil proses konsolidasi secara 

progresif dan dinamis, integrasi pernyataan dan tindakan. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, 

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; 

watak, sedang kata berkarakter diterjemahkan sebagai mempunyai tabiat, 

mempunyai kepribadian. 

 Jadi pendidikan berkarakter secara sederhana bisa didefinisikan 

sebagai, pemahaman, perawatan, daan pelakasanaan keutamaan (practice of 

virtue). Oleh karena itu pendidikan karakter di sekolah mengacu pada proses 
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penanaman nilai, berupa pemahaman-pemahaman, tata cara merawat dan 

menghidupi nilai-nilai itu, serta bagaimana seorang siswa memiliki 

kesempatan untuk dapat melatihkan nilai-nilai itu secara nyata (Koesoma, 

2010:192-193). Selain itu Khan (2010:1-2) mendefinisikan pendidikan 

berkarakter sebagai pendidikan yang mengajarkan anak didik berpikir cerdas, 

mengaktivasi otak tengah secara alami. Khan (2010:2) mengklasifikasikan 

pendidikan berkarakter ke dalam empat jenis, yaitu sebagai berikut: 

a. Pendidikan karakter berbasis nilai religius, yang merupakan 

kebenaran wahyu Tuhan (konservasi moral). 

b. Pendidikan karakter berbasis nilai budaya, antara lain yang berupa 

budi pekerti, pancasila, apresiasi sastra, keteladanan tokoh-tokoh 

sejarah dan para pemimpin bangsa (konservasi lingkungan). 

c. Pendidikan karakter berbasis lingkungan (konservasi lingkungan). 

d. Pendidikan karakter berbasis potensi diri yaitu sikap pribadi, hasil 

proses, kesadaran pemberdayaan potensi diri yang diarahkan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan (konservasi humanis).  

Nilai-nilai yang dikembangkan melalui pendidikan berkarakter 

bersumber dari agama, pancasila, budaya serta tujuan pendidikan nasional. 

Adapun nilai-nilai inti yang harus dikembangkan antara lain: religius, jujur, 

toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta 

damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab 

(Kemdiknas, 2010:8-10). Dari delapan belas nilai tersebut dapat diketahui 
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bahwa nilai-nilai yang ditetapkan telah merepresentasikan basis-basis 

pengembangan karakter yang dikemukakan oleh Khan.   

Hasil penelitian Sabar Budi Raharjo yang berjudul Pendidikan Karakter 

Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia dalam Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan, Vol. 16, No. 3, Mei 2010:232 juga menunjukkan karakter yang 

dimiliki masyarakat Indonesia sesuai dengan delapan belas nilai di atas 

diantaranya karakter santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam 

menyelesaikan masalah, local wisdom yang kaya dalam pluralitas, toleransi 

dan gotong royong.  

Sejumlah penelitian, definisi dan konsep tersebut menggambarkan 

pentingnya penanaman karakter dalam diri setiap individu karena berkaitan 

dengan pembentukan kepribadian yang baik dan menjadi individu yang 

berprinsip sehingga tepat dalam mengambil setiap tindakan. Pendidikan 

sangat berkaitan dengan proses internalisasi nilai-nilai kemasyarakatan, 

sehingga selain memberikan ilmu pengetahuan, pendidikan juga bertugas 

menyiapkan manusia yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, penanaman 

karakter menjadi bagian yang integral proses pendidikan di setiap jenjang 

pendidikan. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam 

pengembangan pendidikan berkarakter, diantaranya: 

a. Berkelanjutan; mengandung pengertian bahwa pendidikan berkarakter 

merupakan sebuah proses panjang yang dimulai sejak peserta didik masuk 

sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut 
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dimulai dari tahap pendidikan dasar, pada tahap pendidikan menengah 

dan pendidikan tinggi merupakan proses kelanjutannya. 

b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah; 

mensyaratkan bahwa proses pengembangan karakter dilakukan melalui 

setiap mata pelajaran, kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.  

c. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan; mengandung makna bahwa 

materi ajar pendidikan  

d. berkarakter bukanlah materi ajar biasa artinya materi pendidikan 

berkarakter bukanlah pokok bahasan tersendiri. Tetapi dikembangkan 

secara integratif dan materi pelajaran dapat dijadikan media untuk 

mengembangkan. 

e. Proses pendidikan harus dilakukan secara aktif dan menyenangkan; 

prinsip pendidikan berkarakter ini menunjukkan bahwa pendidikan 

berkarakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru 

menerapkan prinsip tut wuri handayani dalam setiap perilaku yang 

ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa pendidikan 

berkarakter harus dilaksanakan secara menyenagkan dan indoktrinatif 

(Kemdiknas, 2010). 

Prinsip-prinsip pendidikan berkarakter di atas sesuai yang diutarakan 

oleh I. G. A. K Wardani dalam Jurnal Pendidikan, Vol. 10, No. 2, September 

2009:91 yang menyatakan bahwa pendidikan berkarakter juga dapat 

dikembangkan secara integratif dalam pembentukan aspek kemampuan 

lainnya melalui penerapan lima dimensi belajar yang dikembangkan oleh 
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Marzano, Pickering, dan Mctighe, kelima dimensi belajat itu antara lain; 

sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar, memperoleh dan 

mengintegrasikan pengetahuan, memperluas dan memperhalus pengetahuan, 

menggunakan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir 

produktif. 

Kemudian diperkuat dengan hasil penelitian Sabar Budi Raharjo dalam 

penelitian yang berjudul Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan 

Akhlak Mulia dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, No. 3, Mei 

2010:234 yang menyatakan karakter ditanamkan kepada peserta didik melalui 

proses pendidikan dalam setiap mata pelajaran. Artinya pendidikan 

berkarakter tidak perlu berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran. Namun 

dikembangkan dalam setiap mata pelajaran sehingga dapat dipahami dan 

diamalkan oleh setiap peserta didik. Pengintegrasian pendidikan berkarakter 

dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata pelajaran. Nilai-nilai tersebut 

dicantumkan dalam silabus dan RPP. Pengembangan tersebut dapat ditempuh 

melalui beberapa cara berikut: 

a. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar isi 

untuk menentukan apakah nilai-nilai karakter bangsa yang 

tercantum itu sudah tercakup didalamnya. 

b. Menggunakan delapan belas nilai yang memperlihatkan keterkaitan 

SK dan KD dengan indikator untuk mengkaji nilai-nilai yang akan 

dikembangkan. 
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c. Mencantumkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan ke dalam 

silabus. 

d. Mencantumkan nilai-nilai yang dikembangkan ke dalam RPP. 

e. Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif 

yang memungkinkan peserta didik menginternalisasi nilai dan 

menunjukkan dalam perilaku yang sesuai. 

f. Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

menginternalisasi nilai dan menunjukkan dalam sikapnya 

(Kemdiknas, 2010:18). 

FX. Supriyono Raharjo dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi 

Pendidikan, No. 2, Tahun VIII, 2006 dengan penelitian yang berjudul 

Pembentukan Karakter dan Pengembangan Kompetensi Siswa Pendidikan 

Teknik di SMK Katolik Santo Mikael Surakarta Melalui Penerapan Total 

Quality Management:174 mengatakan pembentukan karakter siswa dapat 

dilaksanakan melalui pendidikan religius, pendidikan kepribadian, bimbingan 

psikologi dan konseling, kegiatan rekoleksi, ekstrakurikuler, retret dan 

weekend, melatih siswa untuk bertanggung jawab, jujur dan disiplin dengan 

kesadaran bukan karena paksaan, serta melalui praktikum kerja bangku dan 

permesinan dengan aturan kompensasi yang berkaitan erat dengan 

pembentukan kompetensi. Dalam Kemdiknas (2010:21) juga disebutkan 

apabila pendidikan berkarakter dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan di 

luar kelas seperti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang diiikuti 

oleh seluruh ataupun sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal 
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tahun ajaran dan dimasukkan dalam kalender akademik. 

Pemaparan-pemaparan mengenai pendidikan berkarakter diatas 

menunjukkan pendidikan berkarakter yang termasuk pendidikan di ranah 

afektif tidak mungkin dipisahkan dengan dua aspek yang lain, yaitu aspek 

kognitif dan aspek psikomotorik. Ini sesuai dengan pernyataan J. Sudarminta 

dalam tulisannya yang berjudul Pendidikan dan Pembentukan Watak Yang 

Baik yang dimuat dalam buku Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru 

70 Tahun Prof Dr. H.A.R . Tilaar, M.Sc.Ed (2002:459) menerangkan bahwa: 

pengembangan karir dan keberhasilan dalam hidup di tengah-tengah 

masyarakat, kecerdasan otak saja tidak cukup. Suatu tingkat kedewasaan 

emosi yang memungkinkan orang mampu menjalin relasi dan kerja sama 

yang baik dengan orang lain merupakan suatu keharusan. Bukan hanya IQ 

yang penting tetapi juga dan bahkan lebih-lebih EQ amat diperlukan. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter ini juga 

tersirat dalam empat pilar UNESCO, yaitu: learning to know, learning to do, 

learning to be, dan learning to live together, seperti yang termuat dalam 

Leraning: the Treasure Within, the report to UNESCO of The International 

Commsion on Education for Twenty First Century Keempat pilar inilah yang 

harus dimiliki warga dunia agar dapat bersaing dalam persaingan global. 

(Zhao, http://www.unesco.org/delors/index.html). 

B. Landasan Teori 

Teori Belajar Humanistik 

Pembelajaran humanistik sebenarnya lebih dipengaruhi oleh pandangan 

http://www.unesco.org/delors/index.html
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filsafat pendidikan humanisme. Tujuan pendidikan menurut pandangan aliran 

humanisme adalah untuk memanusiakan manusia agar manusia mampu 

mengaktualisasi diri sebaik-baiknya. Aliran humanistik bersifat ekletik, 

dalam arti mengambil teori yang sesuai (kognitif) asal tujuan pembelajaran 

tercapai. Pembelajaran humanistik mendorong anak untuk berpikir induktif, 

karena mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan aktif dalam proses 

pembelajaran (Sugandi, 2007:39-40).  

Sukmadinata (2009:87) menjelaskan bahwa pendidikan humanistik 

lebih menekankan bagaimana mengajar siswa (mendorong siswa), dan 

bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran 

adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan 

keterasingan atas lingkungan.  

Dalam artikel Some Educational Implications of The Humanistic 

Psychologist, Abraham Maslow mencoba untuk mengkritisi teori Freud dan 

behavioristik. Menurut Abraham, yang terpenting dalam melihat manusia 

adalah potensi yang dimilikinya. Humanistik lebih melihat pada sisi 

perkembangan kepribadian manusia daripada berfokus pada 

“ketidaknormalan” atau “sakit” seperti yang dilihat oleh teori psikoanalisa 

Freud. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai potensi 

manusia dan para pendidik yang beraliran humanistik biasanya memfokuskan 

pengajarannya pada pembangunan kemampuan positif ini.  

Kemampuan positif disini erat kaitannya dengan pengembangan 

emosi positif yang terdapat dalam domain afektif, misalnya ketrampilan 
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membangun dan menjaga relasi yang hangat dengan orang lain, bagaimana 

mengajarkan kepercayaan, penerimaan, kesadaran, memahami perasaan orang 

lain, kejujuran interpersonal, dan pengetahuan interpersonal lainnya. Intinya 

adalah meningkatkan kualitas ketrampilan interpersonal dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Maslow menggambarkan motivasi manusia berkeinginan untuk 

bersama manusia lain, berkompetensi, dikenali, aktualisasi diri sekaligus juga 

menggambarkan motivasi dalam level yang lebih rendah seperti kebutuhan 

fisiologis dan keamanan. Menurut aliran humanistik, para pendidik sebaiknya 

melihat kebutuhan yang lebih tinggi dan merencanakan pendidikan dan 

kurikukum untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Beberapa psikolog 

humanistik melihat bahwa manusia mempunyai keinginan alami untuk 

berkembang, untuk lebih baik, dan juga belajar. 

Secara singkatnya, pendekatan humanistik dalam pendidikan 

menekankan pada perkembangan positif. Pendekatan yang berfokus pada 

potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka 

punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini mencakup 

kemampuan interpersonal sosial dan metode untuk pengembangan diri yang 

ditujukan untuk memperkaya diri, menikmati keberadaan hidup dan juga 

masyarakat. Dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si 

pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri.  

(http://novinasuprobo.wordpress.com/2008/06/15/teori-belajar-humanistik/). 

 

http://novinasuprobo.wordpress.com/2008/06/15/teori-belajar-humanistik/
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C. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   Gambar 1. Bagan Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan 

berkarakter diimplementasikan oleh sekolah dalam hal ini guru, melalui 

komponen-komponen pembelajaran seperti perencanaan, strategi, media dan 

evaluasi, dimana muaranya adalah pencapaian tujuan pembelajaran. Dalam 

penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan 

berkarakter dalam proses pembelajaran serta hambatan-hambatan yang 

muncul dalam proses implementasinya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.    Dasar Penelitian 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam 

Basrowi dan Suwandi, 2008:21) mendefinisikan metode penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yangn menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data 

yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata dari 

para informan baik dalam kata-kata tertulis ataupun lisan.   

  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena dalam 

penelitian ini data yang diperoleh adalah data-data yang berupa data 

deskriptif yang tidak menggunakan data yang berupa angka untuk 

menerangkan hasil penelitian. Data deskriptif tersebut berkaitan dengan hasil 

penelitian yaitu implementasi pendidikan berkarakter di SMA 3 Semarang.   

  

B.   Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Semarang yang terletak di 

Jalan Pemuda No. 149 Semarang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan 

pada beberapa alasan yaitu karena sekolah ini telah ditetapkan sebagai 

sekolah percontohan tentang implementasi pendidikan berkarakter tingkat 

sekolah menengah atas di Kota Semarang. Selain itu SMA Negeri 3 
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Semarang merupakan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI), 

dengan predikat tersebut menyebabkan sistem pendidikan di SMA 3 

Semarang sedikit banyak terpengaruh oleh sistem pendidikan ala barat. 

 

C.   Fokus Penelitian  

Moleong (2006:92) pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang 

terhadap adanya masalah. Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada 

sesuatu fokus. Penetapan fokus dapat membatasi studi dan berfungsi untuk 

memenuhi kriteria masuk-keluar (inclusion-exlusion criteria) suatu informasi 

yang diperoleh di lapangan,  jadi fokus dalam penelitian kualitatif berasal dari 

masalah itu sendiri dan fokus dapat menjadi bahan penelitian.  

   Fokus penelitian pada penelitian ini adalah:  

1. Implementasikan pendidikan berkarakter dalam kegiatan 

pembelajaran. 

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam proses implementasi 

tersebut.  

 

D.   Sumber data 

  Data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
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1.   Data primer 

 Moleong (dalam Basrowi dkk, 2008:188) mengemukakan subjek 

penelitian merupakan orang dalam latar penelitian. Subjek penelitiannya 

adalah guru di SMA Negeri 3 Semarang. Melalui wawancara mendalam 

dapat diketahui bagaimana implementasi pendidikan berkarakter dalam 

kegiatan pembelajaran di SMAN 3 Semarang. 

 Tabel 1. Daftar Subyek Penelitian 

N
O NAMA JENIS 

KELAMIN USIA GURU MAPEL 

1. 
2. 
3. 
4. 

Suharno S. Pd 
Tri Martini S. Pd 
Sunarno S. Pd 
Soleh Amin S.Pd M. Pd 

L 
P 
L 
L 

56 
41 
49 
42 

Sosiologi 
Matematika 

Fisika 
Bahasa Indonesia 

 (sumber: pengolahan data primer juni 2011) 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informan kunci dalam 

penelitian ini adalah guru-guru mata pelajaran matematika, sosiologi, 

fisika, dan bahasa Indonesia. Alasan pemilihan empat guru tersebut 

karena telah mewakili informasi yang diberikan oleh guru-guru di SMA 

Negeri 3 Semarang. Terkait dengan penelitian ini guru-guru mata 

pelajaran diharapkan dapat memberikan keterangan-keterangan yang 

memadai mengenai pengimplementasian pendidikan berkarakter dalam 

perangkat pembelajaran, seperti silabus dan RPP. Selain itu sebagai 

informan kunci guru-guru mata pelajaran juga dapat memberi informasi 

mengenai strategi, media, evaluasi serta hambatan-hambatan yang 

ditemui dalam proses pengimplementasian pendidikan berkarakter dalam 
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pembelajaran. 

Tabel 2. Daftar Informan Pendukung 

NO NAMA JENIS 
KELAMIN USIA JABATAN 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Drs. Hari Waluyo MM 
Drs. Kamta Agus S 
Parama Tatwa 
Nailul Nikhikan 
Soma Gotama 
Engger Wiem 
Ian Ardiansyah 
Ranadhya Shafira 

L 
L 
P 
P 
L 
L 
L 
P 

47 
45 
17 
17 
16 
16 
16 
16 

Kepala sekolah 
Waka bidang kurikulum 
Peserta didik kelas XII 
Peserta didik kelas XII 
Peserta didik kelas XI 
Peserta didik kelas XI 
Peserta didik kelas X 
Peserta didik kelas X 

 (sumber: pengolahan data primer juni 2011) 

 Sesuai dari isi tabel diatas kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, dan 6 orang peserta didik menjadi informan pendukung 

dalam penelitian ini. Kepala sekolah diharapkan dapat memberikan 

keterangan-keterangan yang memadai tentang pendidikan berkarakter 

yang diimplementasikan di SMA Negeri 3 Semarang, meliputi latar 

belakang, target, supervisi serta hambatan yang ditemui pihak sekolah 

dalam program pendidikan berkarakter. Wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum diharapkan dapat memberikan informasi tentang implementasi 

pendidikan berkarakter dalam KTSP di SMA Negeri 3 Semarang tahun 

ajaran 2010/2011, nilai-nilai yang ditanamkan dalam pendidikan 

berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang serta program-program sekolah 

lain yang mendukung program pendidikan berkarakter di SMA Negeri 3 

Semarang. Sedangkan peserta didik yang memberikan informasi mengenai 

bagaimana guru mereka menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta 
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didik dan respon mereka terhadap program pendidikan berkarakter di 

SMAN 3 Semarang. 

2.   Data Sekunder 

 Sumber data utama perlu didukung dan dilengkapi dengan sumber 

data tambahan yang berupa dokumen-dokumen yang terdapat di sekolah. 

Dokumen tersebut adalah perangkat pembelajaran seperti silabus dan 

RPP, data guru dan karyawan, profil SMAN 3 Semarang, jadwal 

pelajaran, tata tertib untuk guru dan siswa, daftar kegiatan ekstrakurikuler 

serta foto yang terkait dengan penelitian ini.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1.   Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 

2006:186). Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam dengan menggunakan alat bantu yaitu pedoman wawancara. 

Wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang cara yang 

dilakukan oleh guru-guru mata pelajaran dalam kegiatan pembelajaran. 

Terkait dengan penelitian ini, perangkat yang digunakan dalam 

wawancara adalah alat pengumpul data yang berupa pertanyaan dan 

ditujukan kepada guru-guru mata pelajaran matematika, sosiologi, fisika 
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dan bahasa Indonesia yaitu Tri Martini S.Pd, Suharno S.Pd, Sunarno 

S.Pd, Soleh Amin S.Pd, M.Pd, kepala sekolah SMA Negeri 3 Semarang 

yaitu Drs. Hari Waluyo, M.M dan wakil kepala sekolah bidang 

kurikulum Drs. Kamta Agus Sajaka. Wawancara dengan guru-guru mata 

pelajaran dilaksanakan pada tanggal 3, 4 dan 10 mei 2011. Wawancara 

dengan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum 

tanggal 23 mei 2011. Wawancara dengan peserta didik dilaksanakan 

pada tanggal 9 juli 2011. 

2.   Foto 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan foto-foto yang 

dihasilkan oleh peneliti sendiri seperti foto SMAN 3 Semarang, serta 

beberapa foto yang lain terkait dengan pendidikan berkarakter di SMAN 

3 Semarang. Pengambilan foto dilakukan pada tanggal 25 dan 26 april, 2-

4, 10 dan 23 mei 2011. 

3.  Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

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

notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998:231). 

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan data mengenai perangkat pembelajaran, profil sekolah, 

jadwal pelajaran, daftar guru dan karyawan, rekap jumlah peserta didik, 

tata tertib guru dan karyawan, tata tertib peserta didik, rencana aksi 

pendidikan berkarakter, jadwal pelajaran sekolah. Pengumpulan data ini 
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dilakukan mulai tanggal 3 mei sampai tanggal 23 mei 2011.  

4.   Observasi 

 Metode obeservasi adalah suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur 

yang terstandar (Arikunto, 1998:225). Metode observasi yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena yang diteliti di SMA Negeri 3 Semarang. 

Pengamatan yang dilakukan bersifat non partisipatif, artinya peneliti 

tidak terlibat dalam kegiatan tersebut, namun hanya sebagai pengamat 

independen.  Peneliti melakukan pengamatan lingkungan di SMA Negeri 

3 Semarang secara umum pada tanggal 25 april sampai 10 mei 2011. 

Observasi dalam kegiatan pembelajaran secara khusus pada tanggal 4 dan 

5 mei 2011. Pengamatan dalam kelas ini bertujuan untuk mendapatkan 

mengetahui proses penanaman nilai-nilai karakter yang dilakukan oleh 

guru. Selain itu peneliti juga mengamati perangkat pembelajaran yang 

meliputi silabus dan RPP yang dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 23 

mei 2011. 

 

F.   Validitas Data 

 Validitas data yang digunakan untuk memeriksa data dalam penelitian 

ini adalah triangulasi data. Patton (dalam Moleong, 2006:330) 

mengemukakan triangulasi dengan sumber untuk membandingkan dan 

mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari alat dan 
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waktu yang berbeda. Hal ini dapat dicapai melalui jalan sebagai berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan peneliti dengan data hasil 

wawancara dengan guru-guru mata pelajaran, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum dan peserta didik SMA Negeri 3 

Semarang. 

2. Membandingkan apa yang disampaikan guru kepada peserta didik dalam 

kegiatan pembelajaran di kelas dengan apa yang disampaikan kepada 

peneliti dalam proses wawancara. 

3. Membandingkan pandangan guru-guru mata pelajaran dengan pandangan  

kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan peserta didik 

SMA Negeri 3 Semarang terhadap implementasi pendidikan berkarakter 

di SMA Negeri 3 Semarang.  

4. Membandingkan data hasil wawancara bersama guru-guru mata pelajaran 

dengan isi perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP yang 

disusunnya 

 

G.   Teknik Analisis Data 

Data kualitatif yang diperoleh dari lapangan diolah sehingga diperoleh 

keterangan yang bermakna, kemudian selanjutnya dianalisis. Data tersebut 

diolah dengan menggunakan model interaksi. Adapun proses analisis 

komponen utama yang perlu diperhatikan setelah pengumpulan data adalah: 

1.  Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 
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mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga 

kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2.  Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan setelah 

melakukan reduksi data yang akan dugunakan sebagai bahan 

laporan.  

3. Verifikasi/menarik kesimpulan Menarik kesimpulan atau 

verifikasi yaitu suatu kegiatan yang berupa pengambilan intisari 

dan penyajian data yang merupakan hasil dari analissis yang 

dilakukan dalam penelitian/kesimpulan awal yang sifatnya belum 

benar-benar matang. 

Bagan alur dalam analisis data dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Bagan Tahapan Proses Analisis Data dalam Penelitian 

Kualitatif (Sumber: Miles,1992 :19). 

Ketiga komponen tersebut di atas saling interaktif, artinya saling 

mempengaruhi dan terkait. Langkah pertama dilakukan penelitian di lapangan 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 
Penyajian Data 

Penarikan simpulan atau 
Verifikasi 
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dengan mengadakan observasi, wawancara, mengumpulkan dokumen-

dokumen yang relevan dan mengambil foto yang dapat merepresentasikan 

jawaban dari permasalahan yang diangkat. Tahap ini disebut dengan 

pengumpulan data. Dalam tahap ini, data yang dikumpulkan sangat banyak, 

maka setelah itu dilakukan tahap reduksi data untuk memilah-milah data yang 

benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini. Data tersebut yang kemudian 

ditampilkan dalam pembahasan karena dianggap penting dan relavan dengan 

permasalahan penelitian. Setelah tahap reduksi selesai, kemudian dilakukan 

penyajian data secara rapi dan tersusun sistematis. Apabila ketiga hal tersebut 

sudah benar-benar terlaksana dengan baik, maka diambil suatu kesimpulan 

atau verifikasi.  

 

H.   Prosedur penelitian 

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: 

1. Tahap pra penelitian 

Dalam tahap ini peneliti mengajukan surat ijin observasi awal 

untuk melakukan survey pendahuluan di SMA Negeri 3 Semarang, 

membuat rancangan skripsi, membuat instrumen penelitian dan surat ijin 

penelitian yang ditujukan kepada kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang 

dan SMA Negeri 3 Semarang. 

 

2. Tahap penelitian 

Pengamatan secara langsung yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 
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Semarang adalah mengenai implementasi pendidikan berkarakter. Selain 

observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa guru mata 

pelajaran, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan 

peserta didik kemudian melengkapi dan membandingkan kedua metode 

pengumpulan data tersebut dengan dokumen-dokumen sekolah dan foto-

foto yang relevan.  

3. Tahap pembuatan laporan 

Data hasil penelitian disusun untuk dianalisis kemudian 

dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan terbentuk suatu laporan 

hasil penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang berasal dari hasil 

wawancara guru sebagai informan utama, kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum, serta peserta didik sebagai informan pendukung, 

pengamatan yang telah dilakukan dan penggambaran fenomena pendidikan 

berkarakter yang dilakukan sebagai sumber diperolehnya data ini. Penulis 

melakukan wawancara dan observasi terhadap guru, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah bidang kurikulum, dan peserta didik di SMA Negeri 3 

Semarang. 

Bab ini menyajikan pula gambar-gambar yang mendukung proses 

implementasi pendidikan berkarakter yang dilakukan di SMA Negeri 3 

Semarang, serta suasana lingkungan pembelajaran yang mendukung 

implementasi pendidikan berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang. 

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Sekolah 

a. Sejarah, Kondisi fisik Sekolah dan Lingkungan Sekolah 

  SMA Negeri 3 Semarang berdiri sejak tanggal 1 November tahun 

1877. Terletak di Jalan Bodjong 149 (Jl. Pemuda 149). Mula-mula adalah 

HBS (Hogere Bugere School). Pada tahun 1930 dipergunakan untuk untuk 

HBS dan AMS (Algemene Meddelbare School), kemudian tahun 1937 

HBS pindah di jalan Oei Tong Ham (sekarang Jl Menteri Supeno No. 1 / 
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SMU 1 Semarang), sedangkan bangunan di jalan Bodjong dipergunakan 

untuk AMS dan MULO. Pada zaman pendudukan Jepang bangunan ini 

dipergunakan untuk SMT (Sekolah Menengah Tinggi). 

Saat zaman Republik tahun 1950, oleh pemerintah RI berubah 

menjadi SMA A/C lalu dipisah dua tahun kemudian menjadi SMA Negeri 

A dan SMA Negeri C. SMA Negeri A selanjutnya menjadi SMA III dan 

SMA Negeri C menjadi SMA IV Semarang, tetapi masih menempati 

gedung yang sama. Pada tahun 1971, oleh Kepala Perwakilan Dep. P dan 

K Prop. Jateng digabungkan menjadi SMA III – IV. 

Tujuh tahun kemudian, tepatnya tahun 1978 SMA III – IV, dipisah 

lagi, SMA IV menempati gedung baru di Banyumanik, sedangkan SMA 

III tetap menempati gedung di jalan Pemuda 149 Semarang. Sejak tahun 

1950 sampai sekarang SMA 3 sudah banyak mengalami pergantian kepala 

sekolah. Nama-nama kepala sekolah tersebut antara lain :  

Kepala SMA A/C  : Bapak Mr. FL. Wijono 

Kepala SMA A  : 1. Bapak Mr. FL. Wiyono 

       2. Bapak Sardjono 

        3. Bapak Maryono 

 Kepala SMA C  : Bapak BM. Ichwan 

 Kepala SMA III  : 1. Bapak BM. Ichwan 

        2. Bapak Moch Joesoef Soediradarsono 

        3. Bapak Drs. Arief Moechjidin 

 Kepala SMA IV  : 1. Bapak Marjono 
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     2. Bapak Drs. Soekono 

 Kepala SMA III -IV  : Bapak Drs. S. Soewarto Muthalib (1971- 

      1978) 

 Kepala SMA III  : 1. Bapak Drs. S. Soewarto Muthalib (1978- 

      1980) 

     2. Bapak Soetiman (1980-1989) 

        3. Bapak Soerjono Djati, BA (1989-1991) 

        4. Bapak M. Sukoco (1991-1995) 

         5. Bapak Drs. Rachmat Mardjuki (1995- 

      2000) 

          6. Bapak Drs.H.Sardju Maheri, M.Pd  

      (2000- 2005) 

          7. Bapak Drs. Soedjono (2005- 2010) 

       8. Bapak Drs. Hari Waluyo, MM (2010–  

      sekarang)  

SMA Negeri 3 Semarang berlokasi di Jalan Pemuda 149 Semarang. 

Letaknya strategis karena terletak di pusat kota, yaitu di sekitar Tugu 

Muda Semarang sehingga mudah dijangkau oleh para peserta didik. SMA 

Negeri 3 Semarang yang terletak di depan kantor Balaikota Semarang 

tersebut mempunyai luas tanah ± 17.087 m² dengan 114 lokasi serta ruang 

kelas sebanyak 41 ruang.  

SMA Negeri 3 Semarang memiliki luas seluruh ruang operasional 

adalah 6.890 m² dengan sebagian bangunan berlantai tiga. Adapun 
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rinciannya adalah sebagai berikut : Ruang Kepala Sekolah seluas 36 m²,  

Ruang Wakasek seluas 35 m², Ruang transit guru seluas 258 m², Ruang 

sidang seluas 260 m², Ruang perpustakaan seluas 264 m², Laboratorium 

Fisika seluas 220 m² dan 281 m², Laboratorium Biologi seluas 222 m², 

Laboratorium Bahasa seluas 111 m², Laboratorium Komputer seluas 220 

m², Tempat peribadatan seluas 150 m², Lapangan olahraga seluas 1978 m², 

Lapangan upacara seluas 2500 m², Ruang layanan BK seluas 112 m², 

Ruang kelas seluas 2378 m², Ruang tamu seluas 85 m², Ruang UKS seluas 

42 m², Kantin sekolah 265 m², Ruang media/alat bantu PBM seluas 117 

m², Ruang penjagaan seluas 5 m², Ruang TU seluas 117 m², Gudang 

barang seluas 40 m², Kamar mandi/WC keseluruhan seluas 336 m², Ruang 

server/ internet seluas 18 m², Ruang foto copy/ risograf seluas 20 m². 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Gambar 3. Gedung SMA Negeri 3 Semarang tampak depan 
(sumber: dokumentasi pribadi tanggal 2 Mei 2011). 

 Sekolah ini mempunyai beberapa ruangan yang dipergunakan 

untuk menunjang KBM (Kegiatan Belajar Siswa) diantaranya adalah ruang 

kelas dan Laboratorium. Setiap ruang kelas terdapat 1 ruang kelas yang 

digunakan oleh 2 guru dengan mapel yang sama. Keadaan fisik ruang 
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kelas memang sudah memenuhi standar penilaian fisik kelas yang bagus 

karena pada setiap ruang kelas terdapat media penunjang pembelajaran 

seperti LCD dan komputer, selain itu ruangan juga difasilitasi dengan AC. 

Laboratorium yang terdapat di SMA Negeri 3 Semarang masing-masing 

mempunyai 2 ruangan, yaitu Laboratorium Fisika, Laboratorium Biologi, 

Laboratorium Komputer dan Laboratorium Kimia. Berbeda halnya dengan 

Laboratorium bahasa yang hanya mempunyai 1 ruangan. 

Sekolah ini merupakan sekolah mandiri yang berorientasi 

pendekatan SKS (Satuan Kredit Semester) sehingga siswa tidak 

mempunyai ruang kelas melainkan harus melakukan moving class untuk 

setiap mata pelajaran. Pendekatan SKS ini sesuai dengan ditetapkannya 

SMA Negeri 3 Semarang sebagai RSBI (rintisan sekolah bertaraf 

internasional) sejak tahun ajaran 2006/2007. Dengan diadopsinya 

pendekatan SKS ini diharapkan dalam kurun waktu 6-8 tahun setelah 

ditetapkan sebagai RSBI, SMA Negeri 3 bisa memperoleh predikat SBI 

(sekolah bertaraf internasional). 

SMA Negeri 3 Semarang merupakan sekolah yang terletak di pusat 

kota Semarang, sekolah ini dikelilingi oleh gedung-gedung besar, di 

sebelah selatan terdapat Gedung Pandanaran, sebelah timur terdapat 

Kantor Balai kota Semarang. Jarak antara SMA Negeri 3 Semarang 

dengan gedung-gedung yang mengelilinya sangat dekat. Tetapi karena 

sekolah ini menerapkan kedisiplinan yang sangat tinggi dengan berbagai 

aturan yang ditaati oleh seluruh warga sekolah menjadikan proses 
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pembelajaran di sekolah ini tidak begitu terganggu oleh aktifitas-aktifitas 

gedung-gedung di sekelilingnya 

 Berbagai fasilitas yang ada di SMA Negeri 3 Semarang ini 

tentunya sangat mendukung perkembangan peserta didik, baik dalam 

bidang akademik maupun non akademik. Maka tidak mengherankan 

apabila para peserta didik dari SMA Negeri 3 Semarang memperoleh 

banyak prestasi dalam setiap kejuaraan yang diikuti baik dalam tingkat 

kota, provinsi, nasional, bahkan internasional. Ini menjadikan SMA Negeri 

3 Semarang sebagai salah satu sekolah RSBI yang cukup favorit di Jawa 

Tengah. 

b. Visi dan Misi Sekolah 

Sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

mewujudkan kualitas kinerja yang baik, maka SMA Negeri 3 Semarang 

menetapkan visi, misi dan nilai inti. Visi dari SMA Negeri 3 Semarang 

adalah "menjadi sekolah menengah atas bertaraf internasional terbaik di 

Indonesia, mengutamakan mutu dengan kepribadian yang berpijak pada 

budaya bangsa". Misi dari SMA Negeri 3 Semarang adalah 

"mengembangkan potensi peserta didik untuk meraih hidup sukses, 

produktif, berakhlak mulia, dan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, 

kreatif, inovatif dan menyenangkan".  

Adapun nilai inti SMA Negeri 3 Semarang, diantaranya: 

1. Religius 

2. Jujur dan integritas 
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3. Fokus kepada pelanggan 

4. Kompeten, ramah dan menyenangkan 

5. Kreatif dan inovatif 

6. Pembelajaran berkesinambungan  

Visi, misi dan nilai inti SMA Negeri 3 Semarang sebagaimana 

tersebut di atas kemudian diwujudkan dalam tata tertib sekolah. Tata tertib 

itu kemudian pedoman dan landasan bagi seluruh warga sekolah dalam 

menjalankan peran masing-masing komponen, sehingga dapat 

meningkatkan kualitasdan mencapai tujuan dari SMA Negeri 3 Semarang. 

c. Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan 

 SMA Negeri 3 Semarang  mempunyai 99 guru mata pelajaran 

dengan yang sudah berstatus pegawai negeri sipil sejumlah 80 orang dan 

yang masih guru bantu atau guru tidak tetap sejumlah 19 orang. Masing-

masing guru terbagi dalam 19 mata pelajaran. Dengan rata-rata jumlah 

guru tiap mata pelajarannya 3-5 orang. SMA Negeri 3 Semarang juga 

didukung tenaga kependidikan sebanyak 25 orang, dengan 11 orang telah 

berstatus pegawai negeri sipil dan sisanya sebagai pegawai tidak tetap. 

 Kondisi guru di SMA Negeri 3 Semarang sebagian besar telah 

menempuh jenjang pendidikan terakhir S1 (Strata Satu) yang berjumlah 78 

orang. Sedangkan yang berpendidikan D3 (Diploma Tiga) berjumlah 3 

orang dan yang telah menyelesaikan pendidikan S2 (Strata Dua) sebanyak 

18 orang. 

Predikat RSBI membuat guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang 
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harus mempunyai kompetensi yang baik dalam berbahasa Inggris dan 

penguasaan ICT (information and communication technology), ini terkait 

dengan pembelajaran bilingual yang dilaksanakan di sekolah ini terutama 

di 5 pelajaran inti, diantaranya: matematika, fisika, biologi, kimia dan 

ekonomi. Untuk itulah secara internal SMA Negeri 3 Semarang memberi 

pelatihan tentang bahasa Inggris dan ICT (information and communication 

technology), kepada guru-guru yang biasanya dilakukan tiap hari sabtu. 

SMA Negeri 3 juga memiliki ruang TRRC yang berfungsi sebagai tempat 

diskusi bagi para guru yang juga dilengkapi dengan fasilitas beberapa unit 

PC (personal computer) yang mempunyai akses koneksi internet. Ini tentu 

sangat memudahkan bagi para guru di sekolah ini untuk memperoleh 

sumber-sumber belajar yang dapat menunjang proses kegiatan belajar 

mengajar. 
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d. Kondisi Peserta Didik 

Tabel 3. Jumlah Peserta Didik/Rombongan Belajar 

Kelas L P Jumlah 

X Reguler 141 242 383 

X Olimpiade 16 16 32 

XI Ilmu Alam 156 226 382 

XI Olimpiade 11 21 32 

XI Ilmu Sosial 17 36 53 

XII Ilmu Alam 158 270 425 

XII Ilmu Sosial 30 37 67 

X Akselerasi 8 12 20 

XI Akselerasi 10 10 20 

Jumlah Total 
Siswa 547 870 1417 

Sumber: Rekap Jumlah Peserta Didik SMAN3 Semarang Tahun Pelajaran 
2010/2011 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta didik di SMA 

Negeri 3 Semarang pada tahun pelajaran 2010/2011 adalah 1417. Sebagian 

besar dari peserta didik di sekolah ini berasal dari Kota Semarang, tetapi 

terdapat pula peserta didik yang berasal dari kawasan-kawasan lain sekitar 

Semarang seperti Kab. Semarang, Kab. Demak, Kab. Kendal, serta 

beberapa kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Jumlah peserta didik yang 

hampir mencapai 1500 orang, maka tidak mengherankan apabila sekolah 

ini cenderung heterogen baik secara vertikal maupun horizontal.  

Dalam Tabel 3 di atas juga dapat dilihat bahwa di SMA Negeri 3 

Semarang terdapat dua jurusan yaitu program ilmu alam dan ilmu sosial. 
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penjurusan itu dimulai ketika peserta didik duduk di kelas XI. Selain itu 

juga ada kelas olimpiade dan kelas akselerasi. Kelas olimpiade ditujukan 

untuk peserta didik yang disiapkan mengikuti kejuaraan-kejuaraan di 

bidang akademis terutama di mata pelajaran IPA. Sedangkan kelas 

akselerasi ditujukan khusus bagi peserta didik yang memiliki kemampuan 

menyelesaikan studi hanya dalam waktu dua tahun. Adapun untuk masuk 

ke kelas olimpiade dan akselerasi ini terdapat seleksi lanjutan bagi para 

calon peserta didik yang sebelumnya telah lolos dalam seleksi untuk kelas 

reguler. 

Jurusan IPA merupakan jurusan yang paling banyak diminati oleh 

peserta didik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah peserta didik di 

jurusan IPA jauh lebih tinggi dari jumlah peserta didik di jurusan IPS, baik 

pada kelas XI maupun kelas XII. Adapun jumlah rombongan belajar pada 

setiap kelas memiliki jumlah yang berbeda. Kelas X dan XI terbagi ke 

dalam 15 rombongan belajar, sedangkan kelas XII terbagi ke dalam 13 

rombongan belajar. 

 

2. Implementasi Pendidikan Berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang 

Pendidikan adalah suatu proses untuk membekali manusia agar dapat 

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Melalui pendidikan inilah manusia 

beradaptasi dengan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakatnya. Jadi 

dapat dikatakan pendidikan tidak hanya dipandang sebagai proses pencarian 

pengetahuan yang bersifat kognitif saja, tetapi juga proses pencarian 
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ketrampilan dan juga adaptasi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. 

Keseimbangan perkembangan antara intelegensi, ketrampilan dan 

sikap saat ini memang sangat diperlukan manusia untuk bisa mengembangkan 

diri dan bersaing dalam tataran global. Pernyataan ini sesuai dengan 

pernyataan J. Sudarminta dalam tulisannya yang berjudul Pendidikan dan 

Pembentukan Watak Yang Baik yang dimuat dalam buku Pendidikan untuk 

Masyarakat Indonesia Baru 70 Tahun Prof Dr. H.A.R . Tilaar, M.Sc.Ed 

(2002:45) yang menerangkan bahwa pengembangan karir dan keberhasilan 

dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, kecerdasan otak saja tidak cukup. 

Suatu tingkat kedewasaan emosi yang memungkinkan orang mampu menjalin 

relasi dan kerja sama yang baik dengan orang lain merupakan suatu 

keharusan. Bukan hanya IQ yang penting tetapi juga dan bahkan lebih-lebih 

EQ amat diperlukan. Phenix (dalam Latif, 2009:13) juga menjelaskan bahwa 

tujuan pendidikan tidak lain adalah menciptakan manusia secara utuh yang 

memiliki ketrampilan dalam mempergunakan simbol-simbol, ujaran dan 

isyarat, serta menciptakan dan mengapresiasikan objek-objek estetik yamg 

bermakna, diberkahi dengan kekayaan, serta disiplin kehidupan dalam kaitan 

dengan dirinya dan orang lain, dapat mengambil keputusan secara bijaksana, 

dan mempertimbangkan kebenaran serta kesalahan, dan memiliki pandangan 

yang integral.  

Pendidikan yang menekankan pada pembentukan kepribadian sejatinya 

telah dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Semarang jauh sebelum adanya 

program pendidikan berkarakter, karena pada dasarnya tujuan pendidikan 
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adalah menciptakan manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta akhlak mulianya, sehingga pelaksanaan pendidikan oleh setiap 

sekolah tentunya mengacu pada tercapainya hal tersebut. Namun setelah 

diwacanakannya pendidikan berkarakter oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono pada tahun 2008 dan dicanangkan secara resmi oleh Kementrian 

pendidikan nasional pada awal tahun 2010, Pusat Kurikulum Kemdiknas 

menunjuk SMA Negeri 3 Semarang sebagai salah satu sekolah pilot project 

implementasi pendidikan berkarakter di provinsi Jawa Tengah mulai tahun 

ajaran 2010/2011.  

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya dalam kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect atau tujuan instruksional, yang 

biasanya berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang secara eksplisit 

dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khusus 

akan mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. 

Setelah peserta didik melakukan proses belajar mengajar selain memperoleh 

hasil belajar, mereka juga akan memperoleh apa yang disebut dampak 

pengiring (nurturant effect) yang biasanya berupa kesadaran akan sifat 

pengetahuan, tenggang rasa, kecermatan, dalam berbahasa, dan sebagainya 

(Sugandi, 2006:28-29). Jadi dapat dikatakan dengan diimplementasikannya 

pendidikan berkarakter, maka pembelajaran di SMA Negeri 3 Semarang 

diarahkan untuk pencapaian kedua tujuan pembelajaran baik itu intructional 

effect dan nurturant effect secara seimbang. 

Secara falsafah pendidikan berkarakter erat kaitannya dengan teori 
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belajar humanistik. Dimana tujuan proses belajar dengan pendidikan 

berkarakter sejalan dengan pandangan humanistik yaitu untuk memanusiakan 

manusia agar manusia mampu mengaktualisasi diri sebaik-baiknya. 

Sukmadinata (2009:87) menjelaskan bahwa pendidikan humanistik lebih 

menekankan bagaimana mengajar siswa (mendorong siswa), dan bagaimana 

merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajaran adalah 

memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan 

keterasingan atas lingkungan. Ini sesuai dengan materi yang diajarkan melalui 

implementasi pendidikan berkarakter yaitu nilai-nilai yang dipahami, dirawat 

serta dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. 

Humanistik menekankan pada perkembangan kemampuan positif. 

Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif 

yang terdapat dalam domain afektif, misalnya ketrampilan membangun dan 

menjaga relasi yang hangat dengan orang lain, bagaimana mengajarkan 

kepercayaan, penerimaan, kesadaran, memahami perasaan orang lain, 

kejujuran interpersonal, dan pengetahuan interpersonal lainnya. Intinya adalah 

meningkatkan kualitas keterampilan interpersonal dalam kehidupan sehari-

hari. 

Sebagai salah satu lembaga pendidikan, SMA Negeri 3 Semarang telah 

memiliki visi, misi dan nilai inti yang bertujuan tercapainya sistem pendidikan 

yang berkualitas sehingga dapat mencetak lulusan yang tidak hanya cakap 

dalam ranah akademis saja tetapi juga memiliki kepribadian yang berpijak 

pada budaya bangsa. Diimplementasikannya pendidikan berkarakter ini ke 
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dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat mendukung pencapaian 

visi, misi dan nilai inti dari SMA Negeri 3 Semarang itu sendiri.   

Pernyataan-pernyataan di atas sesuai dengan penuturan Bapak Hari 

Waluyo selaku kepala Sekolah SMA Negeri 3 Semarang bahwa. 

"pertama, SMA 3 berusaha untuk melaksanakan pendidikan yang 
menyeluruh, tidak hanya pintar tetapi anak-anak juga harus memiliki 
budi pekerti, wawasan nasional, nah itu telah diusahakan di sini sejak 
sebelum adanya program pendidikan karakter. Tetapi setelah 
ditetapkannya program pendidikan karakter, secara formalnya kita 
ditunjuk pusat kurikulum sebagai sekolah pilotting sejak tahun 
kemarin"(wawancara tanggal 23 mei 2011). 

 
Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Kamta Agus S. 

 
"SMA 3 menerapkan PBKB (pendidikan budaya dan karakter bangsa) 
mulai tahun 2010 mas....targetnya dari program ini adalah pencapaian 
visi, misi dan nilai inti, karena sekolah ini pada dasarnya kan sudah 
memiliki visi, misi dan nilai inti mas, sehingga setiap program yang 
ada hendaknya mampu mendukung terlaksananya visi, misi serta nilai 
inti tersebut" (wawancara tanggal 23 mei 2011). 

 
Pendidikan berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang bukan merupakan 

sebuah mata pelajaran yang berdiri sendiri. Tetapi lebih kepada 

pengintegrasian sekumpulan nilai-nilai budaya dan karakter ke semua mata 

pelajaran yang ada.  Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang digunakan 

dalam pengembangan pendidikan berkarakter, diantaranya: 

a. Berkelanjutan; mengandung pengertian bahwa pendidikan 

berkarakter merupakan sebuah proses panjang yang dimulai sejak 

peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. 

Sejatinya, proses tersebut dimulai dari tahap pendidikan dasar, pada 

tahap pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan 

proses kelanjutannya. 
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b. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan sesuai 

dengan budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses 

pengembangan karakter dilakukan melalui setiap mata pelajaran, 

kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.  

c. Nilai tidak diajarkan tetapi dikembangkan; mengandung makna 

bahwa materi ajar pendidikan berkarakter bukanlah materi ajar 

biasa artinya materi pendidikan berkarakter bukanlah pokok 

bahasan tersendiri. Tetapi dikembangkan secara integratif dan 

materi pelajaran dapat dijadikan media untuk mengembangkan. 

d. Proses pendidikan harus dilakukan secara aktif dan menyenangkan; 

prinsip pendidikan berkarakter ini menunjukkan bahwa pendidikan 

berkarakter dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru 

menerapkan prinsip tut wuri handayani dalam setiap perilaku yang 

ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa 

pendidikan berkarakter harus dilaksanakan secara menyenagkan 

dan indoktrinatif (Kemdiknas, 2010). 

Dari pernyataan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan pendidikan 

berkarakter tidak perlu berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran. Namun 

dikembangkan dalam setiap mata pelajaran sehingga dapat dipahami dan 

diamalkan oleh setiap peserta didik. 

Pendidikan berkarakter berisi delapan belas nilai yang 

diimplementasikan oleh guru dalam kegiatan pembelajarnnya. Ke delapan 

belas nilai itu diantaranya; religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 
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kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Kemdiknas, 

2010:8-10). Namun dari delapan belas nilai yang terdapat dalam program 

pendidikan karakter di atas, tidak semua nilai dikembangkan di SMA Negeri 3 

Semarang. SMA Negeri 3 Semarang hanya menetapkan lima nilai untuk 

dikembangkan oleh guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu religius, 

jujur, peduli lingkungan, nasionalisme serta kreatif inovatif. Lima nilai itu 

merupakan nilai-nilai yang disesuaikan dengan nilai inti sekolah. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Bapak Drs. Kamta Agus selaku wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum berikut ini. 

".... pengennya kita secara keseluruhan delapan belas nilai dari puskur 
dapat dimplementasikan, namun karena kita baru, tidak mungkin kita 
memaksakan delapan belas nilai tersebut nanti hasilnya malah nggak 
maksimal. Untuk itu secara bertahap SMA 3 mulai mengembangkan 
dan sebagai awalan lima nilai yang diadopsi dari nilai inti sekolah 
itulah yang kemudian kami kembangkan" (wawancara tanggal 23 mei 
2011).  
  
Tetapi selain kelima nilai tersebut, pihak sekolah juga memberikan 

kebebasan kepada guru-guru untuk mengembangkan nilai-nilai lain dalam 

kegiatan belajar mengajar yang disesuaikan dengan materi pelajarannya 

karena tidak semua materi pelajaran bisa dimasukkan nilai-nilai karakter yang 

sesuai dengan nilai inti sekolah. Ini sesuai dengan informasi yang disampaikan 

oleh Bapak Suharno, salah satu guru Sosiologi, berikut ini. 

"....untuk pelajaran sosiologi sesungguhnya mudah mas untuk 
menerapkan semua karakter yang dicanangkan puskur (pusat 
kurikulum), tapi saya sendiri selain mengembangkan lima karakter 
yang diambil dari nilai inti sekolah juga berinisiatif untuk 
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menambahkan karakter-karakter lain seperti rasa ingin tahu, toleransi, 
dan disiplin karena menurut saya karakter-karakter inilah yang 
menjadi pondasi bagi siswa untuk belajar bersosialisasi, sehingga 
penting saya tekankan ke anak" (wawancara tanggal 4 mei 2011). 
 
Dan diperkuat oleh pernyataan Bapak kepala sekolah. 
 
".... semua mata pelajaran sudah mengaplikasikan pendidikan karakter 
tapi memang belum maksimal dan menurut saya tiap materi belum 
tentu bisa dimasuki nilai-nilai karakter" (wawancara tanggal 23 mei 
2011, dapat dilihat pada gambar 4). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Wawancara dengan kepala sekolah Drs. Hari 
Waluyo, M. M.(sumber: dokumentasi pribadi tanggal 23 

Mei 2011). 
 

Dari hasil pengamatan peneliti, implementasi pendidikan berkarakter 

di SMA Negeri 3 Semarang salah satunya dapat dilihat dari dokumen-

dokumen sekolah, seperti silabus dan RPP. Penyisipan nilai-nilai karakter 

dalam perencanaan pembelajaran bertujuan untuk menolong pencapaian suatu 

sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu dan memberi peluang untuk lebih 

mudah dikontrol dan domonitor dalam pelaksanaannya Harjanto (2006:22). 

Secara garis besar implementasi pendidikan berkarakter dalam silabus 

terletak pada bagian materi. Pada bagian materi, selain termuat kolom materi 
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utama juga disisipkan kolom karakter yang letaknya disamping kolom materi 

utama. Selain itu pada bagian indikator dalam silabus juga disisipkan nilai-

nilai pendidikan karakter. Untuk penyisipan nilai-nilai karakter dalam RPP 

selain pada bagian indikator dan materi, implementasi pendidikan berkarakter 

dapat dilihat pada bagian tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan 

penilaian pembelajaran. Namun hal tersebut tidak selalu menjadi patokan. 

Pihak sekolah sendiri memberi kebebasan kepada para guru untuk 

mengembangkan RPP mereka karena tidak semua materi bisa dimasukkan 

nilai-nilai karakter, sehingga kemudian nilai-nilai karakter misalnya hanya 

dimunculkan pada bagian kegiatan pembelajaran ataupun evaluasi 

pembelajaran (lihat lampiran 3). 

Selain itu implementasi nilai-nilai karakter juga ditandai dengan tanda 

warna atau pencetakan dengan huruf italic (miring) pada setiap bagian RPP 

maupun silabus yang memuat nilai-nilai karakter (lihat lampiran 3). 

Pernyataan di atas sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh salah 

seorang guru matematika, ibu Tri Martini S. Pd. 

"perangkat yang dikembangkan di smaga (SMA 3), sudah termuat 
kolom-kolom tersendiri yang berisi tentang nilai-nilai karakter pada 
bagian materi yang kemudian dibreakdown ke indikator....tapi 
matematika kan pelajaran eksak sehingga tidak semua materi bisa 
dimasuki pendidikan karakter (wawancara tanggal 3 mei 2011).   
 
Pernyataan tersebut diperkuat oleh bapak Soleh Amin. 

 "....ada kolom tentang pendidikan karakter di RPP maupun silabus 
yang ditandai dengan tanda warna atau huruf miring. Tapi untuk RPP 
tiap guru apalagi tiap mata pelajaran ya berbeda mas, yang jadi 
patokan penting itu pemberian tanda warna atau huruf miring pada 
setiap nilai-nilai karakter yang dimasukkan di RPP" (wawancara 
tanggal 4 mei 2011). 
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Apa yang dilakukan oleh guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang ini 

telah sesuai dengan yang termuat dalam “Bahan Pelatihan Pengembangan 

Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa” yang menyebutkan pengintegrasian 

pendidikan berkarakter dalam setiap pokok bahasan dari setiap mata 

pelajaran. Nilai-nilai tersebut dicantumkan dalam silabus dan RPP. 

Pengembangan tersebut dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut: 

g. Mengkaji standar kompetensi, kompetensi dasar, dan standar isi 

untuk menentukan apakah nilai-nilai karakter bangsa yang 

tercantum itu sudah tercakup didalamnya. 

h. Menggunakan delapan belas nilai yang memperlihatkan keterkaitan 

SK dan KD dengan indikator untuk mengkaji nilai-nilai yang akan 

dikembangkan. 

i. Mencantumkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan ke dalam 

silabus. 

j. Mencantumkan nilai-nilai yang dikembangkan ke dalam RPP. 

k. Mengembangkan proses pembelajaran peserta didik secara aktif 

yang memungkinkan peserta didik menginternalisasi nilai dan 

menunjukkan dalam perilaku yang sesuai. 

l. Membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam 

menginternalisasi nilai dan menunjukkan dalam sikapnya 

(Kemdiknas, 2010:18). 

Tetapi belum semua guru melakukan penyusunan perangkat 

pembelajaran yang telah memuat pendidikan karakter di dalamnya. Hal ini 
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terjadi karena kebingungan yang dialami oleh guru-guru di lapangan atas 

kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah. Seperti yang dialami bapak 

Sunarno yang mengampu mata pelajaran Fisika. 

"....terus terang saya belum menyusun RPP yang sesuai dengan 
pendidikan karakter mas, karena saya sendiri bingung dengan 
berbagai kebijakan dari atas. Kelihatannya baru kemarin saya 
menyusun RPP dengan konsep baru yang ada eksplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi itu, kok sekarang ditambahi lagi dengan pendidikan 
berkarakter. Menurut saya hitam di atas putih itu tidak penting dalam 
hal ini yang lebih penting praktek di kelasnya" (wawancara tanggal 10 
mei 2011). 
 
Implementasi pendidikan berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang juga 

menyebabkan proses penanaman nilai menjadi tanggung jawab dari guru di 

semua mata pelajaran, ini berbeda dengan pandangan terdahulu yang hanya 

menekankan proses penanaman nilai pada mata pelajaran tertentu saja, seperti 

PKn dan pendidikan agama. Di SMA Negeri 3 Semarang peneliti melihat 

sebagian besar mata pelajaran yang ada di sekolah ini telah melakukan 

implementasi pendidikan berkarakter ke dalam kegiatan belajar mengajar. Ini 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan Naelul N siswa kelas XII IPA 

berikut. 

“mayoritas pelajaran yang saya ikuti guru-gurunya udah nyampein 
tentang nilai-nilai gitu terutama yang paling sering tu masalah 
kejujuran dan kesopanan” (wawancara tanggal 6 juli 2011). 
 

 Untuk mencapai tujuan pendidikan berkarakter yaitu terinternalisasi 

nilai-nilai luhur bangsa, maka diperlukan suatu metode atau strategi agar nilai-

nilai yang disampaikan dapat tertanam baik dalam diri peserta didik. Secara 

umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk 

bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan 
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dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum 

kegiatan guru-anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk 

mencapai tujuan yang telah digariskan (Djamarah, 2002:5). Pemilihan strategi 

atau metode hendaknya selalu memperhatikan kondisi-kondisi, antara lain 

karakter mata pelajaran itu sendiri, media yang mendukung, serta yang 

terpenting adalah memperhatikan prinsip diferensiasi dan individualitas dalam 

proses pembelajaran dengan cara mengenal aspek-aspek dari setiap pribadi 

peserta didik, aspek tersebut dapat diklasifikasikan seperti; latar belakang 

masyarakat, latar belakang keluarga, tingkat intelegensia, hasil belajar, 

kesehatan badan, hubungan antar pribadi, kebutuhan-kebutuhan emosional, 

sifat kepribadian dan bermacam-macam minat belajar (Hamalik, 2007:101-

105). 

Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal 

berikut. 

a. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik 

sebagaimana yang diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan dalam belajar mengajar 

berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 

dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 

mengajarnya. 
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d. Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 

kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 

pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 

belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik 

untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan 

secara keseluruhan (Djamarah, 2002:5-6)  

Metode atau strategi keteladanan memegang peranan penting dalam 

proses penanaman nilai dalam program pendidikan berkarakter di SMA 

Negeri 3 Semarang. Hal itu karena untuk menjadikan peserta didik dapat 

menginternalisasi nilai dengan baik, tentunya diperlukan keteladanan-

keteladanan dari lingkungan yang ada  di sekitarnya. Dalam konteks ini guru 

adalah orang yang harus bisa menjadi contoh yang baik bagi para peserta 

didiknya, bahkan dalam pepatah Jawa disebutkan bahwa guru adalah orang 

yang digugu lan ditiru yang artinya adalah seseorang yang harus bisa didengar 

dan dicontoh. Untuk itulah guru harus mempunyai empat kompetensi dasar 

dan salah satu diantaranya adalah kompetensi kepribadian yang baik, artinya 

guru harus memiliki pribadi yang mantap, stabil, arif, berwibawa, berakhlak 

mulia sehingga guru dapat dijadikan model dan teladan yang baik bagi peserta 

didik (Pusat Pengembangan PPL, 2010:81). 

Melihat konsep ideal di atas Drs. Hari Waluyo, M.M selaku kepala 

sekolah selalu menekankan kepada guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang 

akan pentingya keteladanan tersebut. Hal itu dilakukan beliau melalui 

berbagai program, salah satunya adalah briefing yang dilakukan pada pukul 
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06.30 pagi sebelum jam pertama dimulai. Kegiatan ini bertujuan selain untuk 

membahas agenda harian sekolah juga agar guru-guru di SMA Negeri 3 

Semarang lebih tepat waktu sehingga kemudian nilai-nilai kedisiplinan dalam 

hal ini dapat ditiru oleh para peserta didik. 

Penanaman karakter dengan metode keteladanan juga dapat dilakukan 

dengan menyampaikan cerita-cerita kesuksesan baik itu dari orang-orang di 

sekitar seperti teman, guru, dll maupun dari tokoh-tokoh nasional yang 

tujuannya tidak lain adalah supaya anak-anak bisa termotivasi agar lebih 

kreatif dan inovatif. Ini sesuai pernyataan dari Bapak Suharno berikut. 

"... kalau ada temannya yang menjadi juara olimpiade misalnya ya 
saya jadikan contoh agar bisa jadi teladan, begitu pula ketika ada 
alumni yang berhasil seperti ibu Sri Mulyani itu juga saya jadikan 
contoh agar anak-anak bisa mengikuti jejak beliau dan menurut saya 
tujuan untuk menghasilkan anak yang kreatif dan inovatif dapat 
dilakukan dengan hal-hal yang sederhana seperti ini" (wawancara 
tanggal 4 mei 2011). 
 
Selain menggunakan metode keteladanan, guru-guru di SMA Negeri 3 

Semarang juga menggunakan metode-metode lain seperti metode pembiasaan 

dan ceramah atau nasehat. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat 

dalam pembelajaran sosiologi di kelas X-4 peserta didik telah dibiasakan 

untuk salim (mencium tangan) kepada bapak atau guru baik ketika pelajaran 

akan dimulai maupun ketika pelajaran selesai, seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 5.  
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Gambar 5. Seorang peserta didik mencium tangan Bapak 
Suharno setelah pelajaran Sosiologi.(sumber: dokumentasi 

pribadi tanggal 4 Mei 2011). 
 

Contoh proses pembiasaan yang lain, peneliti lihat dalam pembelajaran 

fisika di kelas XI IPA 4, yang terjadi ketika ada salah seorang peserta didik 

dari kelas lain yang ingin meyampaikan pengumuman di depan kelas, tapi 

karena menurut bapak Sunarno, S.Pd selaku guru fisika anak tersebut 

dianggap tidak sopan dalam meminta izin, Bapak Sunarno meminta anak 

tersebut mengulangi permintaan izinnya. Dua contoh di atas menunjukkan 

apabila guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang sangat menekankan aspek 

kesopanan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun pembiasaan-pembiasaan 

lain yang bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta didik juga 

dilakukan di SMA ini baik itu ketika berada di dalam kelas maupun diluar 

kelas sesuai yang disampaikan oleh Ibu Tri Martini seperti berdoa bersama, 

shalat dzuhur berjamaah, tilawah bersama, shalat tarawih yang bertujuan 

untuk menanamkan nilai-nilai religius, selain itu pembiasaan yang bertujuan 

untuk menanamkan nilai nasionalisme dilaksanakan secara rutin seperti 
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upacara setiap hari senin dan hari besar nasional, pengibaran bendera oleh 

paskibar setiap pukul 06.30, pemutaran lagu nasional saat pergantian jam 

pelajaran, dll. 

Proses penanaman nilai-nilai karakter juga dapat diberikan melalui 

metode ceramah. Ceramah dapat diberikan dengan menggunakan contoh 

kasus ataupun nasehat-nasehat yang diberikan ketika peserta didik melakukan 

suatu kesalahan. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Soleh 

Amin, S.Pd, M.Pd berikut. 

"Di pelajaran Bahasa Indonesia kan banyak petuah-petuah bijak,  
kemudian saya kaitkan petuah-petuah itu dengan contoh kasus di 
lapangan, misalnya ketika ada bencana gunung berapi atau banjir saya 
nasehati anak-anak untuk memiliki kepedulian kepada sesamanya, 
....nah itu yang saya gunakan untuk menanamkan karakter ke siswa 
dan siswa pun nyaman dengan metode-metode cerita dengan contoh-
contoh kasus itu" (wawancara tanggal 4 mei 2011). 

 
Hal senada juga dinyatakan oleh ibu Tri Martini, S.Pd. 
 
".... dengan nasehat-nasehat saya menanamkan karakter ke anak, 
karena dengan nasehat-nasehat menurut bu Tri lebih menyentuh 
perasaan anak, bahkan anak-anak itu sering bilang kalau bu Tri yang 
ngomong itu mandes, kenek dan tidak bisa dibantah, contohnya ketika 
ulangan atau mengerjakan soal latihan saya selalu bilang ke anak agar 
mengerjakan secara mandiri karena saya lebih menghargai kejujuran 
bagaimanapun itu hasilnya bahkan menjelang ujian nasional kemaren 
mas ada salah satu kelas yang janji kepada saya kalau mereka tidak 
akan kerja sama, dan saya kira itulah gunanya pendidikan karakter” 
(wawancara tanggal 3 mei 2011). 
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Gambar 6.Ibu Tri Martini saat memberikan nasehat pada 
pembelajaran matematika.(sumber: dokumentasi pribadi 

tanggal 5 Mei 2011). 
 

Pemilihan metode ceramah ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

peserta didik lebih menyerap hukuman yang berupa nasehat-nasehat oleh 

guru daripada hukuman-hukuman yang sifatnya mental dan fisik. Dari 

ceramah-ceramah dan nasehat yang seperti diberikan oleh guru di atas juga 

tersirat banyak nilai-nilai yang dapat diserap oleh peserta didik, antara lain: 

jujur, kepedulian, kesopanan, dsb. Pernyataan ini juga diperkuat dengan 

hasil wawancara dengan Engger Wiem salah satu siswa kelas XI. IPA 4 

berikut: 

“…. Kebanyakan bapak ibu guru sih pake ceramah kalo mau 
nyampein pesan-pesan moral (karakter), misalnya pas ulangan pasti 
beliau-beliau langsung ngingetin kita untuk ngerjain sendiri trus kalo 
diskusi mereka juga sering berpesan sama kita untuk menghargai 
pendapat orang lain” (wawancara tanggal 6 juli 2011).  
 
Untuk mata pelajaran bidang ilmu alam dan eksakta, metode adalah 
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aspek yang terpenting dalam proses penanaman nilai, ini karena dari segi 

materi, mata pelajaran ilmu alam sebagaian besar bahkan semua materi 

tidak secara khusus membicarakan tentang nilai. Pernyataan ini sesuai 

dengan informasi yang dikemukakan oleh Ibu Tri Martini. 

".... saya lebih menitikberatkan pengembangan karakter pada bagian 
metode dan evaluasinya, mungkin berbeda dengan PKn atau agama 
yang menurut saya materi utamanya memang karakter banget, untuk 
itu ketika mengajar bu Tri menanamkan karakter misalnya melalui 
kegiatan diskusi dan tanya jawab" (wawancara tanggal 3 mei 2011). 
 
Kondisi seperti di atas tentu berbeda dengan mata pelajaran dari 

rumpun humaniora dan sosial, seperti mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

sosiologi yang menjadi subjek penelitian ini, karena di dalam dua mata 

pelajaran ini terdapat materi-materi yang secara khusus berbicara mengenai 

nilai-nilai seperti materi peduli lingkungan di pelajaran Bahasa Indonesia 

dan materi nilai dan norma di pelajaran sosiologi, sehingga di kedua mata 

pelajaran ini guru dapat lebih mudah menanamkan nilai-nilai karakter 

karena berkaitan erat dengan meteri pelajaran itu sendiri. Hal tersebut 

senada dengan pendapat Bapak Soleh Amin. 

".... saya kira bahasa Indonesia berbeda tidak seperti fisika atau 
matematika. Karena di bahasa Indonesia kan banyak materi tentang 
nikai karakter mas sehingga saya lebih mudah untuk menanamkan 
nilai ke anak-anak" (wawancara tanggal 4 mei 2011). 

 
Keberhasilan suatu program tentunya juga dipengaruhi oleh 

pemilihan media yang digunakan sebagai alat perantara penyampai suatu 

pesan atau informasi. Sebagai media untuk melakukan pembinaan karakter 

pihak sekolah juga menyiapkan tulisan atau slogan yang dipampang di 

lapangan dan tembok-tembok sekolah yang isinya seperti terpampangnya 
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satu ayat al Quran yaitu "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka 

bumi ini sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut dan harapan, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan 

orang-orang yang berbuat baik", "sehati (senyum, hormat, peduli)", "for 

succes, attitude is as important as ability", "satu kali jujur berjuta kali 

mujur", "dengan kebersamaan mari kita wujudkan lingkungan yang bersih, 

indah dan tertib", dapat dlihat pada gambar 6, dll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  6. Slogan yang dipampang di lapangan 
sekolah (sumber: dokumentasi pribadi tanggal 5 

Mei 2011) 
 

Tetapi media-media yang berupa slogan ini menurut peserta didik 

tidak memiliki efek yang besar dalam proses penanaman nilai-nilai karakter. 

Ini sesuai dengan pernyataan Ian Ardiansyah berikut. 

“Slogan-slogan yang ada di sekolah menurut saya gak efektif mas, 
saya lebih tersentuh ketika mendengar ceramah guru atau melihat 
gambar atau video pas pelajaran di kelas” (wawancara tanggal 6 juli 
2011). 

 
Dan diperkuat oleh pendapat Soma Gotama siswa kelas XI IPA 3. 
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“…. Meskipun kembali ke individu masing-masing ya mas, tapi 
menurut saya slogan-slogan yang ada itu kurang efektif, karna 
kebanyakan siswa disini cuek dan gak merhatiin slogan-slogan yang 
ada disudut-sudut sekolah” (wawancara tanggal 6 juli 2011) 
 
Selain media-media yang dibuat oleh pihak sekolah, di dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas beberapa guru juga berinisiatif 

menyiapkan media-media agar nilai-nilai yang disampaikan dapat tertanam 

lebih mudah dalam diri peserta didik. Media pembelajaran dapat diketahui 

beberapa jenisnya. Menurut Raharjo (2005:110), jenis media pembelajaran 

terdapat tujuh macam yang sering digunakan dalam proses belajar mengajar, 

yaitu; simulasi, audio, visual, gambar grafis, gambar cetakan, audio visual 

dan multi.media. Seperti yang dilakukan Bapak Soleh Amin yang 

menyiapkan gambar yang berkaitan dengan kepedulian dalam power point 

pembelajarannya. Hal serupa juga dilakukan oleh beberapa guru lain di 

SMA Negeri 3 Semarang. Pernyataan di atas didukung dengan hasil 

wawancara dengan beberapa peserta didik di SMA Negeri 3 Semarang yang 

menjelaskan bahwa sebagian guru mereka telah mengembangkan media 

yang secara khusus memuat pendidikan berkarakter, media itu berupa media 

visual dan juga audio visual. Tapi sayangnya pengembangan media yang 

secara khusus memuat pendidikan berkarakter nasih terbatas pada beberapa 

pelajaran tertentu saja, seperti Bahasa Indonesia, Pkn dan  Biologi. 

Untuk mengetahui perkembangan suatu program tentunya diperlukan 

adanya evaluasi. Implementasi pendidikan berkarakter yang terintegrasi 

dalam kegiatan belajar mengajar di berbagai mata pelajaran tentunya juga 

diperlukan adanya evaluasi, ini terkait apakah tujuan dari pendidikan 
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berkarakter yaitu internalisasi nilai-nilai karakter budaya bangsa oleh 

peserta didik telah tercapai atau belum. Ciri-ciri evaluasi adalah kegiatan 

yang mengarah pada berbagai hal yang berkenaan dengan proses penentuan 

nilai, faidah, dan pengontrolan penyimpangan melalui pendekatan logis 

yang didasarkan pada berbagai fakta empiris dan meliputi cakupan yang 

komprehensif. Evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar hampir terjadi di 

setiap saat, meskipun tingkat formalitasnya memiliki perbedaan. Evaluasi 

berhubungan erat dengan tujuan instruksional, analisis kebutuhan dan proses 

belajar mengajar (Daryanto, 2010:128-129). 

Pendidikan berkarakter yang dicanangkan saat ini masih terbatas pada 

proses penanaman nilai-nilai karakter saja. Sedangkan untuk mengetahui 

sejauh mana peserta didik dapat menyerap kedelapan belas nilai yang telah 

dicanangkan tersebut masih belum terdapat konsep evaluasi yang jelas dari 

Kementrian Pendidikan Nasional. Melihat kondisi seperti ini salah satu guru 

yaitu Ibu Tri Martini berinisiatif membuat skala sikap, seperti yang 

dungkapkan kepada peneliti. 

"Belum ada patokan yang jelas dari Puskur (pusat kurikulum), tapi Bu 
Tri mendahului membuat skala sikap tiap pertemuan. Tapi skala sikap 
ini tidak ada di raport lho ya, fungsinya hanya untuk mengetahui 
perkembangan sikap anak" (wawancara tanggal 3 mei 2011). 
 
Skala sikap ini berfungsi sebagai alat monitor perkembangan sikap 

dari peserta didik dalam tiap pertemuannya. Skala sikap ini terdiri dari 

beberapa kolom diantaranya, kolom nama siswa, kolom nilai-nilai yang 

diimplementasikan, dan kolom indikator perkembangan sikap anak yang 

ditunjukkan dengan huruf MK bagi peserta didik yang sikapnya dinilai 
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sudah membudaya, huruf MB bagi peserta didik yang sikapnya mulai 

berkembang, huruf MT bagi peserta didik yang sikapnya mulai terlihat dan 

BT bagi peserta didik yang karakternya dinilai belum terlihat. (lihat 

lampiran 7)  

Skala sikap yang dibuat Bu Tri Martini ternyata belum diterapkan di 

pelajaran-pelajaran lain. Mayoritas guru di SMA Negeri 3 Semarang hanya 

sebatas mengamati dan mengingatkan secara langsung kepada peserta didik 

apabila terjadi pelanggaran atau hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

sosial. Hal ini sesuai dengan cerita Parama Tatwa salah seorang peserta 

didik kelas XII IPA 9 yang juga salah satu anggota MPK (Majelis 

Perwakilan Kelas) berikut. 

“Saya pernah denger waktu sosialisasi program pendidikan karakter 
dengan osis dan Pak Kamta kalau sikap kita di kelas akan jadi catatan 
khusus buat guru. Tapi setahu saya sesuai pengalaman di kelas bapak 
ibu guru seringnya cuma ngingetin kalau sikap kita di raport dapat 
nilai c bakal gak naek kelas” (wawancara tanggal 6 juli 2011).    
 
Pernyataan salah seorang di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 

guru di sekolah ini sepakat kalau sikap atau karakter merupakan aspek 

penting dalam penilaian yang perlu dimasukkan dalam penilaian afektif di 

raport bahkan dapat dijadikan salah satu acuan penentu kelulusan, karena 

pendidikan sejatinya berfungsi membekali anak dalam kehidupan sosial. 

Pandangan ini sesuai dengan pendapat Bapak Sunarno. 

"Sikap anak selalu menjadi perhatian saya mas, anak-anak sering saya 
ingatkan kalau mereka tidak manut (nurut) saya tidak segan-segan 
memberi nilai jelek di raport (kolom afektif di raport), tapi yang saya 
lihat selama ini biasanya anak-anak yang ndableg (nakal) mesti anak-
anak yang nilainya jelek" (wawancara tanggal 10 mei 2011). 
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Hal serupa juga diungkapkan kepala sekolah Bapak Hari Waluyo pada 

wawancara tanggal 23 mei 2011. Beliau mengungkapkan bahwa beliau 

selalu berpesan pada guru-guru di sekolahnya untuk melaporkan sikap 

peserta didik pada saat rapat kelulusan, dan beliau berpesan apabila ada 

peserta didik yang bersikap keterlaluan untuk dilaporkan dan jangan segan-

segan untuk tidak diluluskan. 

Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pembelajaran 

berkarakter, di SMA Negeri 3 Semarang dilaksanakan supervisi yang 

biasanya dilakukan oleh kepala sekolah dan juga pengawas dari Dinas 

Pendidikan Kota Semarang. Ini sesuai dengan informasi yang disampaikan 

oleh Bapak Kamta Agus selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. 

".... yang saya tahu bapak kepala sekolah dan pengawas dari dinas 
kota pernah melakukan supervisi mengenai pendidikan karakter" 
(wawancara tanggal 23 mei 2011). 
 
Dan dikuatkan oleh pernyataan Bapak kepala sekolah. 
 
"supervisi yang saya lakukan ya melalui perangkat mas, itu saya 
lakukan secara menyeluruh artinya tidak hanya fokus pada aplikasi 
karakter saja, tetapi juga program-program lain karena sisipan 
program di sini (SMA 3) banyak (wawancara tanggal 23 mei 2011).  
 
Mencetak lulusan yang berkarakter tentu tidak cukup apabila 

mengandalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas saja. Untuk itu SMA 

Negeri 3 Semarang juga menjalankan program-program selain pembelajaran 

yang dapat mendukung pembentukan karakter seperti kegiatan 

ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 3 Semarang 

antara lain Pramuka, Gaputa, Paskibar, MOSI (menuju olimpiade 

internasional), PKS (patroli keamanan sekolah), PMR dan kegiatan 
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ekstrakurikuler-ekstrakurikuler lainnya. (lihat lampiran 4), namun menurut 

keterangan dari Ian Ardiansyah salah satu anggota Paskibar di SMAN 3 

Semarang beberapa kegiatan ekstrakurikuler terutama ekstrakurikuler 4P 

(Pramuka, Paskibar, PMR dan PKS) akhir-akhir ini kurang diminati oleh 

peserta didik di SMAN 3 Semarang. 

Program-program khusus yang dibuat SMA Negeri 3 Semarang 

seperti live in, social care, dan kewirausahaan juga dapat membantu 

pembentukan pribadi peserta didik terutama untuk meningkatkan rasa 

kepedulian terhadap lingkungan. Program live in merupakan program yang 

bertujuan untuk memberi pengalaman hidup yang berbeda bagi peserta didik 

kelas X. Dalam program live in peserta didik hidup di lingkungan baru 

selama beberapa hari sehingga sehingga peserta didik diharapkan dapat 

mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, 

permasalahan, termasuk nilai-nilai hidupnya. Program live in ini 

dilaksanakan di beberapa desa di Kabupaten Kendal.  Social care adalah 

sebuah program yang dirancang untuk peserta didik kelas XII, dimana 

melalui program ini peserta didik dilatih untuk mengembangkan jiwa 

kepeduliannya terhadap dengan cara membantu merawat orang-orang di 

panti jompo di wilayah Kota Semarang. Sedangkan  program kewirausahaan 

dilaksanakan oleh peserta didik kelas XI dengan kegiatan studi banding ke 

beberapa perusahaan dan bertujuan untuk membekali ketrampilan dan 

wawasan peserta didik dalam berwirausaha. Kegiatan live in, social care 

dan kewirausahaan ini biasanya dilaksanakan pada saat liburan.  
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Pemaparan di atas sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kamta 

Agus. 

"Selain pembelajaran berkarakter kan juga ada kegiatan ekstra 
kurikuler yang mendukung pembentukan karakter anak seperti 
pramuka, paski (paskibra), gaputa yang mengajarkan kedisiplinan, 
selain itu juga ada program lain yang dilaksanakan di luar lingkungan 
sekolah untuk mengisi liburan seperti live in, social care dan 
kewirausahaan" (wawancara tanggal 23 mei 2011).  
 
Selain itu mulai tahun ajaran 2011/2012 sebagai salah satu rangkaian 

acara MOS (masa orientasi sekolah) diadakan CBC (character building 

camp). Ini diambil dari informasi yang disampaikan Ranadhya Shafira 

berikut. 

“…. Ada program baru mas untuk MOS tahun ini, kalau dulu kan 
MOS kan hanya 3 hari dan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Kalau 
sekarang ada CBC yang dilaksanakan di Bantir mulai tanggal 14-16 
juli 2011” (wawancara tanggal 6 juli 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Gambar  7. Kantin Kejujuran SMA Negeri 3     

Semarang (sumber: dokumentasi pribadi tanggal 
5 Mei 2011). 
 

Sisi lain yang menarik dari SMA ini adalah adanya kantin kejujuran,  

jadi dengan kantin kejujuran ini sekolah berusaha untuk mendidik peserta 
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didik untuk berbuat jujur. Di kantin kejujuran ini  peserta didik diharapkan 

dapat membayar barang sesuai dengan harganya meskipun kantin tersebut 

tidak dijaga. Dengan adanya kantin kejujuran ini diharapkan dapat 

mendukung program pendidikan karakter yang ada di SMA Negeri 3 

Semarang, khusunya berkaitan dengan proses penanaman nilai-nilai 

kejujuran dapat dilihat . 

Program-program pembentukan karakter yang ada di SMA Negeri 3 

Semarang di atas sesuai dengan yang tercantum dalam Kemdiknas 

(2010:21) yang menyebutkan apabila pendidikan berkarakter dapat 

dilakukan melalui berbagai kegiatan di luar kelas seperti kegiatan 

ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang diiikuti oleh seluruh ataupun 

sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun ajaran dan 

dimasukkan dalam kalender akademik. Diperkuat juga dengan pernyataan 

FX. Supriyono Raharjo dalam Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 

No. 2, Tahun VIII, 2006 dengan penelitian yang berjudul Pembentukan 

Karakter dan Pengembangan Kompetensi Siswa Pendidikan Teknik di SMK 

Katolik Santo Mikael Surakarta Melalui Penerapan Total Quality 

Managemen:174 mengatakan pembentukan karakter siswa dapat 

dilaksanakan melalui pendidikan religius, pendidikan kepribadian, 

bimbingan psikologi dan konseling, kegiatan rekoleksi, ekstrakurikuler, 

retret dan weekend, melatih siswa untuk bertanggung jawab, jujur dan 

disiplin dengan kesadaran bukan karena paksaan, serta melalui praktikum 

kerja bangku dan permesinan dengan aturan kompensasi yang berkaitan erat 
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dengan pembentukan kompetensi. 

 

3. Hambatan dalam Implementasi Pendidikan Berkarakter di SMA 

Negeri 3 Semarang 

Implementasi pendidikan berkarakter dalam kegiatan belajar mengajar 

di SMA Negeri 3 Semarang menemui beberapa hambatan. Hambatan 

tersebut di antaranya masih terbatasnya pengetahuan guru-guru tentang 

pendidikan berkarakter, terutama dalam penyusunan perangkat 

pembelajaran. Ini disampaikan oleh Bapak Suharno. 

"pendidikan karakter kan suatu program baru jadi saya belum benar-
benar tahu apa itu pendidikan berkarakter secara menyeluruh, 
terutama penyusunan RPPnya mas, saya hanya sebatas tahu dari 
teman-teman yang ikut workshop di dinas, kan tidak semua guru 
dikirim untuk ikut workshop karena yang dikirim hanya guru dari 
mata pelajaran inti saja" (wawancara tanggal 4 mei 2011).  
 
Selain itu tidak adanya konsep yang jelas mengenai bagaimana 

evaluasi dari pendidikan berkarakter. Tidak adanya konsep yang jelas dalam 

evaluasi membuat guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang bingung, ada 

beberapa guru yang berpendapat evaluasi sangat penting karena dengan 

evaluasi bisa diukur perkembangan sikap dari peserta didik. Namun 

sebagian guru yang lain memiliki pandangan bahwa dalam pendidikan 

berkarakter yang terpenting proses internalisasi nilainya dan evaluasi tidak 

perlu dilakukan secara tertulis. Seperti yang disampaikan berikut ibu Tri 

Martini. 

"belum ada patokan yang jelas dari Puskur, terutama yang berkaitan 
dengan materi dan bagaimana evaluasinya, padahal itu penting" 
(wawancara tanggal 3 mei 2011). 
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Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan bapak Suharno. 
 
"Terus terang saya bingung follow up dari materi pendidikan karakter 
yang telah disisipkan dalam pembelajaran. Karena tidak ada acuan 
dari pusat tentang proses penilaiannya" (wawancara tanggal 4 mei 
2011). 
  
Perbedaan lingkungan antara lingkungan sekolah dan lingkungan 

keluarga juga menjadi sebuah kendala tersendiri. Seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya apabila di SMA Negeri 3 Semarang terdiri dari 

peserta didik yang heterogen termasuk nilai-nilainya, dan tidak jarang nillai-

nilai tersebut berbenturan antara satu dengan lainnya, sehingga sangat sulit 

menentukan nilai yang sesuai dengan berbagai latar belakang tersebut. 

Seperti yang disampaikan Pak Kamta berikut. 

"SMA 3 kan sangat heterogen mas latar belakang siswanya, jadi 
sekolah harus pintar agar nilai yang ditetapkan di sini bisa diterapkan 
ke siswa yang heterogen itu, intinya ya harus sabar dan telaten dalam 
menghadapi anak" (wawancara tanggal 23 mei 2011). 
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sunarno. 
 
".... SMA 3 siswanya sangat beragam latar belakang dan kondisi sosial 
ekonominya, sehingga sikapnya pun beragam ada yang manut dan 
banyak juga sing mbandel" (wawancara tanggal 10 mei 2011).  

 
Demoralisasi yang secara akut telah menyerang seluruh elemen 

bangsa ini sehingga di lingkungan sekitar anak-anak tidak mendapat 

keteladanan yang baik menurut Bapak kepala sekolah juga menjadi 

hambatan yang cukup berat dalam mendidik kepribadian anak. Sesuai 

dengan hasil wawancara berikut. 

"Saya kira mudah untuk mendidik kepribadian anak, apabila para 
pejabat-pejabat di atas dapat memberi teladan yang baik. Bukan 
seperti sekarang di mana para pejabat melakukan korupsi secara 
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berjamaah bahkan banyak juga yang melakukan tindakan asusila. 
Lingkungan juga sangat berperan mas, di sekolah sudah diajarkan 
tertib dan taat aturan. Tapi ketika diluar banyak orang yang melanggar 
aturan seperti tidak memakai helm, nrobos lampu merah maka anak 
pun bisa untuk mengikuti hal-hal negatif itu, karena itu sudah menjadi 
hal yang wajar di masyarakat itu. Inilah hambatan sekaligus tantangan 
yang harus kita sambut dan hadapi" (wawancara tanggal 23 mei 
2010). 
 
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Pak Harno. 
 
"Percuma pemerintah menerapkan program-program baru untuk 
mendidik moral anak kalau para elit sendiri perbuatannya tidak 
beradab seperti sekarang, media yang paling bagus kan contoh to mas" 
(wawancara tanggal 4 mei 2011). 
 
Meski terkesan sepele keterbatasan waktu dan penguasaan teknologi 

ternyata juga menjadi masalah tersendiri yang dihadapi oleh para guru, ini 

karena setiap program baru tentunya diikuti juga perubahan dalam 

kurikulum termasuk silabus, dan RPP sehingga perlu waktu, tenaga, dan 

kemampuan tambahan untuk menyesuaikan perangkat pembelajarannya 

dengan setiap program baru. Hal ini seperti yang dialami Pak Harno. 

"Penyusunan perangkat dan RPP saya mengalami hambatan mas, 
karena kemampuan ICT saya kan tidak seperti guru-guru muda, untuk 
menyelesaikannya saya ya terpaksa ngrental mas" (wawancara 
tanggal 4 mei 2010). 
 
Sedangkan dari sisi peserta didik yang sering menjadi hambatan 

dalam program pendidikan berkarakter adalah penyampaian-penyampaian 

nasehat oleh bapak ibu guru yang terkesan mendoktrin sehingga kurang 

bersahabat dan komunikatif dengan peserta didik. Hal ini sesuai dengan 

informasi yang diperoleh dari Parama Tatwa selaku peserta didik kelas XII 

IPA 9 berikut. 
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“…. Menurut saya sih pendidikan karakter bagus, karena bisa 
membantu kita untuk membentuk karakter kita dan bisa lebih pede 
karna anak SMA kan dalam masa pencarian jati diri. Tapi menurut 
saya dalam penyampaiannya tuh kurang komunikatif dan kurang 
merakyat. Sarannya sieh supaya kedepannya dalam menyampaikan 
pesan-pesan nilainya itu bisa lebih merakyat” (wawancara tanggal 6 
juli 2011).   

 
Dan didukung oleh pernyataan Soma Gotama selaku peserta didik 

kelas XI IPA 3 berikut; 

“….  Pendidikan karakter cukup baik dan emang perlu untuk 
pendidikan sekarang karna anak muda sekarang udah jauh dari norma, 
tapi kalo bisa dalam penyampaiannya jangan terlalu tegang sehingga 
siswa fresh dan gak terkesan didoktrin” (wawancara tanggal 6 juli 
2011). 
 
Beberapa hambatan di atas terkait dengan peran guru yang sangat 

penting dalam penerapan pendidikan berkarakter karena gurulah pihak yang 

berinteraksi langsung dengan peserta didik. Figur guru harus sadar akan 

peran yang diembannya sebagai figur yang digugu dan ditiru. Guru adalah 

komponen penting dalam proses pendidikan. Dianggap komponen penting 

karena guru adalah yang mampu untuk memahami, mendalami, 

melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan (Nurdin, 2008). Untuk 

melaksanakan kewajibannya tentunya guru harus memiliki kompetensi, 

diantaranya : 

a. Kompetensi Pedagogik  

Merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik 

yang terdiri dari kemampuan memahami peserta didik, kemampuan 

merancang dan melaksanakan pembelajaran, kemampuan melakukan 

evaluasi pembelajaran, kemampuan membantu pengembangan peserta 
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didik dan kemampuan mengaktualisasi berbagai potensi yang 

dipunyainya. 

b. Kompetensi Profesional  

Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

daan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

nasional. 

c. Kompetensi Sosial  

Merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan peserta 

didik, sesama pendidik, tanaga kependidikan, orang tua/wali, serta 

masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Kepribadian 

Kepribadian yang harus melekat pada pendidik yang merupakan 

pribadi yang mantap, stabil, arif, berwibawa, berakhlak mulia dan 

dapat dijadikan teladan bagi peserta didik (Pusat Pengembangan PPL, 

2010:81). 

Sulani (dalam Nurdin, 2008:129) juga menjelaskan untuk mencapai 

tujuan pendidikan, maka seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok, 

antara lain: 

a.    Syarat syakhsiyah (memiliki kepribadian yang dapat diandalkan) 

b.    Syarat ilmiah (mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni) 

c.  Syarat idhafiyah (mengetahui, menghayati dan menyelami manusia 

yang dihadapinya, sehingga dapat menyatukan dirinya untuk 
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membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan) . 

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang ditemui dalam proses 

implementasi pendidikan berkarakter tentunya diperlukan solusi. Solusi 

yang dilakukan SMA Negeri 3 Semarang antara lain melaksanakan in house 

training secara berkesinambungan tiap awal semester. Hal ini dilakukan 

sebagai sarana bagi para guru untuk menambah wawasan tentang 

pendidikan berkarakter.   

   Seperti yang diutarakan Bapak Kamta Agus Sajaka. 

".... in house training dilakukan secara berkesinambungan minimal 
awal semester dengan mengundang pakar dari luar" (wawancara 
tanggal 23 mei 2011). 
 
SMA Negeri 3 Semarang juga pernah melaksanakan kerja sama 

dengan sekolah-sekolah yang telah terlebih dahulu melaksanakan program 

pendidikan berkarakter, salah satunya dengan SMA Penabur Jakarta. Kerja 

sama itu terwujud dengan pengiriman beberapa guru di SMA Negeri 3 

Semarang untuk magang di SMA Penabur Jakarta. Dengan program magang 

itu diharapkan guru-guru dari SMA Negeri 3 Semarang dapat menimba ilmu 

tentang pendidikan berkarakter dan kemudian bisa ditularkan ke guru-guru 

lain di SMA Negeri 3 Semarang. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Ibu Tri 

Martini. 

".... selain itu sekolah juga melakukan studi banding tentang 
pendidikan karakter dan waktu itu Bu Tri milih ke Penabur Jakarta" 
(wawancara tanggal 3 mei 2011).  
 
Selain itu guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang juga secara mandiri 

mengikuti kegiatan seperti seminar atau workshop untuk menambah 
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wawasan tentang pendidikan berkarakter. Seperti yang dilakukan Bapak 

Sunarno berikut. 

"Pada bulan februari lalu saya sempat ikut seminar di IKIP (UNNES) 
tentang pendidikan berkarakter" (wawancara tanggal 10 mei 2011). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Pendidikan berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang bukan merupakan 

mata pelajaran tersendiri, tetapi dapat diintegrasikan ke semua mata pelajaran 

yang ada di SMA Negeri 3 Semarang. Implementasi pendidikan berkarakter 

dapat dilaksanakan pada perangkat pembelajaran seperti silabus dan rencana 

perangkat pembelajaran (RPP), kegiatan pembelajaran serta program-program 

sekolah lain seperti ekstrakurikuler, live in, social care, kewirausahaan, 

kantin kejujuran, dan character building camp. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam program pendidikan karakter di 

SMA Negeri 3 Semarang antara lain; religius, jujur, peduli lingkungan, 

nasionalisme, kreatif dan inovatif. Pengembangan lima nilai ini karena 

disesuaikan dengan nilai-nilai inti sekolah. Selain itu beberapa guru juga 

mengembangkan nilai-nilai lain yang disesuaikan dengan materi 

pelajarannya, namun harus selalu mengacu pada 18 nilai-nilai karakter 

yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional. 

2. Implementasi pendidikan berkarakter di SMA Negeri 3 Semarang dapat 

dilihat dalam silabus dan RPP yang disusun oleh guru di SMA Negeri 3 

Semarang, pada silabus pendidikan berkarakter disisipkan pada kolom 
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materi dan indikator, sedangkan pada RPP pendidikan berkarakter 

disisipkan pada bagian indikator, materi, kegiatan belajar dan penilaian. 

Implementasi pendidikan berkarakter dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dilihat pada pengembangan metode pengajaran oleh guru-guru di SMA 

Negeri 3 Semarang seperti pengembangan metode keteladanan, metode 

pembiasaan dan metode ceramah atau teguran. Selain di SMA Negeri 3 

Semarang juga terdapat slogan-slogan yang berisi pesan-pesan moral 

yang bertujuan untuk mendukung program pendidikan berkarakter. 

3. Hambatan yang ditemui dalam implementasi pendidikan berkarakter di 

SMA Negeri 3 Semarang adalah terbatasnya pengetahuan akan 

pendidikan berkarakter, seperti kesulitan dalam penyusunan silabus dan 

rencana pelaksanaan pengajaran (RPP), penentuan model evaluasi yang 

harus digunakan karena belum terdapat konsep evaluasi yang jelas. 

Anggapan peserta didik terhadap nasehat-nasehat dari guru sebagai suatu 

doktrin yang kaku juga menjadi suatu hambatan tersendiri. Selain itu 

hambatan yang berasal luar seperti latar belakang peserta didik yang 

heterogen serta minimnya keteladanan yang ditunjukkan oleh para 

pemimpin bangsa. 

 

B. Saran 

1. Bagi guru-guru di SMA Negeri 3 Semarang, supaya berperan aktif dalam 

pelaksanaan pembelajaran berbasis karakter dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan berkarakter ke dalam 
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perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, serta metode, media dan 

teknik evaluasi yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi kepala sekolah, supaya mengoptimalkan fungsi tata tertib sekolah 

dan kegiatan ekstrakurikuler agar penanaman nilai-nilai karakter kepada 

peserta didik ketika berada di luar kelas dapat dilakukan lebih intensif.  
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKARAKTER  

DI SMA NEGERI 3 SEMARANG 

Pedoman Observasi 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu untuk 

memperoleh kelengkapan data yang diperlukan, disediakan pedoman observasi. 

Adapun aspek-aspek observasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Obyek penelitian 

 Deskripsi lokasi penelitian 

a.  Profil SMA Negeri 3 Semarang 

b.  Visi dan Misi SMA Negeri 3 Semarang 

c.  Data guru dan Karyawan SMA Negeri 3 Semarang tahun pelajaran 

2010/2011. 

d.  Data peserta didik SMA Negeri 3 Semarang tahun pelajaran 2010/2011. 

e.  Data sarana dan prasarana SMA Negeri  3 Semarang. 

f.  Jadwal pelajaran SMA Negeri 3 Semarang tahun pelajaran 2010/2011. 

g.  Tata tertib peserta didik SMA Negeri 3 Semarang. 

h.  Tata tertib guru dan karyawan SMA Negeri 3 Semarang.  

2.  Implementasi Pendidikan berkarakter dalam kegiatan pembelajaran 

a. Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan berkarakter. 

b. Implementasian pendidikan berkarakter dalam silabus dan RPP, meliputi:  

1) Strategi atau metode pembelajaran yang digunakan. 

2) Media pembelajaran yang digunakan. 

3) Evaluasi pembelajaran yang digunakan.  

 

 

INSTRUMEN PENELITIAN  
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IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKARAKTER  

DI SMA NEGERI 3 SEMARANG 

Pedoman Wawancara 

Untuk Guru Mata Pelajaran 

A. Identitas Informan 

Nama  :…………………….. 

Umur  :…………………….. 

Jenis Kelamin :…………………….. 

Pekerjaan  :…………………….. 

Alamat  :…………………….. 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1) Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai pendidikan berkarakter? 

2) Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan pelatihan mengenai  

implementasi pendidikan berkarakter? 

3)  Sejak kapan sekolah ini menjalankan program pendidikan berkarakter? 

4) Karakter apa saja yang dikembangkan dalam pendidikan berkarakter di 

 SMAN 3 Semarang ini?  

5)  Apakah semua karakter tersebut selalu ditekankan dalam setiap materi 

 pelajaran?  

6) Apakah Bapak/Ibu membuat perangkat pembelajaran di setiap semester? 

7) Apakah di dalam perangkat pembelajaran yang Bapak/Ibu susun telah 

 dimuat pendidikan berkarakter?  

8) Nilai-nilai karakter apa yang Bapak/Ibu kembangkan dalam perangkat 

 pembelajaran?  

9) Selain perangkat pembelajaran, hal-hal lain apakah yang perlu 

 dipersiapkan Bapak/Ibu sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung? 

10) Apakah ketika pelajaran yang Bapak/Ibu ampu dimulai selalu diawali 

 dengan berdoa? 

11) Apakah Bapak/Ibu selalu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada 
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 peserta didik sebelum memulai pelajaran? 

12)Apakah Bapak/Ibu selalu mengarahkan kegiatan pembelajaran yang 

 mengarah pada keaktifan peserta didik? 

13) Apa metode atau strategi yang Bapak/Ibu gunakan dalam 

 mengimplementasikan pendidikan karakter dalam proses belajar mengajar 

 yang anda lakukan?bagaimana prosesnya? 

14) Media apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses 

 pengimplementasian pendidikan berkarakter dalam kegiatan belajar 

 mengajar? 

15) Model evaluasi seperti apa yang Bapak/Ibu gunakan kaitannya dengan 

 implementasi pendidikan karakter dalam proses belajar 

 mengajar?bagaimana prosesnya? 

16) Apakah karakter yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran, 

 menjadi salah satu aspek yang menjadi evaluasi Bapak/Ibu kepada peserta 

 didik? 

18) Menurut anda, bagaimana antusiasme peserta didik dengan adanya 

 implementasi  pendidikan berkarakter dalam kegiatan belajar mengajar? 

19) Apa sajakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam implementasi 

 pendidikan berkarakter dalam proses belajar mengajar? 

20) Upaya apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan 

 dalam implementasi pendidikan berkarakter dalam proses belajar 

 mengajar? 

21) Apakah ada saran dari Bapak/Ibu untuk pengembangan pendidikan 

 berkarakter kedepannya? 

-;- Terima Kasih  -;- 
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INSTRUMEN PENELITIAN  

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKARAKTER  

DI SMA NEGERI 3 SEMARANG 

Pedoman Wawancara 

Untuk Kepala Sekolah/Waka Kurikulum 

A. Identitas Informan 

Nama  :…………………….. 

Umur  :…………………….. 

Jenis Kelamin :…………………….. 

Pekerjaan  :…………………….. 

Alamat  :…………………….. 

 

B. Daftar Pertanyaan 

 1) Sejak kapan Bapak/Ibu menjabat sebagai kepala sekolah/waka kurikulum  

  di SMAN 3 Semarang? 

 2) Bagaimana latar belakang munculnya pendidikan berkarakter di sekolah  

  ini? 

 3) Nilai-nilai karakter apa saja yang dikembangkan di sekolah ini? 

 4) Bagaimana implementasi pendidikan berkarakter yang dilakukan di  

  sekolah ini? 

 5) Apakah pendidikan berkarakter telah diimplementasikan kesemua mata  

  pelajaran yang diajarkan di sekolah ini? 

 6) Bagaimana format perangkat pembelajaran yang dikembangkan di sekolah 

  ini?apakah telah disisipkan nilai-nilai karakter di dalamnya? 

 7) Selain dalam kegiatan intrakurikuler apakah ada program lain dari sekolah 

  yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dari peserta didik di  

  sekolah ini?kalau ada, seperti apa? 

 8) Apakah ada supervisi terhadap pelaksanaan pendidikan berkarakter di  

  SMAN 3 Semarang? 
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 9) Apakah ada komunikasi dengan orang tua/wali murid yang dilakukan  

  pihak sekolah untuk mensosialisasikan program pendidikan berkarakter di  

  sekolah ini?bagaimana respon mereka? 

 10) Apakah sekolah pernah memberikan pelatihan mengenai pendidikan  

  berkarakter kepada guru-guru mata pelajaran? 

 11) Hambatan apa saja yang ditemui pihak sekolah dalam program pendidikan 

  berkarakter di sekolah ini? 

 12) Upaya apa yang dilakukan sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan  

  tersebut? 

 

 

-;- Terima Kasih  -;- 
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INSTRUMEN PENELITIAN  

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BERKARAKTER  

DI SMA NEGERI 3 SEMARANG 

Pedoman Wawancara 

Untuk Peserta Didik 

A. Identitas Informan 

Nama  :…………………….. 

Umur  :…………………….. 

Jenis Kelamin :…………………….. 

Kelas  :…………………….. 

Alamat  :…………………….. 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1) Apakah yang Anda ketahui tentang pendidikan berkarakter? 

2) Apakah Anda tahu apabila di SMA 3 Semarang terdapat program 

pendidikan berkarakter?  

3) Apakah semua pelajaran yang Anda ikuti telah menyisipkan pendidikan 

berkarakter? 

4) Nilai-nilai karakter apa saja yang guru Anda ajarkan dalam kegiatan 

pembelajaran?apakah nilai-nilai itu sesuai dengan nilai inti sekolah? 

5) Apakah guru melibatkan Anda dalam pembelajaran/untuk aktif dalam 

pembelajaran? 

6) Metode apa yang digunakan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter 

pada Anda? 

7) Media apa yang digunakan guru dalam menyampaikan nilai-nilai karakter? 

8) Adakah evaluasi secara khusus yang diberikan guru Anda untuk menilai 

sikap peserta didik?bagaimana model evaluasi yang dilakukan guru Anda? 

9) Adakah kesulitan atau kendala yang Anda hadapi dalam pelaksanaan 

pembelajaran dengan penyisipan pendidikan berkarakter di 
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dalamnya?apakah program pendidikan berkarakter menambah beban Anda 

sebagai pelajar? 

10) Adakah program-program atau kegiatan sekolah yang menurut Anda  

dapat menjadi sarana pembentukan karakter?kalau ada sebut dan 

jelaskan! 

11)  Bagaimana tanggapan Anda dengan adanya program pendidikan karakter 

di sekolah anda?  

 

-;- Terima Kasih  -;- 
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Lampiran 2 

 

Daftar Informan 

 

1. Nama  : Drs. Hari Waluyo MM 

Umur  : 47 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Kepala sekolah 

Alamat  : Jl. Gemah utara Gang 4 No. 4 

 

 

2. Nama  : Drs. Kamta Agus Sajaka 

Umur  : 46 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Wakil kepala sekolah 

Alamat  : Klipang Blok 1 No. 433 

 

3. Nama  : Soleh Amin S. Pd. M. Pd 

Umur  : 42 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Guru Bahasa Indonesia 

Alamat  : Pucang Anam timur 2 No. 49 

 

4. Nama  : Suharno S. Pd 

Umur  : 56 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Guru Sosiologi 

Alamat  : Tumpang I No. 38 

 

5. Nama  : Tri Martini S. Pd 

Umur  : 47 tahun 
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Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Guru Matematika 

Alamat  : Srondol Asri  B XI  

 

6. Nama  : Sunarno S. Pd   

Umur  : 49 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Guru Fisika 

Alamat  : Jl. Lamper Tengah 15 B No. 2 

 

7. Nama  : Parama Tatwa 

Umur  : 16 tahun 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Pesesrta didik kelas XII  

Alamat  : Banyumanik 

 
8. Nama  : Nailul Niklian 

Umur  : 17 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Peserta didik kelas XII  

Alamat  : Wisma Sari Raya No. 5 

 
9. Nama  : Engger Wiem  

Umur  : !6 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Peserta didik kelas XI  

Alamat  : Pucang Asri 2 No. 55 

 
10. Nama  : Soma Gotama 

Umur  : 16 Tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Peserta Didik kelas XI 



109 
 

Alamat  : Jl. Teuku Umar No. 143 

 
11. Nama  : Ranadhya Shafira 

Umur  : 16 tahun  

Jenis Kelamin : Perempuan 

Pekerjaan  : Peserta didik kelas X 

Alamat  : Jl. Pamularsih Buntu No. 18 

 
12. Nama  : Ian Ardiansyah 

Umur  : 16 tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Pekerjaan  : Peserta didik kelas X 

Alamat  : JL. Lempong Sari 
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Lampiran 3 
SMA NEGERI 3 SEMARANG 
 

 
 

SMA3SMG/SOS/QSR/004-
00/08 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 1) 
 

 Mata Pelajaran  : Sosiologi 
 Kelas/Semester  : XI/3 
 Alokasi Waktu  :2 x 45’ 
 
 
 

I. Standar Kompetensi (SK) 
Memahami struktur sosial serta berbagai faktor penyebab konflik dan 
mobilitas sosial. 
 

II. Kompetensi Dasar 
Mendeskripsikan bentuk-betuk struktur sosial dalam fenomena 
kehidupan masyarakat. 
 

III. Indikator 
1. Mendeskripsikan diferensiasi sosial 

2. Mendeskripsikan stratifikasi sosial 

3. Jujur dan mandiri dalam mengerjakan tugas 

4. Mengerjakan tugas tepat waktu 

5. Mampu menghargai pendapat orang laiN 

 

IV. Tujuan Pembelajaran 

1. Siswa mampu mengetahui dan memahami diferensiasi sosial 

2. Siswa mampu mengetahui dan memahami stratifikasi sosial 

3. Siswa mampu menjelaskan konsep diferensiasi sosial dan 

stratifikasi sosial 
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4. Siswa dapat mengidentifikasi diferensiasi sosial berdasarkan : 

Ras, etnis, agama dan gender 

 

V. Materi Pembelajaran 

1. Struktur sosial dan ketidaksamaan sosial 

2. Diferensiasi sosial 

3. Penggolongan Ras A. L. Kroeber 

4. Nilai-nilai karakter: Religius, Jujur, Disiplin, Rasa ingin tahu, 

Toleransi,   

 

VI. Kegiatan Belajar 

 

No.  Kegiatan Waktu Metode Sumber Penilaian  

1. Pendahuluan  

· Salam dan 

berdoa 

· Presensi siswa 

dan motivasi 

· Apersepsi materi 

sebelumnya 

· Menyebutkan 

materi hari ini 

 

 

 

 

10’ 

 

Ceramah 

 

 

Tanya jawab 

 90% siswa 

menjawab 

benar A dan 

mampu 

menyerap nilai 

religius, 

disiplin dan 

rasa ingin tahu 

2. Kegiatan inti 

a. Eksplorasi 

Siswa dipandu guru 

untuk mempelajari 

tentang: 

· Struktur sosial 

dan 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah  

 

 

 

 

Tanya jawab 

 

 

 

 

· LCD 
· Papan 

Tulis 
· Buku 

paket 
· LKS 

80% siswa 

aktif dalam 

KBM 
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ketidaksamaan 

sosial 

· Diferensiasi 

sosial 

· Penggolongan 

ras A. L. 

Kroeber  

 

b. Elaborasi  

· Siswa 

melaksanakan 

perintah guru 

· Tanya jawab 

dan diskusi  

antara guru 

dengan siswa 

 

c. Konfirmasi  

Membuat refleksi 

materi hari ini 

dengan menyuruh 

siswa membuat 

resume 

 

 

 

 

 

 

70’ 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi  

 

 

 

Presentasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kelas XI 
· Buku 

penduku
ng yang 
sesuai 

· Internet 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

75% siswa 

aktif dalam 

diskusi dan 

mampu 

menyerap 

nilai: toleransi 

dan rasa ingin 

tahu 

 

 

3. Kegiatan akhir 

a. Guru menyimpulkan 

materi hari ini 

b. Guru melakukan pos 

test 

 

 

10’ 

Ceramah  

 

 

Tanya jawab 

 90% siswa 

paham dan 

bisa menyerap 

nilai-nilai 

karakter: 

religius, 
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disiplin, rasa 

ingin tahu, 

toleransi  

 

 
 Kepala Sekolah     Guru Pengajar 
 
 
Drs. Hari Waluyo MM    Suharno 
NIP. 196402071988031016    NIP. 195406151983031011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

Lampiran 4 
 

Daftar Kegiatan Ekstrakurikuler 

No Macam Ekstra 

1 Desain Grafis 

2 Karawitan 

3 Teater 

4 Sinematografi  

5 Paduan Suara 

6 Seni Pencak Silat 

7 Ansamble 

8 Cheerleader 

9 Tari Modern 

10 PKS 

11 Paskibar 

12 Pramuka 

13 PMR 

14 Mosi/KIR Kimia 

15 Mosi/KIR Fisika 

16 Mosi Matematika 

17 Mosi/KIR Biologi 

18 MOSI/KIR Astronomi 

19 Mosi/ Ekonomi 

20 IOT 

21 WEB Design 

22 Cemeti 

23 Gaputa 

24 Robotic 

25 English Club 

26 Kepemimpinan Osis 

27 FDI 
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28 Bahasa Jepang 

29 Voli Putra/Putri 

30 Basket Putra 

31 Basket Putri 

32 Softball Putra/Putri 

33 Tenis Lapangan 

34 Bulutangkis 

35 Tenis Meja 

36 Taekwondo 

37 Kempo 

38 Sepak Bola/futsal 

39 Atletik 

40 Tari Tradisional 

 

 

 

 
 


