
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah 

Pendidikan memang cocok bila disebut “kegelisahan sepanjang zaman.” 

sebab kajian tentang pendidikan adalah sebuah kajian yang tidak akan pernah 

selesai untuk dibahas. Masing-masing  zaman mempunyai problem pendidikan 

yang berlainan. Bahkan, dalam dunia yang serba modern ini. Pendidikan 

menyimpan kekuatan luar biasa, sebagai salah satu penentu nasib manusia sebagai 

individu, umat maupun bangsa, atas dasar itu, perkembangan pemikiran tentang 

pendidikan yang menjadi dasar terbentuknya pendidikan berkualitas, perlu terus 

digalakan agar pendidikan dapat mengemban fungsi dan perannya secara 

maksimal dalam membangun manusia berkualitas dan untuk memenuhi harapan 

keluarga, umat, dan bangsa (Tobroni, 2008: xiii). 

Masalah pendidikan memang tidak pernah selesai dibicarakan, hal ini 

setidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, merupakan fitrah setiap 

orang bahwa mereka menginginkan pendidikan yang lebih baik. Oleh karena 

itu, sudah menjadi taqdir-Nya pendidikan itu tidak akan pernah selesai. Kedua, 

teori pendidikan akan selalu ketinggalan zaman, karena ia dibuat berdasarkan 

kebutuhan masyarakat yang selalu berubah pada tiap tempat dan waktu. Karena 

adanya perubahan itu,  masyarakat tidak pernah puas dengan teori pendidikan 

yang ada. Ketiga, perubahan pandangan hidup juga ikut berpengaruh terhadap 

kepuasaan seseorang dengan keadaan pendidikan (Muhaimin,2009:3) 

Untuk menghasilkan peserta didik yang unggul, proses pendidikan juga 

senantiasa dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu upaya perbaikan pendidikan 

adalah munculnya gagasan mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam dunia 

pendidikan di Indonesia, gagasan ini muncul karena proses pendidikan selama ini 



dilakukan belum sepenuhnya berhasil dalam membangun Indonesia yang 

berkarakter. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa pendidikan Indonesia gagal 

membentuk manusia yang berkarakter (Azzet, 2011: 9). 

Hal ini masih ada epidemi yang meracuni dunia pendidikan, termasuk di 

Indonesia. Realitas pendidikan yang selama ini ada di Indonesia menjadi indikasi 

yang kuat. Kali ini, problemanya, pendidikan telah jatuh pada pragmatisme. 

Pendidikan tidak lagi berpegang pada filosofi dasarnya lagi, melainkan, semata-

mata, menjadi sarana penghasil “alat” yang berguna bagi masyarakat. Tujuan 

pendidikan yang esensial dan mulia dikalahkan oleh berbagai macam lembaga 

atau isme yang hendak memenangkan kepentingannya (Musthafa, 17 April 2013) 

Pendidikan karakter saat ini memang dirasakan mendesak dapat dilihat dari 

situasi masyarakat dan bahkan situasi pendidikan di Indonesia menjadi motivasi 

pokok pengaruh utama implementasi pendidikan karakter di Indonesia. 

pendidikan karakter di Indonesia dirasakan amat perlu pengembangannya bila 

mengigat makin meningkatnya permasalahan dikalangan generasi muda, baik 

tawuran pelajar, bentuk-bentuk kenakalan remaja, narkoba kian menopang 

kegelisahan saat-saat ini. 

Melihat Dari Definisinya Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan berarti 

daya upaya untuk memajukan pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, karakter), 

pikiran (intelec) agar anak yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan 

baik agar dapat memajukan kesempurnaan hidup. Menurut Lengaveld dikutip oleh 

Elmubarok pendidikan adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja 

kepada seorang anak (yang belum dewasa) menuju kearah kedewasaan dan 

menjadi manusia yang bertanggung jawab (Elmubarok: 2008: 2). 



Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah ”bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, watak”.  Karakter 

adalah kepribadian, berperilaku, sifat, tabiat, dan berwatak (Sudrajat, 2010). 

Pendidikan karakter menurut  Megawangi, adalah “sebuah usaha untuk mendidik 

anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang 

positif kepada lingkungannya”( Megawangi, 2004: 94). 

Definisi lain dikemukakan oleh Fakry Gaffar dikutip oleh Kesuma 

Pendidikan karakter adalah sebuah transformasi nilai-nilai kehidupan untuk 

menumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu 

dalam perilaku kehidupan orang itu (Kesuma dkk, 2011:  5). Pendidikan karakter 

mengantarkan siswa untuk belajar mengenai kearifan. Mengenalkan kearifan, 

berarti mencoba menjadikan siswa sebagai sosok Luqman. Personifikasi Luqman 

yang begitu melegenda dan menjadi salah satu kisah dalam al-Qur’an (Asmaun & 

Angga, 2011: 15).   

Penulis menemukan berbagai permasalahan yang amat mendasar  di era 

globalisasi ini  yang menjadi pukulan keras dan tantangan bagi  pendidikan 

karakter, sekarang  pejabat negara dan politisi semakin gandrung melakukan 

praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)? Aparat penegak hukum cenderung 

melanggar peraturan-peraturan hukum yang mereka buat sendiri? Para elit politik 

suka ''cakar-mencakar'' dan berusaha menjatuhkan lawan-lawan politiknya? Kaum 

intelektual cenderung melanggar etika profesinya dan visi-misi luhurnya? Sesama 

anak-anak bangsa senang menabur benih-benih kebencian, permusuhan, dengki, 

dan dendam?  Para siswa-siswi dan mahasiswa-mahasiswi sering terlibat dalam 



aksi-aksi kekerasan, pornografi, seks bebas, narkoba, dan aneka macam penyakit 

sosial lainnya1? Antar sesama anggota keluarga sering terjadi percecokan, 

perkelahian, bahkan berakhir pada pembunuhan? Mengapa hidup kita selalu 

diwarnai tragedi-tragedi kemanusiaan yang memilukan, dan seterusnya?  

Masalah-masalah ini selalau menjadi momok yang menghantui jalannya sebuah 

pendidikan sekaligus godaan yang sangat berat di negara demokrasi, sehingga 

terlihat goyah dan rapuh.  Disini perlunya pendidikan moral. Seperti yang 

ditegaskan oleh para pendiri Negara kita, sangat penting bagi keberhasilan sebuah 

masyarakat demokratis (Lickona: 2012:7). 

Salah satu jawaban atas permasalahan di atas adalah karena kita gagal 

menumbuh kembangkan pendidikan nilai, baik nilai agama, nilai moral, maupun 

nilai budaya di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Dalam 

beberapa dekade terakhir ini, pembangunan kita cenderung berorientasi pada 

sesuatu yang bersifat pragmatis, yaitu hasil yang bisa dilihat dengan mata dan 

dinikmati oleh perut. Institusi pendidikan yang fungsi awalnya untuk membentuk 

manusia Indonesia seutuhnya, saat ini tidak lebih dari sekadar lembaga bisnis dan 

industri yang melihat peserta didik (siswa-siswi) sebagai objek yang siap menjadi 

mesin ''ATM''. Pada saat yang bersamaan, moral dan etika bukan lagi menjadi 

                                                           
1   Jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dan bahan adiktif lain (narkoba) di Indonesia dalam 

perkiraan Badan Narkotika Nasional (BNN) meningkat rata-rata 28,9 persen per tahun. Angka 

pengguna narkoba hingga akhir 2004 mencapai 3,2 juta jiwa atau sekitar 1,5 persen dari jumlah 

penduduk Indonesia. Sementara korban meninggal akibat overdosis narkoba sejak tahun 2000 

rata-rata 15 ribu orang setiap tahun. Baca Jawa Pos, Kamis, 03 Maret 2005. Data Direktorat 

Pembinaan Kesiswaan Depdiknas mengungkapkan, sekitar 70% dari kira-kira 4 juta pengguna 

narkoba saat ini tercatat sebagai anak usia sekolah antara 14-20 tahun. Sekarang telah 

mencapai separuh klimaks dari permasalahan itu yang belum bisa dituntaskan secara 

pemerataan. 

 



''menu bergizi'' bagi murid sekolah (juga guru), tetapi telah menjadi ''komoditas 

eceran'' (Timo Teweng, 19 April 2013). 

Pada dasarnya pendidikan harus mampu menciptakan manusia-manusia yang 

siap dan eksis untuk hidup di tengah-tengah perubahan yang ada. Hal ini sejalan 

dengan tujuan pendidikan secara umum yaitu memberdayakan umat manusia 

sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya secara penuh dalam kehidupan dunia 

dan akhirat sehingga manusia tidak ikut lebur dalam arus yang menerpannya, 

melainkan mampu mengendalikan arus perubahan, kemana kehidupan sebuah 

masyarakat akan dikendalikan. Bagaimana pun, pendidikan merupakan salah satu 

kunci yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Baik buruknya sumber daya 

manusia tergantung dari pendidikan yang diperolehnya. Jika pendidikan yang 

diperoleh seseorang memiliki kualitas yang mapan, maka baik juga sumber daya 

manusia yang dimilikinya. Karena itu, desain pendidikan selayaknya dipersiapkan 

secara matang sehingga hasil yang dicapai pun memuaskan (Safi’s 1991:15). 

Pendidikan seharusnya membuat orang menjadi manusia yang bermoral dan 

ber-etika, manusia yang sadar bahwasanya dirinya manusia. Kesadaran akan hal 

tersebut menciptakan suatu gagasan baru tentang pengembangan serta penerapan 

pendidikan nilai meskipun sebenarnya pendidikan nilai memang sudah ada sejak 

dulu. Seperti halnya konsep pendidikan yang membebaskan milik Paulo Freire 

atau pun konsep pendidikan yang memerdekakan milik Ki Hajar Dewantara, 

keduanya muncul dari latar belakang sosial yang hampir sama, yaitu masyarakat 

yang tertindas (Darmaningtyas, 2002: 111).   

Pendidikan nilai muncul dikarenakan kondisi manusia yang semakin menurun 

etika moralnya maupun akhlaknya pada dasarnya pendidikan nilai itu hanya dapat 



diwujudkan atau dijabarkan dalam suatu kebersamaan. Oleh karena itu, untuk 

melakukannya hampir tidak mungkin tanpa rasa empati dan penghargaan kepada 

orang lain, kepada segala sesuatu di lingkungan alam dan lingkungan sosial, yang 

mengerucut pada penghargaan kepada kehidupan. Sementara empati tak mungkin 

muncul tanpa kepekaan terhadap berbagai persoalan tanpa sekat-sekat ras, etnis, 

agama, golongan, dan lainnya. Nilai merupakan integritas hidup seseorang yang 

akan tercermin dalam pilihannya: cara berpakaian, teman-teman yang dipilih 

pasangan hidup, interaksi sosial, dan bagaimana hubungan keluarga dengan 

saudara-saudaranya. 

Maka dari itu, penulis menemukan sebuah penanaman nilai Islam pada 

sekolah yang penulis teliti, berawal dari pendidikan karakter  yang dilaksanakan 

oleh SMP Al-Malki yaitu sekolah ala pondok modern patuh pada nilai religius 

yang menjalankan atau melaksanakan ibadah, pemahaman  Al-Qur’an (qir’ah) 

dan hafizul Qur’an sehingga oreantasi sekolah tersebut  menginternalisasikan 

sebuah nilai Islam melalui pembelajaran al-Qur’an pada seluruh siswa,  sehingga 

terbentuk sekolah yang dapat menghasilkan para qori-qori’ah yang dapat 

memahami al-qur’an, dan hal ini dapat dilihat dari seluruh kegiatan MTQ,  

menjadi tempat menyebaran para siswa untuk mengukur kemantapan dan 

kemampuan yang siswa miliki terhadap apa yang telah siswa dapatkan dari 

pelajaran, maka dari itu perilaku siswa terbentuk dengan sedirinya baik tingkah 

laku sifat, akhlak, jujur, moral dan sebagainya. Juga dalam lingkungan sekolahnya 

selain dari mata pelajaran formal ada juga pelajaran non formal. Sebab pelajaran 

non formal yang memberikan sebuah pembiasaan secara rutin dalam hal 

mempelajari Al-Qur’an dan mengambil jam terakhir untuk memepelajari Al-



Qur’an tersebut sebagai bentuk dan usaha dalam peningkatan pendidikan karakter 

siswa. Sehingga sekolah tersebut tercatat memiliki budaya yang berciri khas yang 

kuat dalam menginternalisasikan sebuah nilai karakter pada tinggkat 

religiusitasnya. 

Melihat realitas yang ada pada dunia pendidikan saat ini, penulis terinspirasi 

dan coba mengulas lebih jauh tentang pemikiran-pemikiran praktisi pendidikan 

yang menyorot kepada pendidikan karakter yang berbasis nilai serta bagaimana 

mengemas suatu pendidikan nilai keagamaan dalam bingkai pendidikan Islam. 

Karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh tentang pendidikan karakter yang 

berbasis nilai-nilai keislaman, sehingga penulis memberi judul: Pendidikan 

Karakter Berbasis nilai-nilai Islam Di SMP Islam Al-Maliki Woha Bima-

NTB. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Karakter apa saja yang diinternalisasikan kepada siswa di SMP Islam Al-

Maliki Woha Bima-NTB? 

2. Mengapa karakter berbasis nilai-nilai Islam yang menjadi pilihan utama 

sekolah untuk diinternalisasikan pada siswa SMP Islam Al-Maliki Woha-

Bima-NTB? 

3. Bagaimana proses pembentukan karakter  berbasis nilai-nilai Islam kepada 

siswa SMP Islam Al-Maliki Woha Bima-NTB? 

C. Tujuan penelitian 

Penulisan penelitian ini diharapkan memiliki beberapa tujuan, yaitu: 



1. Menganalisis  Karakter berbasis Islam diinternalisasikan kepada siswa di SMP 

Islam Al-Maliki Woha Bima-NTB. 

2. Menganalisis karakter berbasis nilai-nilai Islam yang menjadi pilihan utama 

sekolah untuk diinternalisasikan pada siswa SMP Islam Al-Maliki Woha-

Bima-NTB. 

3. Menganalisis proses pembentukan karakter  berbasis nilai-nilai Islam kepada 

siswa SMP Islam Al-Maliki Woha Bima-NTB. 

D. Kegunaan penelitian 

Penelitian tentang “Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-Nilai Islam  Di SMP 

Islam  Al-Maliki Woha Bima-NTB”diharapkan dapat memberikan mamfaat, baik 

secara praktis maupun secara teoritis. Hal tersebut tampak sebagaimana diuraikan 

berikut: 

1. Secara  Praktis 

Semoga penelitian ini mempunyai kontribusi bagi dunia pendidikan 

sebagai upaya pencapaian tujuan Pendidikan Nasional yang diharapkan 

mampu menciptakan pembelajaran yang berorientasi akhlak dan moral, 

pendidikan agama serta dapat terealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Serta memberikan kontribusi kepada sekolah khususnya Sekolah SMP Islam 

Al-Maliki Woha Bima-NTB,  suatu evaluasi atas pelaksanaan pembentukan 

karakter sebagai upaya pengembangan kepribadian siswa yang merupakan 

salah satu bentuk harapan tercapainya tujuan pendidikan nasional.  

Maka dengan hadirnya penelitian ini bisa memberikan atau memperbaiki 

kualitas guru dan sekolah dalam membentuk karakter, sehingga siswa mampu 

berperilaku dan menjadi pribadi yang baik di masa sekarang maupun 



mendatang, serta bisa mempertahankan nilai-nilai pendidikan Islam yang baik. 

Serta berkreatif mengembangkan media pengajaran dan memiliki ide 

pengembangan yang lebih berkreatif lagi. 

2. Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya 

perbendaharaan teori dan pengetahuan tentang “Pendidikan Karakter Berbasis 

Nilai-Nilai Islam Di SMP Al-Maliki Islam Woha Bima-NTB” dan upaya 

pengembangan kepribadian siswa dengan pelaksanaan pendidikan karakter 

khususnya sejak usia dini yang akan berguna bagi pengembangan ilmu 

pendidikan. 

E. Penegasan istilah 

1. Pendidikan karakter. 

Pendidikan di sini sebagaimana yang diungkapkan oleh Marimba, 

pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik 

terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama (Marimba, 1989: 19).  Sedangkan Ahmad Tafsir 

berpendapat bahwa pendidikan adalah pengembangan pribadi dengan semua 

aspeknya, dengan penjelasan bahwa pengembangan pribadi ialah yang 

mencakup pendidikan oleh diri sendiri maupun oleh lingkungan, dan 

pendidikan oleh guru dan orang lain. Adapun yang dimaksud semua aspek di 

sini yaitu mencakup jasmani, akal dan hati (Tafsir, 2005:26). 

Jadi, 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, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (UU SPN Nomor 

20,2003). Pendidikan karakter sering kali diartikan sebagai pendidikan watak. 

Watak itu sendiri merupakan sebuah konsep lama yang berarti seperangkat 

sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan 

kematangan moral. Ciri watak yang baik yang menjadi tujuan  pencapaian 

pendidikan karakter adalah rasa hormat, tanggung jawab, rasa kasihan, 

disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi. Menurut  David dan Fredyy dikutip 

oleh Zubaedi bahwa pendidikan karakter adalah usaha segaja (sadar) untuk 

membantu manusia memahami,  peduli tentang,  dan melaksanakan nilai-nilai 

etika inti (Zubaedi, 2011:15)  

Pada umumnya pendidikan karakter menekankan pada keteladanan,  

penciptaan lingkungan, dan pembiasaan; melalui berbagai tugas keilmuan dan 

kegiatan kondusif (Mulysa, 2011:9). Sejalan dengan yang diungkapkan oleh 

Aristoteles yang dikutip oleh Lickona mendefinisikan bahwa karakter yang 

baik sebagai hidup dan tingkah laku yang benar-tingkah laku yang benar 

dalam hal berhubungan dengan orang lain dan berhubungan dengan diri 

sendiri (Lickona, 2013:71-72).  

Juga Ma’mur, menjelaskan bahwa karakter merupakan titian ilmu 

pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan tanpa landasan kepribadian yang 

benar akan menyesatkan, dan ketrampilan tanpa kesadaran diri akan 

menghancurkan (Ma’mur, 2011: 27).  



Jadi untuk melahirkan sebuah pendidikan karakter yang unggul tidak dapat 

terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya perpanjangan tangan dari usaha 

sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter harus dilakukan secara bersama oleh semua guru, kepala sekolah 

melalui pembelajaran di kelas maupun di luar kelas dan menjadi bagian yang 

tidak terpisah dari budaya sekolah, bahkan  lingkungan keluarga dan 

masyarakat karena mengigat itu merupakan sebuah pembiasaan sehari-hari 

dilakukan secara positif. 

2. Nilai-nilai Islam. 

Nilai-nilai Islam merupakan sebuah perilaku yang diinternalisasikan 

melalui perilaku sehari-hari, yang dapat ditiru sebagai figuf  serta uswah 

contoh teladan yang baik bagi orang lain atau perilaku yang di nampakkan 

oleh seseorang anak atau seorang dewasa yang memiliki pandangan yang baik 

dalam kehidupan lingkungannya yang hadir dari nilai Ilahiyah dan Nilai 

Insaniyah. Nilai Ilahiyah yang membentuk ketaqwaan sedangkan nilai 

insaniyah yang membentuk akhlaq mulia (Majid & Andayani,2012:98). 

Lebih lanjut penanaman nilai-nilai tersebut bagi umat Islam, berdasarkan 

tema-tema Al-Qur’an sediri,  sebagai dimensi pertama hidup ini dimulai 

dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban formal agama berupa ibadat-ibadat. 

Dan pelaksanaan itu  harus disertai dengan penghayatan yang sedalam-

dalamnya akan makna-makna ibadat terseut, sehingga ibadat-ibadat itu tidak 

sebagai ritus formal belaka, melainkan dengan keinsafan mendalam dan fungsi 

edukatifnya bagi kita (2012:92). 

 



F. Penelitian terdahulu 

Adapun judul penelitian terdahulu yang relevan dengan rencana penelitian ini 

adalah:   

1.  Kusuma karyanya “Pendidikan Karakter Melalui Pendidiksan Agama Islam 

(pengembangan sifat-sifat rasul dalam hidup sehari-hari peserta didik di 

Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Malang)”Pascasarjana UMM, 2012. 

Dalam penelitian ini membahas sub pokok tentang; Pertama, 

Memahami dan mendiskripsikan karakter siswa disekolah dasar Negeri 

Percobaan 1 Malang. Kedua, mendiskripsikan pengembangan pendidikan 

karakter utama Rasulullah SAW. Dalam kehidupan sehari-hari peserta didik 

disekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Malang. penelitian yang dilakukan oleh 

kusuma lebih terfokus pada tahap implementasi dari konsep pendidikan 

karakter sesuai dengan perilaku yang telah dilakukan oleh rasul untuk di 

jadikan acuan pengembangan atau diimplementasikan pada peserta didik 

Sekolah Dasar Negeri percobaan 1 Malang.  

2. Sri Sondari  karyanya yang berjudul “Implementasi kebijakan pendidikan 

karakter di SMP AR Rohmah Kabupaten Malang” Tahun 2011 (UMM), 

mengungkapkan temuannya, yakni sejenis kegiatan: 

Pertama; Landasan pendidikan karakter di SMP AR Rohmah itu sendiri 

adalah pendidikan berbasis Tauhid yang berdasarkan filosofis pendidikan 

religius dengan bersumber dari Al Qur’an dan Hadits. Sedangkan arah tujuan 

pendidikan karakter sesuai dengan visi dan misi SMP AR Rohmah. 

Kedua, Norma yang dikembangkan di SMP AR Rohmah, nilai-nilai yang 

dikembangkan merujuk pada teori Lickona, sebagai moral knowing di SMP 



AR Rohmah yaitu moral jujur, menghargai teman, sopan santun. Sedangkan 

pengenalan diri (self knowledge) yaitu kemampuan individu untuk mengenal 

diri sebagai makhluk individu dan makhluk social. Sedangkan yang kedua 

adalah moral Feeling, yakni a) kesadaran akan jati dirinya misalnya 

bagaimana adabnya guru, dan adabnya sebagai siswa, b) cinta kebenaran 

(loving the good), sebagai hal utama dalam penerapan pendidikan berbasis 

Tauhid, c) ta’wadu atau kerendahan hati (humility), d) percaya diri, e) 

kepekaan terhadap orang lain, f) pengendalian diri dengan adanya  sa’mina 

wa’athona. 

Ketiga, Adapun implementasi kebijakan pendidikan karakter di SMP AR 

Rahmah, SMP AR Rohmah sebagai lembaga pendidikan sekolah di bawah 

yayasan pesantren Hidayatullah di dalam upayanya untuk melahirkan generasi 

Tauhid yang sesuai visi dan misinya telah memantapkan dirinya menggunakan 

metode SNW (Sistematika Nuzulnya Wahyu). Model pendidikan karakter 

yang diterapkan di SMP AR Rohmah menggunakan model gabungan yaitu: a) 

model terintegrasi di kelas yaitu semua guru mempunyai otoritas penuh dalam 

penilaian adab, b) model pendidikan karakter di luar dengan adanya kegiatan 

MPD (Melejitkan Potensi Diri). Sedangkan kultur pesantren mewarnai 

pembiasaan yang dilakukan siswa baik ketika di sekolah maupun di asrama. 

Adapun pelaksanaan pendidikan karakter di SMP AR Rohmah mendapat 

dukungan penuh dari kepala sekolah, guru, serta orang tua. Melalui peran 

yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu pembuat kebijakan, uswatun 

hasanah, berarti telah memberikan nilai lebih pada pelaksanaan pendidikan 

karakter serta membangun atau setidaknya mendorong membangun komunitas 



moral dan intelektual yang kuat antara orang dewasa. Sedangkan guru 

melakukan perannya sebagai model (keteladanan), pengontrol, pembimbing 

serta penilaian adab. Adapun peran orangtua yang mendukung keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan karakter yaitu: a) menguatkan, b) ikut bekerja sama 

melalui kegiatan pembinaan sosialisasi pendidikan berbasis Tauhid, c) 

menguatkan pelaksanaan pendidikan karakter di rumah. 

3. Fita Masruroh,  karyanya yang berjudul “Implementasi pendidikan karakter di 

Sekolah Dasar sebagai Upaya Pengembangan Kepribadian siswa (Studi 

berdasarkan pendidikan karakter di Sekolah Dasar Anak Sholeh di Malang)” 

Tahun 2011, pada Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 

mengungkapkan temuannya yaitu. Implementasi pendidikan karakter sebagai 

upaya mengembangkan kepribadian siswa di sekolah Dasar Anak Sholeh 

adalah mencakup pengembangan dalam pola pikir, menkonsep diri, 

berperilaku, menguji mental, sehingga  dapat membentuk sebuah kepribadian 

yang sejalan dengan kebiasaan anak. Beberapa hal terkait implementasi 

pendidian karakter di Sekolah Dasar Anak Sholeh. 

4.  Muhammad Muhson, karyanya yang berjudul, pendidikan karakter 

dipesantren (studi di pondok modern darusalam Gontor ponorogo) tahun 

2013.  Meneliti tentang nilai-nilai yang menjadi dasar pendidikan di pesantren 

Gontor, serta menjelaskan proses pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai 

di pesantren.  Gontor telah melakukan proses-proses kontruksi dalam bentuk 

pengembangan pendidikan yang menggambarkan sebuah unitas namun 

tumbuh subur di dalamnya pluralitas, namun juga mengajarkan kesederhanaan 

dan semangat berkorban, namun juga mempertahankan kearifan.  Secara 



cultural dengan hasil poteretan yang dijumpai peneliti pondok Gontor telah 

melakukan banyak terobosan antara lain; Demokratisasi kepemimpinan, 

integrasi keilmuan yang selama ini bersifat Dualisme-dikotomik, sistem 

pendidikan terpadu (Holistik), sistem nilai yang didasarkan pada pemahaman 

Islam insklusif dan tidak berafiliasi pada kekuatan politik maupun ormas 

tertentu. Namun secara simbolik, Gontor masih menamakan diri sebagai 

pondok pesantren, tetapi secara institusional telah melampoi batas-batas fungsi 

tradisionalitasnya, karena Gontor telah melakukan perubahan pada paradigma 

pesantren. 

5.  Mat Rojik, dengan karyanya; Pengembangan pendidikan karakter berbasis 

tarekat di pondok pesantren assalafi al-fithrah Surabaya 2013. Adapun 

penelitianya, pengembangan pendidikan karakter tarekat Qodiriyah 

Naqsabandiyah al-Ustmaniyyah dan bentuk-bentuk kegitan pendidikan 

karakter tarekat. sehingga kesimpulan dari penelitian ini menemukan 1. 

amalan yang menunjang pembentukan karakter di pondok pesantren, 2. 

doktrin tasawuf pondok pesantren, 2. profil manusia berkarakter tarekat, 3. 

Ajaran tarekat, 4. proses pembentukan karakter dalam tradisi tarekat. 

Dari penelitian terdahulu diatas hemat kata, kusuma lebih memandang 

pada implementasi perilaku sehari-hari, Sri Sondari lebih mengerucut pada 

sebuah pendidikan karakter berbasisi tauhid, Muhammad Muhson poteretan 

yang dijumpai peneliti pondok Gontor telah melakukan banyak terobosan 

antara lain; Demokratisasi kepemimpinan, integrasi keilmuan yang selama ini 

bersifat Dualisme-dikotomik, sistem pendidikan terpadu (Holistik), sistem nilai 

yang didasarkan pada pemahaman Islam insklusif dan tidak berafiliasi pada 



kekuatan politik maupun ormas tertentu, Mat Rojik lebih pada proses 

penanaman nilai berbasis Tarekat dan Fita Masruroh, pemfokusannya pada 

implementasi pendidikan karakter pada pengembangan kepribadian anak. 

 Sedangkan peneliti sendiri Lebih memfokuskan pada sebuah internalisasi 

pendidikan karakter yang memiliki basis nilai-nilai Islam di SMP Al- Maliki, 

mengungkap karakter tersebut yang menjadi pilihan sekolah untuk di 

internalisasikan pada siswa SMP Al- Maliki,  serta bagaimana proses 

pembentukan karakter yang berbasis nilai-nilai Islam tersebut di SMP Al- 

Maliki. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab guna memberikan 

gambaran secara komprehensif, yaitu: 

Bab I : Berisi pendahuluan yang membahas latar belakang masalah tentang  

Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam di SMP Al-Maliki IslamWoha 

Bima-NTB.  Setelah itu, penulis menyusun rumusan masalah yang berkaitan 

dengan latar belakang masalah yang telah disusun sebelumnya. rumusan masalah 

ini yang akan menentukan arah tujuan penelitian dan manfaat dalam penelitian ini. 

Bab II: Berisi kajian teoritik yang membahas peneltian terdahulu (Fiel 

research) yang berkaitan dengan Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam di 

SMP Al-Maliki Islam Woha Bima-NTB. Kemudian penulis mengelaborasi 

berbagai landasan teori yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Penulis memulai 

pembahasan dalam landasan teori dengan pendidikan karakter, untuk kemudian 

masuk pada landasan teori tentang berbasis nilai-nilai Islam. 



Bab III: Berisi pembahasan berbagai metode Penelitian yang akan ditempuh 

dan dimaksimalkan dalam penelitian ini. 

Bab IV:  Pada bab ini, penulis memulai pebahasan dengan memaparkan 

Karakter berbasis Islam di internalisasikan kepada siswa di SMP Al-Maliki Islam 

Woha Bima-NTB. Mengungkapkan  karakter-karakter tersebut yang menjadi 

Utama Pilihan sekolah untuk di internalisasikan pada siswa SMP Al-Maliki 

IslamWoha-Bima-NTB. Dan bagaimana  proses pembentukan karakter yang 

berbasis Islam tersebut kepada siswa SMP Al-Maliki Islam Woha Bima-NTB..  

Bab V: Berisi penutup yang membahas kesimpulan yang berupa hasil 

penelitian dan saran-saran  

 


