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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Strong characters will form a strong mental. While a strong mental 

will bear a strong spirit. Karakter yang kuat akan membentuk mental yang 

kuat sedangkan mental yang kuat akan melahirkan spirit yang kuat. Karakter 

yang kuat merupakan prasyarat untuk menjadi seorang pemenang dalam medan 

kompetisi pada eraglobalisasi dan heperkompetitif ini.  

Sebagaimana yang kita ketahui sekarang bahwa globalisasi yang ada 

dihadapan kita merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Berbagai macam 

revolusi teknologi, transportasi, informasi, dan komunikasi menjadikan dunia 

ini tiada batas. 

Globalisasi sudah menembus semua penjuru dunia bahkan daerah 

terpencil sekalipun, masuk ke rumah-rumah, memborbardir pertahanan moral 

dan agama. Moralitas menjadi longgar. Sesuatu yang dahulu dianggap tabu, 

sekarang menjadi biasa-biasa saja. Akhirnya, karakter anak bangsa berubah 

menjadi rapuh, mudah diterjang ombak, terjerumus dalam tren budaya yang 

melenakan, dan tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan. Prinsip-prinsip 

moral, budaya bangsa dan perjuangan hilang dari karakteristik mereka. Inilah 

yang menyebabkan dekadensi moral serta hilangnya kreativitas dan 

produktivitas bangsa. Sebab ketika karakter suatu bangsa rapuh maka semangat 

berkreasi dan berinovasi dalam kompetisi yang ketat akan mengendur, 

kemudian dikalahkan oleh semangat konsumerisme, hedonisme, dan 

permisifisme yang instan dan menenggelamkan. 
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Sebagaimana pendapat sholahudin, (2011: 31) bahwa titik tolak 

pemikiran hedonisme adalah pendapat bahwa menurut kodratnya manusia 

selalu mengusahakan kenikmatan (bahasa Yunani, hedone berarti kenikmatan) 

yaitu bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan 

sepuas-puasnya. Oleh karena itu, mencari kenikmatan sudah menjadi kodrat 

manusia. Dalam kenyataannya, kita melihat kaum hedonis tidak pernah 

mencapai tujuannya. Sempalan pemikiran dari paham hedonisme adalah pola 

materialisme.  

Toto Tasmara yang dalam Sholahudin,(2011: 98-100) mengatakan 

bahwa dewasa ini budaya-budaya barat telah memasuki kehidupan kita yang 

memengaruhi berbagai bidang kehidupan yang sering disingkat dengan “8F” 

yaitu sebagai berikut: 

1. Finance. Seluruh dunia seakan tunduk pada satu aturan finance 

International, dari mulai rumus sampai istilahnya, hampir semua memakai 

bahasa Barat. Bahkan mereka yang menguasai ekonomi/finansial adalah 

mereka yang kelak menjadi penguasa global. 

2. Food, Food berati makanan. Sekarang ini makanan yang berlabel Barat 

bukan lagi sesuatu yang susah untuk diperoleh, bahkan telah menguasai 

bisnis makanan terutama di kota-kota besar. Di samping itu, tampaknya 

para generasi muda Indonesia pun merasa lebih bergengsi  dengan produk 

makanan Barat seperti McDonald, Kentucky, California, Texas Fied 

Chiken. Begitu pun dalam hal minuman, minuman tradisional seperti 

Wedang jahe, Bandrek, Bajigur, dan lainnya sudah tergusur oleh Coca cola, 

Sprite, Fanta, bahkan lebih parah lagi yang merasa lebih bergensi dengan 
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minuman yang beralkohol seperti Vodka, Wishkey, Angker Bir, dan lain 

sebagainya. 

3. Film, Dengan perkembangan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

perkembangan televisi yang menyuguhkan film-film Barat sudah tidak 

dapat terbendung. Melalui teknologi yang dikenal dengan Integrated 

System Digital Network (ISDN), semua informasi baik berupa suara, 

tulisan, maupun gambar dapat tersosialisasikan dengan cepat. Televisi 

bukan lagi sekadar media komunikasi untuk ditonton,  tetapi menjadi 

subjek dan audience, manjadi objek dari strategi komunikasi tersebut. 

Televisi sudah menjadi prosesor untuk membentuk, mengarahkan budaya 

dan selera manusia. Menurut pandangan UNESCO, “ Information is the 

basic of culture. The Greater the foreign information, the greater the threat 

to a native or a domestic culture for the future.” Informasi adalah dasar 

suatau budaya. Bertambah besar informasi dari bangsa lain, berarti 

bertambah besar pula ancamannya kepada budaya-budaya domestik di 

masa depan.  

4. Fashion. Persoalan fashion dan gaya hidup pun tidak lepas dari pengaruh 

Barat, bahkan gaya berpakaian masyarakat Indonesia cenderung “kebarat-

baratan” 

5. Fun. Hiburan, dari kota sampai ke pelosok desa tersedia hiburan. Cafe, 

Nightclub, Diskotik, dan sebagainya merupakan bentuk hiburan ala Barat. 

6. Faith. Masalah keimanan, dengan kemajuan teknologi di era global ini , 

acara – acara yang menyuguhkan keimanan suatu agama tetentu pun tidak 

terekakkan. 
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7. Free Thinker. Para pemikir bebas nilai yang bersifat liberal dan 

memprivatisasikan agama sebagai salah satu bentuk  pemikiran sekuler, 

merupakan tantangan paling hebat yang harus dihadapi oleh masyarakat 

sebagai masyarakat yang beragama. 

8. Fiction. Dengan kemajuan globalisasi ini, diharapkan menjadi motivasi dan 

semangat untuk maju, bukan malah sebaliknya menjadi pemimpi-pemimpi 

atau penghayal-penghayal yang setiap harinya hanya bisa “mengandai-

andai”. 

Menurut A. Qodri Azizy dalam Asmani (2011:6) mengatakan bahwa 

kata kunci globalisasi adalah kompetisi. Dalam kompetisi, yang keluar sebagai 

pemenang adalah yang terbaik dari sisi pengetahuan, teknologi, jaringan, 

kualitas produk, pelayanan, integritas, dan akuntabilitas. Indonesia dalam 

konteks tersebut masih jauh di bawah Negara-negara maju. Indonesia masih 

manjadi bangsa konsumen yang senang menikmati produk globalisasi.  

Lebih lanjut, Asmani, (2011:7) mengatakan bahwa ke depan Indonesia 

harus diperjuangkan lebih keras sehingga menjadi bangsa produsen yang 

mampu berbicara banyak hal di konteks dunia. Tak ada jalan lain bagi 

bangsa Indonesia kecuali melakukan akselerasi proses pengetahuan dan 

teknologi dengan beberapa langkah antara lain: Pertama, menyerap ilmu 

pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju. Kedua, 

menggalakkan penelitian dan pengembangan (reserch and development) 

di semua bidang. Ketiga memperkokoh karakter bangsa khususnya 

kader-kader muda yang berada di bangku sekolah dan kuiliah sebagai 

pembaru masa depan.  

 

Mengapa karakter? Karena dampak globalisasi bukan hanya positif 

melainkan dampak negatif. Bahkan, dampak negatif ini sangat serius meracuni 

generasi muda antara lain munculnya generasi instan, dekadensi moral, 

konsumerisme, bahkan permisifisme.  
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Fenomena lain yang sangat mencoreng citra pelajar dan lembaga 

pendidikan kita adalah pergaulan bebas (free sex) yang dilakukan oleh para 

pelajar dan mahapeserta didik. Sebagaimana yang dilansir oleh Sexual 

Behavior Survey yang telah melakukan survei di 5 kota besar di Indonesia, 

yaitu Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Bali pada bulan Mei 

2011.  Dari 663 responden yang diwawancarai secara langsung mengakui 

bahwa 39% responden remaja usia antara 15-19 tahun pernah berhubungan 

seksual, sisanya 61% berusia antara 20-25 tahun. Lebih memprihatinkan 

berdasarkan profesi, peringkat tertinggi yang pernah melakukan free sex 

ditempai oleh para mahapeserta didik 31%, karyawan kantor 18%, sisanya ada 

pengusaha, pedagang, buruh, dan sebagainya, termasuk 6% peserta didik SMP 

atau SMA. (Gunawan,2012:iv)  

Faktor lainnya yang menjadikan pendidikan karakter sangat penting 

untuk dipraktikkan adalah adanya problem akut yang menimpa bangsa ini. 

Karakter generasi muda sudah berada pada titik yang yang sangat 

mengkhawatirkan. Moralitas bangsa ini sudah lepas dari norma, etika agama, 

dan budaya luhur. Nilai- nilai luhur bangsa yang sangat diagungkan sudah 

mulai luntur dan terkikis oleh budaya-budaya sesat yang bahkan menjadikan 

generasi muda semakin jauh dari agama mereka. Contohnya adalah hilangnya 

rasa malu dalam katidakjujuran, ketidaksopanan, pengkhianatan, bahkan 

budaya budaya seks bebas. Sekarang ini, Seks bebas telah menjadi fenomena 

tanpa bisa dibendung sedikitpun.  

Penelitian yang dilakukan di lima kota di tanah air sebanyak 16,35% dari 

1.388 responden remaja mengaku telah melakukan hubungan seks di luar 

nikah atau seks bebas. Sebesar 42,5 % responden di Kupang Nusa 

Tenggara Timur (NTT) melakukan hubungan seks di luar nikah.sedangkan 
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17% responden di Palembang, Sumatra selatan , Tasik Malaya, dan Jawa 

Barat juga mengaku melakukan tindakan yang sama. Bahkan di kota-kota 

besar lainnya, seperti Medan, Jakarta, Bandung Yogyakarta, dan Surabaya 

juga sangat tinggi, bahkan melebihi 50%. Yang lebih mengejutkan untuk 

kota Yogyakarta, sekitr 97,05% remaja di sana telah melakukana seks 

bebas.(Asmani,2011: 24) 

 

Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa kenakalan remaja yang 

notabene banyak diantara mereka adalah dari kalangan peserta didik sudah 

sangat memprihatinkan. Yang lebih memprihatinkan adalah kenakalan remaja 

tersebut tidak hanya merugikan mereka sendiri tetapi berimbas merugikan 

orang lain dan lingkungannya.  

Vina Dwi Laning,  menyatakan bahwa kenakalan remaja disebut juga 

dengan istilah  juvenlie delinquency. juvenlie delionquency diartikan 

sebagai perilaku jahat atau nakal yang dilakukan oleh remaja hingga 

mengganggu diri sendiri dan orang lain. Juvenlie  berasal dari kata latin 

“Juvenilis” artinya: anak-anak, anak muda , sifat-sifat khas remaja. 

Delinquency berasal dari kata latin “delinquere”, artinya terabaikan, 

mengabaikan, yang kemudian  diperluas artinya menjadi  jahat, kriminal, 

pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, dan lain-lain. Delinquency 

diartikan sebagai pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan 

oleh anak-anak muda di bawah usia 22 tahun.Lebih lanjut ia mengatakan 

bahwa ada 4 faktor umum yang menyebabkan terjadinya kenakalan 

remaja. 1. Faktor keterlibatan dalam geng anak nakal, 2. Faktor pergaulan 

salah, 3. Faktor keluarga, dan 4. Faktor media massa. ( Laning: 2010: 46)  

 

Dampak negatif sangat serius dalam segala aspek kehidupan terutama 

terkikisnya nilai-nilai religi, kejujuran, dan akhlak mulia ini juga dirasakan 

oleh SMA Negeri 1 Gresik. Beberapa masalah yang dijumpai di sekolah ini 

antara lain adanya beberapa peserta didik yang menyontek ketika ujian; sikap 

dan perilaku mereka yang tidak sopan; mengeluarkan kata-kata kotor; 

hilangnya rasa hormat terhadap guru; berpacaran di sekolah, bahkan ada yang 

berani membentak terhadap gurunya yang selama ini sangat jarang dijumpai di 

sekolah ini.  Hal ini terjadi karena SMA Negeri 1 Gresik merupakan salah satu 

sekolah yang pernah menjadi perintis salah satu program pemerintah, Rintisan 
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Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan berbasis ICT (Information and 

Comunication Tecnology), juga tak luput dari pengaruh globalisasi. Menurut 

Dhofir (2008:97-98) dalam artikelnya yang berjudul „Dampak Pelaksanaan 

Program RSBI terhadap Peningkatan Prestasi Peserta didik di SMAN 1 

Gresik”, menjelaskan bahwa SMAN 1 Gresik adalah sekolah yang 

menggabungkan kurikulum KTSP dengan kurikulum Cambridge (RSBI), 

memanfaatkan pembelajaran berbasis Information and Comunication of 

Technology,  menggunakan system Moving Class, dan Full Day School serta 

menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris. Dalam kegiatan PBM dan 

aktivitas lainnya di sekolah peserta didik setiap saat bisa berkoneksi dengan 

dunia maya (internet) yang tidak menutup kemungkinan terjadinya pengaruh 

negatif yang sangat serius.   

Fenomena di atas merupakan tantangan yang sangat serius bagi 

lembaga pendidikan terutama pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas 

dengan peserta didiknya yang beranjak dewasa. Artinya, pendidikan karakter 

yang diharapkan menjadi benteng terhadap pengaruh negatif globalisasi 

sekaligus menjadi dasar (pondasi) karakter peserta didik yang kuat tidak 

mudah untuk dilakukan apalagi diinternalisasikan pada peserta didik.  

Sementara itu, pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah belum 

maksimal. Sekolah terutama guru sebagai ujung tombak keberhasilan 

pendidikan karakter masih setengah-setengah dalam menanamkan karakter 

pada peserta didik. Guru masih lebih sibuk memberikan materi pelajaran 

daripada memberikan pendidikan karakter. Bahkan,  pendidikan karakter yang 

diintegrasikan ke dalam kurikulum masih bersifat redaksional, hanya 



8 
 

ditambahkan beberapa karakter pada silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) tetapi pelaksanaan di lapangan belum mampu menyentuh 

substansi permasalahan karakter yang sesungguhnya.  

Ali Ibrahim akbar dalam Asmani (2011:22), mengatakan bahwa  

selama ini praktik pendidikan di Indonesia cenderung berorientasi pada 

pendidikan berbasis hard skill (keterampilan teknis), yang lebih bersifat 

mengembangkan intelegence quotient (IQ). Sedangkan kemampuan soft skill 

yang tertuang dalam emotional intelegence (EQ) dan spiritual intelegence (SQ) 

sangat kurang.  

Untuk menjawab tantangan tersebut, SMA Negeri 1 Gresik, yang 

terletak di tengah-tengah kota yang terkenal dengan sebutan “Kota Santri”, 

kotanya para wali dengan budaya religinya yang sangat tinggi serta mengakar 

sangat kuat dalam masyarakat Gresik berusaha menanamkan  dan 

menginternalisasikan pendidikan  karakter pada peserta didik dengan akar 

budaya Islam yang kuat.    

 Untuk itulah, peneliti mengadakan penelitian dengan 

mengembangkan model internalisasi pendidikan karakter yang didasarkan pada 

akar budaya Islam yang berkembang dan mengakar dalam masarakat Gresik 

tersebut dengan judul Pengembangan Model Internalisasi Pendidikan Karakter 

melalui Habituasi Budaya Islami (HBI) dalam Meningkatkan Nilai Karakter 

Religius, Jujur, Santun, dan Tanggung jawab Peserta Didik SMA Negeri 1 

Gresik.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Gambaran Nilai karakter Peserta Didik SMA Negeri 1 Gresik? 

2. Bagaimana menyususun Pengembangan Model Internalisasi Pendidikan 

Karakter melalui Habituasi Budaya Islami dalam Meningkatkan Nilai 

Karakter Religius, Jujur, Santun, dan Tanggung Jawab Peserta Didik SMA 

Negeri 1 Gresik? 

3. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerapan Model Internalisasi 

Pendidikan karakter melalui Habituasi Budaya Islami dalam 

Meningkatkan Nilai Karakter Religius, Jujur, Santun, dan Tanggung 

Jawab Peserta Didik SMA Negeri 1 Gresik? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan yang masih kompleks dan 

keterbatasan waktu dan kemampuan peneliti, penelitian ini dibatasi hanya 4 

nilai karakter dari 18 nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Empat nilai 

tersebut yaitu nilai karakter religius, nilai karakter jujur, nilai karakter 

santun, dan nilai karakter tangguing jawab. Sedangkan implementasinya 

dibatasai pada implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan kesiswaan.  

Ada beberapa alasan mengapa empat karakter tersebut menjadi fokus 

penelitian. Pertama, keempat nilai tersebut merupakan dasar karakter manusia.  

Nilai religius adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan Yang Maha 

Kuasa. Puncak nilainya adalah derajat ketakwaannya kepada Allah. Jika nilai 

ini selalu ada dalam diri seseorang, ia selalu mampu mengontrol segala 

perbuatan dan ucapannya karena didasari adanya keyakinan 
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pertanggungjawaban kepada Tuhan. Semntara itu, nilai jujur adalah nilai 

karakter dalam hubungannya dengan pribadi seseorang. Seseorang akan 

dipercaya orang lain jika perbuatan dan ucapannya selalu didasari kejujuran, 

sedangkan nilai santun adalah nilai karakter dalam hubungannya dengan 

sesama manusia. Santun adalah ruh dari akhlak. Artinya salah satu indikator 

seseorang dikatakan berakhlak mulia jika seseorang tersebut sopan dan santun 

dalam bertindak dan berucap. Adapun nilai tanggung jawab adalah nilai 

karakter dalam hubungannya dengan lingkungan. Artinya, selain membawa 

implikasi terhadap dirinya sendiri, nilai ini juga berimplikasi terhadap orang 

lain dan lingkungannya.   

Kedua, nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari pilar-pilar pendidikan 

karakter.  Nilai tanggung jawab, santun, jujur, dan religius sangat penting  

dalam pendidikan karakter karena nilai-nilai tersebut merupakan pilar-pilar 

pembentukan karakter. Sebagaimana pendapat Suparlan dalam Asmani 

(2011:50) mengatakan bahwa pilar-pilar pendidikan karakter meliputi 9 

(Sembilan) pilar yang saling kait mengait serta dapat dimulai dari rumah 

(home), dikembanghkan di sekolah (school), dan dilaksanakan secara nyata di 

dalam masyarakat (Community), dan bahklan termasuk di dalamnya adalah 

dunia usaha dan dunia industri (business). Sembilan pilar tersebut adalah 

Responsibility (tanggung jawab), Respect (rasa hormat), Fairness (keadilan), 

Courage (keberanian), Honesty (kejujuran), Citizenchip ( kewarganegaraan), 

Self-Dicipline (disiplin diri), Caring (peduli), Perseverance (ketekunan). 

Ketiga, merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional. 

Semangat itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka 
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Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Bahwa pendidikan karakter 

ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, 

yaitu “Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, 

berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.” Komitmen 

nasional tentang perlunya pendidikan karakter, secara imperatif juga tertuang 

dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Dalam Pasal 3 UU tersebut dinyatakan bahwa “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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

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

demokratis serta bertanggung jawab.”  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 

1. Menganalisis gambaran Nilai karakter Peserta Didik SMA Negri Gresik.  

2. Untuk menyususun Pengembangan Model Internalisasi Pendidikan 

karakter melalui Habituasi Budaya Islami dalam Meningkatkan Nilai 

Karakter Religius, Jujur, Santun, dan Tanggung Jawab Peserta Didik SMA 

Negeri 1 Gresik. 

3. Mengetahui efektivitas dan efisiensi penerapan Model Internalisasi 

Pendidikan karakter melalui Habituasi Budaya Islami dalam 

Meningkatkan Nilai Karakter Religius, Jujur, Santun, dan Tanggung 

Jawab Peserta Didik SMA Negeri 1 Gresik. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian  ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan, utamanya pada upaya memperoleh model yang praktis, efektif, dan 

efisien dalam rangka menginternalisasi pendidikan karakter di sekolah 

sehingga mampu menghasilkan peserta didik yang benar-benar memiliki 

karakter yang baik terutama nilai karakter religius, nilai kejujuran, santun, dan 

tanggung jawab.  

Secara khusus, penelitian ini juga memberikan kontribusi kepada 

sekolah berupa pergeseran paradigma bahwa karakter akan lebih mengena 

apabila dipraktikkan terus menerus dan dibiasakan (habituasi) tidak hanya 

diucapkan atau disampaikan saja.  

2. Manfaat Praktis 

Bagi peserta didik, penelitian ini akan memberikan pengalaman 

langsung pada peserta didik dalam memperoleh dan meningkatkan karakter 

yang dimilikinya dengan membiasakan diri pada kegiatan-kegiatan atau 

kebiasaan-kebiasaan bernuansa Islami  yang memiliki nilai-nilai karakter yang 

tinggi. Peserta didik juga memperoleh pengalaman langsung dalam memahami 

dan mempraktikkan kegiatan-kegiatan tersebut.  

Bagi guru, penelitian ini berguna memperoleh pengetahuan tentang 

pendidikan karakter dan cara-cara menginternalisasikannya pada peserta didik 

yang tidak hanya dilakukan pada saat Proses Belajar Mengajar di kelas saja 

tetapi dapat dilakukan di semua kegiatan yang ada di sekolah.  
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Bagi sekolah, penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi 

pelaksanaan internalisasi pendidikan karakter yang sudah dilakukan selama ini. 

Memperoleh Model Internalisasi Pendidikan karakter melalui Habituasi 

Budaya Islami dalam Meningkatkan Nilai Karakter Religius, Jujur, Santun, dan 

Tanggung Jawab Peserta Didik SMA Negeri 1 Gresik. 

F. Penegasan Istilah 

1. Model 

Model yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bentuk spesifik yang 

merupakan representasi visual dari seperangkat prosedur yang disusun secara 

berurutan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu proses dan hasil. 

Seperangkat prosedur diartikan sebagai sejumlah alat dan cara yang tergabung 

dalam suatu kesatuan model yang dimaksud yaitu model internalisasi 

pendidikan karakter. 

2. Internalisasi 

Menurut kamus bahasa Indonesia yang dimaksud internalisasi adalah 

penghayatan: proses -- falsafah negara secara mendalam berlangsung lewat 

penyuluhan, penataran, dsb; (2) Pol penghayatan terhadap suatu ajaran, 

doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan 

kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku 

Internalisasi menurut istilah adalah menanamkan nilai-nilai luhur kepada 

peserta didik agar kokoh dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun dan 

siapapun. Amin, (2011:115)  
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3. Pendidikan karakter 

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau 

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya 

pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.(KBBI) 

Kata Karakter menurut bahasa berasal dari bahasa latin kharakter, kharassaein, 

dan kharax, dalam bahasa Yunani carácter dari kata charassein yang berarti 

membuat tajam dan membuat dalam. Dalam bahasa Inggris charácter dan 

dalam bahasa indonesia lazim digunakan dengan istilah karakter. 

(Gunawan,2012:1) 

4. Habituasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata habituasi berarti pembiasaan 

pada, dengan, atau untuk sesuatu; penyesuaian supaya menjadi terbiasa 

(terlatih) pd habitat dsb:  

Adapun Istilah habituasi atau kebiasaan sering digunakan di kalangan 

masyarakat untuk menunjukkan perilaku yang sering dilakukan oleh seseorang. 

Istilah habituasi ini sering diberi definisi oleh banyak pihak dengan 

pembiasaan.  

5. Budaya Islami 

Menuru arti kata budaya adalah pikiran; akal budi: hasil --; (2) adat istiadat: 

menyelidiki bahasa dan --; (3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah 

berkembang (beradab, maju): jiwa yang --; (4) cak sesuatu yg sudah menjadi 

kebiasaan yg sudah sukar diubah.  
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Islami berarti bersifat keislamam. Jadi, budaya islami adalah kebiasaan yang 

sudah mengakar dan sulit diubah yang bersifat dan didasari sendi-sendi agama 

Islam terutama yang berkembang dan mengakar di masyarakat Gresik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


