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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pendidikan adalah tentang masa depan. Pendidikan adalah tentang 

menyiapkan generasi baru yang gemilang. Pendidikan bukanlah membentuk tapi 

pendidikan adalah menumbuhkan, yaitu menumbuhkan kekuatan spiritual, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan peserta 

didik dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.  

Hal tersebut sejalan dengan pengertian pendidikan dalam Undang-undang 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 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, 

masyarakat, bangsa, dan negara (Anonimus, 2007).  

Indonesia tengah menghadapi abad ke 21 yang ditandai dengan berbagai 

kecenderungan global. Setidaknya terdapat 3 (tiga) kecenderungan penting yang 

dihadapi bangsa Indonesia saat ini yaitu: 

1) Berlangsungnya revolusi digital yang pengaruhnya semakin kuat 

mengubah sendi-sendi kehidupan, kebudayaan, peradaban, dan 

kemasyarakatan termasuk pendidikan.  

2) Semakin tegasnya fenomena Abad Kreatif yang menempatkan 

informasi, pengetahuan, kreativitas, inovasi dan jejaring sebagai 

sumber daya strategis bagi individu, masyarakat, korporasi, dan 

negara. 

3) Terjadinya integrasi belahan-belahan dunia yang semakin intensif 

akibat internasionalisasi, globalisasi, hubungan-hubungan multilateral, 

teknologi komunikasi, dan teknologi transportasi. Ketiga hal tersebut 

telah memunculkan tatanan baru, ukuran-ukuran baru, dan kebutuhan-

kebutuhan baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang harus 

ditanggapi dan dipenuhi oleh dunia pendidikan nasional dengan 

sebaikbaiknya (Kemendikbu RI, 2017). 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan 
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warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun 

rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Helmawati, 

2007). Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan sehingga 

dapat mengenali dan menggali potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal.  

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tertuang 

bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka 

mewujudkan tujuan nasional. Selanjutnya, pendidikan nasional bertujuan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Anonimus, 2007).  

Secara teoretis pada hakikatnya manusia adalah makhluk “homo 

religious”, yakni makhluk beragama yang mempunyai fitrah untuk memahami 

dan menerima nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari agama, sebagai tuntunan 

dalam bersikap dan berperilaku (Yusuf, 2005). Fitrah beragama ini merupakan 

potensi yang perkembangannya sangat dipengaruhi kondisi lingkungan kehidupan 

beragama seseorang. Potensi ini tidak terjadi secara otomatis atau berkembang 

dengan sendirinya, tetapi memerlukan bantuan dan bimbingan orang lain. 

Untuk menumbuhkan dan sekaligus mengembangkan karakter peserta 

didik, yang tidak dapat dilupakan adalah lembaga pendidikan, yaitu sekolah. 

Faktor yang dapat mempengaruhi karakter peserta didik di antaranya adalah 

lingkungan sekolah, terutama budaya sekolah. Seperti apa yang dikemukakan oleh 

Ki Hajar Dewantara, peserta didik akan sangat dipengaruhi dan bergantung pada 

tiga lembaga atau tri pusat pendidikan, yaitu; keluarga, sekolah, dan masyarakat 

(Hasbullah, 1999). Tri pusat pendidikan inilah yang bertanggung jawab terhadap 

peserta didik. 

Anak-anak dihadapkan pada tantangan modernisasi dan globalisasi dengan 

menawarkan banyak pilihan yang sangat menggiurkan, dari hal yang positif 

hingga hal yang negatif. Era globalisasi ditandai dengan berkembangnya 

teknologi informasi revolusi industri 4.0 dan dominannya arus informasi yang 
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mungkin bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya bangsa, sehingga 

berdampak pada krisis nilai-nilai religius berupa lunturnya nilai-nilai keagamaan 

dalam kehidupan mereka (Ismail, 1993).  

Proses westernisasi yang semakin meluas dan tantangan globalisasi yang 

semakin kuat, serta beragamnya pendidikan yang lebih mengutamakan 

penguasaan dimensi pengetahuan dan mengabaikan pendidikan nilai maupun 

moral, merupakan alasan yang sangat kuat bagi sekolah untuk membangkitkan 

komitmen serta melakukan gerakan manusia berkarakter. Sebagaimana Tujuan 

Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Bab II Pasal 3 sebagai 

berikut:  

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 kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Anonimus, 2007). 

Fungsi dan tujuan pendidikan tersebut menunjukkan karakter peserta didik 

yang diharapkan tumbuh melalui pendidikan. Klausul undang-undang ini 

memberikan implikasi imperatif terhadap semua penyelenggaraan pendidikan, 

baik formal, nonformal, maupun informal agar senantiasa mengorientasikan 

programnya untuk membangun dan mengembangkan karakter peserta didik 

seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional tersebut. Tujuan pendidikan 

tersebut diperkuat dengan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, yaitu: 

“… terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak 

mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak 

dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman, 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, 

bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi 

iptek. (Bappenas, 2017). 

Pendidikan sangat urgen bagi bangsa Indonesia terutama Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dalam membentuk karakter bangsa. Pengutamaan terhadap 

PAI, dengan tidak mengecilkan arti dan urgensi mata pelajaran pendidikan yang 
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lain. Tetapi, mengingat penekanan PAI lebih kepada upaya menumbuhkan akhlak, 

perilaku, moral, kepribadian, dan karakter peserta didik, berbeda dengan 

pendidikan-pendidikan lainnya yang lebih mengutamakan pengembangan potensi 

intelektual peserta didik.  

Khusus untuk materi pembelajaran PAI yang memiliki misi 

mengembangkan nilai dan sikap, pengembangan karakter menjadi fokus utama 

sebagai dampak pembelajaran dan dampak pengiring (Bestari, 2013). Terlebih 

sekarang PAI secara nomenklatur dalam Kurikulum 2013 menjadi Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti (PAI-BP). Kaitannya dengan tujuan PAI, Zakiah 

Darajat mengajukan konsep sebagai berikut: 

Bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan usaha untuk membentuk 

kepribadian seseorang yang menjadi insan kamil dengan pola taqwa. Insan 

kamil adalah manusia yang utuh jasmani dan ruhani dapat hidup dan 

berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah Swt.  

ini mengandung arti bahwa Pendidikan Agama Islam diharapkan 

menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat serta 

senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran agama Islam 

dalam hubungannya dengan sesama manusia (Darajat, 1994). 

Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran yang tidak hanya 

mengantarkan peserta didik dapat menguasai berbagai pengetahuan tentang agama 

Islam, tetapi PAI lebih menekankan bagaimana peserta didik mampu menguasai 

ilmu pengetahuan agama Islam sekaligus dapat mengamalkannya dalam 

kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, PAI tidak 

hanya menekankan pada aspek kognitif semata-mata, namun aspek afektif dan 

psikomotor juga perlu dikuasai dan dikembangkan. Dengan kata lain PAI tidak 

hanya mengajarkan aspek ilmu pengetahuan saja, tapi PAI juga mengajarkan 

aspek spiritual, sosial dan keterampilan. 

Namun kenyataan yang terjadi dalam sistem pendidikan saat ini masih 

belum mencapai sasaran yang diharapkan, terutama di sekolah-sekolah umum. 

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan oleh guru agama di sekolah, ternyata 

tidak serta merta menumbuhkan akhlak peserta didik dan belum diaplikasikan 

dalam perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Agama Islam di 

sekolah masih banyak menitikberatkan pada ranah kognitif dibandingkan pada 
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ranah afektif dan psikomotor. Sehinga peserta didik belum terbiasa 

mengaplikasikan ajaran Islam dalam sikap dan perilaku sehari-hari, tidak jarang 

peserta didik yang memiliki nilai agama yang bagus/besar tapi akhlaknya belum 

menunjukkan atau mewakili nilai yang diperolehnya itu. Hal ini mungkin karena 

pendidikan di Indonesia dewasa ini nampaknya mengalami disorientasi, jauh dari 

cita-cita pendidikan yang termaktub dalam UUSPN No. 20 tahun 2003.  

Pendidikan di Indonesia diduga ada kecenderungan inkonsisten antara das 

sollen (harapan) dengan das sein (kenyataan), bersifat pragmatis, materialistik, 

dan diskriminatif. Pendidikan seharusnya bertumpu pada dasar-dasar kepribadian 

dan karakter bangsa (Pasal 1, 2, dan 3 UUSPN), namun dalam tataran 

implementasinya pemerintah lebih mengutamakan pengetahuan peserta didik 

dibandingkan karakternya (Kesuma, 2011). Hal ini dapat dilihat dari kebijakan 

pemerintah menjadikan tiga mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, Matematika, 

dan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai mata pelajaran utama dalam Ujian Nasional 

dan sebagai bahan acuan kelulusan peserta didik di tingkat sekolah dasar. 

Dalam praktek pendidikan nasional pada masa ini, terdapat distorsi antara 

cita-cita pendidikan nasional dengan realitas masyarakat yang terjadi. Berbagai 

fenomena sosial menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan terkait dengan 

karakter anak bangsa. Anomali karakter ini terjadi pula di lingkungan pendidikan, 

sehingga menjadi headline di media masa dan trending topic di media online. 

Selama ini kita menilai perilaku anak didik di sekolah maupun di luar sekolah 

kerap menuai keprihatinan banyak pihak.  

Perilaku anak sekolah kita dinilai telah tercerabut dari norma kesopanan 

dan tingkah laku yang semestinya dijalankan yang lekat dengan nilai-nilai 

kesantunan, adat istiadat, dan penghormatan kepada sesama atau orang yang lebih 

tua. Banyak orangtua menangis karena anak berani melawan perintahnya, banyak 

anak yang tidak lagi menyapa guru mereka. Penggunanan bahasa dengan sesama 

teman banyak yang tidak tepat, baik itu bahasa lisan maupun bahasa secara 

tertulis di media sosial.  

Di kalangan pelajar dekadensi moral ini tidak kalah memprihatinkan. 

Perilaku menabrak etika, moral dan hukum dari yang ringan sampai yang berat 
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masih kerap diperlihatkan oleh pelajar. Ada beberapa peserta didik yang masih 

duduk di bangku sekolah menengah pertama bahkan di bangku sekolah dasar. 

Mereka mengendarai sepeda motor di jalan raya dengan seenaknya tanpa 

menggunakan helm dan disertai surat izin mengemudi. Perilaku mereka ini dapat 

membahayakan pengemudi itu sendiri maupun pengguna jalan lainnnya (Pikiran 

Rakyat, 2017).  

Kekerasan semakin menjadi-jadi seperti tawuran antar pelajar, membuat 

jiwa sosial masyarakat semakin menurun. Inilah potret yang belakangan tampak 

lebih jelas dan tegas dalam ruang sosial kita. Media masa dan media online ramai-

ramai memberitakan tindakan seorang peserta didik sebuah SMKN di Makasar 

bersama ayahnya mengeroyok seorang guru. Lebih memalukan lagi, kejadian ini 

terjadi di lingkungan sekolah (Tribunnews.Com, 2017).  

Harian Umum Pikiran Rakyat meberitakan tentang bocornya naskah soal 

Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang beredar via whatsApp dan 

google drive. Keinginan lulus dengan cara mudah dan tanpa kerja keras pada saat 

ujian nasional menyebabkan mereka berusaha mencari jawaban dengan cara tidak 

beretika. Mereka mencari bocoran jawaban dari berbagai sumber yang tidak jelas. 

Apalagi jika keinginan lulus dengan mudah ini bersifat institusional karena 

direkayasa atau dikondisikan oleh pimpinan sekolah dan guru secara sistemik. 

Bocornya naskah soal ini menunjukan bobroknya kejujuran sebagian peserta didik 

dan sekolah (Pikiran Rakyat, 2017).  

Sikap yang dilakukan oleh beberapa peserta didik dalam menyontek 

menunjukkan nilai oriented. Hal ini terjadi karena beberapa masyarakat 

memandang sekolah adalah cara untuk menaikan derajat diri, dari orang biasa 

menjadi pamong praja, sehingga dengan bersekolah berharap mendapatkan 

pekerjaan. Sikap ini membuat orientasi pendidikan terarah hanya kepada nilai dan 

perolehan ijazah (Q-Anes & Hambali, 2011). 

Ketika penulis melakukan observasi awal di beberapa sekolah dasar di 

Kota Cimahi, adanya fenomena sosial yang menunjukkan perilaku yang tidak 

berkarakter yang dilakukan oleh beberapa peserta didik. Penulis menemukan 

kenyataan yang menunjukkan adanya kecenderungan-kecenderungan seperti 
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berikut ini; menurunnya perilaku, tatakrama serta sopan santun peserta didik 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari terutama dengan teman 

sebaya sering penulis mendengar kata-kata yang diucapkan oleh anak-anak kasar, 

kotor, atau jorok. Meminta uang jajan atau meminta jajanan pada teman. 

Terjadinya perkelahian antar peserta didik karena mudah tersinggung. Membolos 

demi bermain game on line di warnet sampai larut malam. Suka mengomel 

dibelakang guru kalau dinasihati. 

Beberapa orangtua peserta didik SD merasa khawatir melihat anak-anak 

sekarang lebih asyik bermain HP daripada membaca buku atau al-Quran, atau 

anak-anak sering malas-malasan dalam melaksanakan salat fardu karena mereka 

lebih asyik bermain game online di HP atau komputer. Kerisauan ini ditambah 

lagi dengan usia mengaji anak-anak di masjid mulai menurun. Kini anak-anak 

yang mengaji di masjid lebih didominasi oleh anak-anak usia TK sampai kelas 3 

SD, jarang sekali anak-anak yang cukup dewasa seperti SMP apalagi usia SMA 

mengaji di masjid. Sehingga orangtua khawatir dengan degradasi moral ini. 

Penulis juga melihat perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan 

beberapa peserta didik, seperti; vandalisme (mencorat-coret tembok atau bangku), 

usil pada teman, tidak mengerjakan PR, membuat keributan di kelas, membuang 

sampah sembarangan, laki-laki mengganggu atau menggoda perempuan, berlari 

atau berjalan di depan guru tanpa permisi. Dari penampilan nampak beberapa 

peserta didik seragamnya agak lusuh, berambut gondrong, dan model rambut yang 

aneh-aneh. Peserta didik juga kerap sekali berperilaku tanpa mempedulikan nilai-

nilai kesehatan seperti: kuku panjang dan agak hitam, gigi agak kuning dan bau 

mulut, membuang sampah sembarangan, dan jajan sembarangan. 

Di musala yang notabene tempat beribadah, beberapa peserta didik ada 

yang bercanda sebelum pelaksanaan salat Zuhur, ketika sedang salat berlangsung 

masih ada peserta didik yang bercanda. Begitu juga ketika pembiasaan salat sunah 

Duha, peserta didik masih ada yang main-main. Ketika berwudupun mereka tak 

luput bercanda. Fakta-fakta lain yang penulis temukan ketika pembiasaan akhlak 

mulia, yaitu ketika Apel Asmaul Husna dan Hafalan Surah Pendek, pada waktu 



8 
 

 
 

pelaksanaannya masih ada peserta didik yang main-main, mengobrol atau 

mengganggu teman. 

Perilaku-perilaku tersebut belum menunjukkan peserta didik yang 

berkarakter, sebagaimana yang diharapkan orangtua peserta didik, guru, dan 

masyarakat. Padahal, di sekolah diajarkan Pendidikan Agama Islam dan Budi 

Pekerti serta Pendidikan Kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai budi 

pekerti, karakter, dan akhlak mulia. 

Namun tidak semua peserta didik di Kota Cimahi berperilaku 

menyimpang. Berdasarkan observasi awal di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus 

Nurul Aulia Cimahi, penulis melihat perilaku-perilaku peserta didik yang 

mencerminkan akhlak karimah dan karakter bangsa yang baik, seperti religius, 

nasionalis, gotong-royong, mandiri, dan integritas. Secara nyata penulis dapat 

melihat peserta didik senyum, salam, sapa, sopan dan santun pada guru dan 

sesama peserta didik, berkata baik dan benar pada sesama teman, menjalankan 

ibadah wajib dan sunah di sekolah seperti salat Zuhur dan salat Duha, berdoa 

sebelum dan sesudah makan. Suasana sekolah dan kelas yang bersih dan indah, 

begitu juga penampilan peserta didik rapi dan bersih. 

Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan generasi muda 

yang beriman dan berakhlak mulia, SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul 

Aulia telah menjalankan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sejak 

tahun 2017 sebagai sekolah percontohan di Kota Cimahi dalam melaksanakan 

gerakan PPK dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi. Salah satu metode PPK yang 

diterapkan adalah pembiasaan akhlak mulia dalam menumbuhkan akhlak yang 

baik pada peserta didik. 

Penyebab terjadinya dekadensi moral seperti yang disebutkan di atas, patut 

diduga disebabkan pendidikan karakter bangsa yang belum ajeg. Pendidikan 

karakter di sekolah selama ini baru menyentuh tataran kognisi, kurang menyentuh 

tataran praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah 

yang didapatkan dalam pendidikan karakter, moral atau etika di lembaga-lembaga 

pendidikan saat ini agak terabaikan (Matta, 2002).  
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Bagi sebagian pihak, kecenderungan perilaku anak-anak remaja kita saat 

ini dianggap hal yang biasa dan lumrah. Namun dalam kacamata pendidikan 

kecenderungan keseharian yang dianggap lumrah itu justru berdampak kompleks 

dan merisaukan. Fenomena banyaknya kasus kenakalan anak-anak dan remaja 

menunjukkan bahwa menghadapi dan menangani mereka bukanlah perkara 

sederhana dan gampang, tetapi merupakan perkara yang rumit dan sulit yang 

harus ditangani secara sistematik dan metodologik. Sistematik artinya dilakukan 

melalui kerjasama yang terprogram antar lembaga, diantaranya antara guru dan 

orangtua. Metodologis artinya penanganannya dilakukan dengan konsep 

bimbingan yang jelas dan terarah. 

Permasalahan yang dihadapi bangsa ini adalah banyak berhadapan dengan 

masalah karakter. Kasus-kasus yang membelit tidaklah mudah untuk dilepaskan 

secara instan. Berbagai tantangan dalam pendidikan anak di era globalisasi 

menuntut pemangku kepentingan pendidikan memiliki strategi yang tepat dalam 

menumbuhkembangkan karakter peserta didik sebagai bagian dari anak bangsa. 

Pendidikan karakter menjadi wacana akademik yang menarik perhatian 

publik, karena dianggap sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial yang 

muncul di masyarakat. Penumbuhan karakter peserta didik di sekolah menjadi 

tema penting dan mendapat perhatian dari semua praktisi pendidikan. Cermin 

kualitas lulusan pendidikan pertama kali dilihat dari karakter peserta didiknya di 

lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Oleh sebab itu, poin penting dari 

tugas pendidikan adalah membangun karakter (character building) anak didik. 

Menurut Thomas Lickona dalam pembentukan karakter peserta didik 

terdiri dari tiga komponen yang tidak bisa dipisahkan, yaitu: moral knowing, 

moral feeling, and moral action (Lickona, 1992). Pendidik mengajarkan moral 

knowing (pengetahuan moral) kepada peserta didik agar muncul kesadaran tentang 

moral (moral awareness), mengetahui nilai-nilai moral (knowing moral values), 

mampu menentukan perspektif (perspective-taking), menghidupkan penalaran 

moral (moral reasoning), berani membuat keputusan (decission making) dan 

memahami diri sendiri (self knowledge). 
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Pendidikan karakter memerlukan peneladanan dan pembiasaan. 

Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, tolong-

menolong, toleransi, dan malu berbuat jelek, karena karakter tidak terbentuk 

secara instan tapi karakter dilatih secara serius, terus menerus, dan proporsional 

agar mencapai bentuk karakter yang ideal (Gunawan, 2014). 

Munculnya berbagai fenomena negatif di masyarakat yang 

memprihatinkan akhir-akhir ini terutama berkaitan dengan permasalahan moral, 

mendorong sekolah untuk merumuskan kegiatan pembelajaran yang berbasis pada 

karakter. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap pembelajaran akan berdampak positif 

bagi penumbuhan serta pengembangan karakter peserta didik. Di sinilah letak 

makna penting pengedepanan dan pengutamaan penguatan pendidikan karakter, 

karena tujuan akhir pendidikan bukan semata-mata diukur oleh angka-angka, yang 

jauh lebih mendasar adalah perubahan sikap dan perilaku peserta didik menuju 

nilai-nilai luhur dalam berbagai aspek.  

Pendidikan karakter menjadi wacana akademik yang menarik perhatian 

publik, karena dianggap sebagai solusi atas berbagai permasalahan sosial yang 

muncul di masyarakat. Pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku 

warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter. 

Pendidikan karakter merupakan upaya sistematis untuk menanamkan dan 

sekaligus mengembangkan secara konsisten dan terus-menerus kualitas-kualitas 

karakter yang berbasis pada nilai agama, budaya, dan falsafah negara yang 

diinternalisasi oleh peserta didik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat 

dalam kehidupan kesehariannya, sehingga akan membentuk perilaku yang 

berkarakter. Pendidikan karakter di sekolah dapat dikembangkan melalui metode: 

pengajaran, peneladanan, pembiasaan, pemotivasian, dan penegakan aturan 

(Hasanah, 2013).  

Dalam proses pembelajaran membutuhkan pembinaan pembiasaan yang 

kondusif, mulai dari peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, 

lingkungan sekolah dan semua elemen yang ada di sekolah bersinergi dan 

bersama-sama dalam upaya pembiasaan menanamkan karakter, nilai dan etika 

kepada peserta didik. Pembiasan akhlak mulia di sekolah diharapkan mampu 
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memberi kontribusi yang nyata dalam mencapai tujuan penguatan pendidikan 

karakter terutama nilai religius peserta didik. 

Kegiatan pembiasan di sekolah merupakan bagian dari pengembangan 

pendidikan informal, dalam arti yang diprogram adalah lingkungannya, 

situasinya, sarananya, atau iklimnya (Muhaimin, 2010). Adapun bentuk 

pembiasaan  di sekolah dapat berupa kegiatan perayaan hari keagamaan, kegiatan 

kerohanian seperti: gerakan literasi membaca al-Quran atau juz ama sebelum 

kegiatan belajar mengajar, kegiatan salat sunah Duha, salat Zuhur berjamaah, salat 

Jumat dan pemasangan papan atau spanduk kalimat mutiara islami.  

Untuk menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, tidak bisa hanya 

mengandalkan pada mata pelajaran PAI yang diajarkan di ruang kelas saja, tetapi 

perlu pembinaan dan pembiasaan secara terus-menerus di luar jam pelajaran 

agama, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, baik  di sekolah maupun di luar 

sekolah, agar tujuan PAI dalam menumbuhkan karakter peserta didik tercapai. 

Dalam lingkungan sekolah dikondisikan agar lingkungan fisik dan lingkungan 

sosiokultural memungkinkan para peserta didik bersama para warga sekolah 

lainnya terbiasa membangun kegiatan keseharian yang mencerminkan perwujudan 

karakter yang dituju. 

Thomas Lickona menegaskan “when we think about the kind of character 

we want for our children, it’s clear that we want them to be able to judge what is 

right, care deeply about what is right, and than do what they believe to be 

righteven in the face of pressure from without and temptation from within” 

(Lickona, 1992). 

Dari pernyataan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa proses 

perkembangan karakter peserta didik yang melibatkan pengetahuan, perasaan, dan 

tindakan berlandaskan pada keterpaduan. Pendidik terlibat dengan peserta didik 

dalam aktivitas yang membuat mereka berpikir kritis tentang moral dan etika, 

mengilhami mereka berkomitmen terhadap tindakan moral dan etika, dan 

memberi kesempatan untuk berlatih serta membiasakan perilaku berkaraker, 

bermoral, dan berakhlak mulia. 
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Pendidik tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan moral untuk 

membentuk karakter peserta didik, karena seringkali seseorang yang telah 

mengetahui suatu kebajikan, belum menjamin dirinya akan melaksanakannya. 

Pendidik harus mampu membina dengan cara membiasakan peserta didik. Peserta 

didik dapat melakukan kebaikan-kebaikan secara spontan karena dipengaruhi oleh 

kompetensi (competence) moral yang dimilikinya, adanya kehendak (will) untuk 

berbuat baik, dan akan lebih kuat lagi apabila ada kebiasaan (habit) yang selalu 

dilakukannya.  

Lingkungan islami akan menempa anak untuk terbiasa menjalankan 

perilaku islami. Hal tersebut dikarenakan seorang anak akan bertingkah laku 

sesuai dengan apa yang sering dilihat dan didengarnya dari lingkungannya. 

Kebiasaan baik dan islami yang diterapkan pada anak diharapkan agar anak 

terbiasa menjalankan perilaku islami dan baik dalam menjalankan kehidupannya 

(Sani, 2016).  

Kekhawatiran terhadap pendidikan yang amat menonjolkan prestasi 

akademik dibanding pengembangan karakter, telah menimbulkan berbagai 

kehawatiran dan fenomena-fenomena sosial yang negatif di masyarakat dan 

lingkungan pendidikan. Hal ini mendorong beberapa sekolah untuk 

mengembangkan dan menerapkan pendidikan karakter di sekolah, disamping tetap 

mendorong tingginya nilai prestasi akademik. 

Aspek penting yang seharusnya dilakukan adalah mencari langkah-

langkah teknis dan strategis untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya 

kemerosotan karakter peserta didik yang lebih parah. Pendekatan dan metode 

pendidikan karakter merupakan sesuatu yang wajib diperhatikan secara maksimal. 

Tanpa metode yang tepat, maka pendidikan karakter tidak akan berhasil 

menanamkan nilai-nilai karakter ke dalam diri peserta didik dengan baik dan 

berhasil secara memuaskan. Hendaknya penanaman nilai karakter ini dilakukan 

pada saat yang tepat sesuai dengan tahapan pendidikan peserta didik. 

Dalam merespon realitas tersebut, pemerintah berupaya mengembangkan 

pendidikan karakter di sekolah. Pada tahun 2016 Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Repblik Indonesia memunculkan program gerakan Penguatan 
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Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat dengan PPK. Gerakan PPK ini 

merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan 

Karakter Bangsa tahun 2010 juga merupakan bagian integral Nawacita. Kemudian 

gerakan ini diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 87/2017, tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK). 

Menurut PP No. 87/2017, Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) adalah 

gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk 

memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah 

pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, 

keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental 

(GNRM) (Kementrian Sekretaris Negara, 2017). 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dilaksanakan dengan menerapkan 

nilai-nilai utama pendidikan karakter kepada peserta didik. Nilai-nilai utama 

pendidikan karakter yaitu nilai karakter religius, nilai karakter nasionalisme, nilai 

karakter mandiri, nilai karakter gotong royong, dan nilai karakter integritas. 

Dalam butir 8 Nawacita disebutkan: Revolusi Karakter Bangsa dan 

Gerakan Revolusi Mental dalam pendidikan yang hendak mendorong seluruh 

pemangku kepentingan untuk mengadakan perubahan paradigma, yaitu perubahan 

pola pikir dan cara bertindak, dalam mengelola sekolah. Untuk itu gerakan PPK 

menempatkan nilai karakter sebagai dimensi terdalam dalam pendidikan yang 

membudayakan dan memberadabkan para pelaku pendidikan (Kemendikbud RI, 

2017). 

Berkenaan dengan latar belakang permasalahan tersebut di atas, yaitu: 

akhlak peserta didik yang cenderung menurun kualitasnya, kenakalan anak 

sekolah, dan menurunnya motivasi peserta didik dalam beribadah. Fenomena 

tersebut patut diduga sebagai akibat dari pendidikan karakter di sekolah selama ini 

baru menyentuh tataran kognisi, kurang menyentuh tataran praktis dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan 

gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui metode pembiasaan 

akhlak mulia di sekolah sehingga diharapkan dapat memperkuat karakter religius 

peserta didik.  
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Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas melalui hasil observasi 

awal dan teori-teori yang mendasar dari pembiasaan, sehingga masalah tersebut di 

atas penting untuk dijelaskan dan dielaborasi secara ilmiah dalam suatu penelitian 

yang berjudul: Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Berbasis Pembiasaan 

Akhlak Mulia di Sekolah (Penelitian di Sekolah Dasar Negeri Cimahi Mandiri 1 

dan Sekolah Dasar Plus Nurul Aulia Cimahi).  

B. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Bangsa Indonesia saat ini sedang dilanda krisis karakter dan menghadapi 

tantangan besar terkait pergeseran nilai-nilai karakter, moral, dan akhlak. 

Persoalan melemahnya karakter, sekarang ini menjadi persoalan serius yang harus 

dihadapi oleh berbagai lembaga pendidikan sekaligus menjadi salah satu problem 

dalam perkembangan pendidikan nasional.  

Salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia sekarang ini adalah 

bagaimana memperbaiki karakter bangsa melalui pendidikan secara holistik. 

Pendidikan karakter di sekolah selama ini dipandang baru menyentuh tataran 

kognisi, kurang menyentuh tataran praktis dan nilai-nilai karakter belum 

dinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.   

2. Pembatasan Masalah 

Batasan penelitian dan ruang lingkup penelitian didasarkan pada beberapa 

pertimbangan, yaitu: 1) Objek yang menjadi lokus penelitian adalah pembiasaan 

akhlak mulia di sekolah sebagai salah satu metode Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK). 2) Subjek penelitiannya adalah peserta didik sekolah dasar sebagai subjek 

utama dalam PPK, dan pendidik sebagai subjek penentu implementasi PPK 

berbasis Pembiasaan Akhlak Mulia. 3) Lokasi penelitian adalah SDN Cimahi 

Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia Cimahi, dan 4) Fokus penelitian ini 

diorientasikan pada implementasi pembiasaan akhlak mulia sebagai salah satu 

metode dalam PPK. 

3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalahnya diidentifikasi 

dalam pernyataan bahwa merosotnya karakter peserta didik sekolah dasar, patut 
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diduga antara lain karena disorientasi pendidikan nasional, belum maksimalnya 

penerapan pendidikan karakter di sekolah, serta tidak dibiasakan dan dibudayakan 

akhlak mulia di sekolah. Salah satu upaya untuk mengatasinya adalah dengan 

gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui metode pembiasaan 

akhlak mulia di sekolah sehingga diharapkan dapat memperkuat karakter religius 

peserta didik.  

Rumusan masalah tersebut kemudian dituangkan ke dalam pertanyaan 

utama penelitian (research problem), yaitu: “Bagaimana implementasi gerakan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis Pembiasaan Akhlak Mulia di 

sekolah?” Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:  

a. Apa tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis Pembiasaan 

Akhlak Mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia 

Cimahi?  

b. Apa program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis Pembiasaan 

Akhlak Mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia 

Cimahi? 

c. Bagaimana proses Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis 

Pembiasaan Akhlak Mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul 

Aulia Cimahi? 

d. Apa faktor pendukung dan penghambat Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) berbasis Pembiasaan Akhlak Mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan 

SD Plus Nurul Aulia Cimahi? 

e. Bagaimana evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis 

Pembiasaan Akhlak Mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul 

Aulia Cimahi? 

f. Bagaimana dampak Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis 

Pembiasaan Akhlak Mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul 

Aulia Cimahi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan 

implementasi gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis pembiasaan 

akhlak mulia di sekolah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka deskripsi 

yang dihasilkan dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi:   

a. Tujuan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis pembiasaan akhlak 

mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia Cimahi. 

b. Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis pembiasaan 

akhlak mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia Cimahi. 

c. Proses Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis pembiasaan akhlak 

mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia Cimahi. 

d. Faktor pendukung dan penghambat Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

berbasis pembiasaan akhlak mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus 

Nurul Aulia Cimahi. 

e. Evaluasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis pembiasaan 

akhlak mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia Cimahi. 

f. Dampak Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis pembiasaan 

akhlak mulia di SDN Cimahi Mandiri 1 dan SD Plus Nurul Aulia Cimahi. 

D. Manfaat Hasil Penelitian  

Hasil penelitian Penguatan Pendidikan Karakter berbasis pembiasaan 

akhlak mulia di sekolah, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis 

(theoretical significance) dan manfaat secara praktis (practical significance) 

sebagai berikut: 

a. Secara Teoretis 

Penelitian ini adalah penelitian ilmiah yang diharapkan dapat memberikan 

manfaat teoretis, penelitian ini diharapkan dapat: 1) memperkaya konsep ilmu 

pendidikan Islam 2) memperkaya kazanah keilmuan pendidikan karakter. 3) 

Program pembiasaan akhlak mulia menjadi masukan dalam mengembangkan teori 

pendidikan karakter bagi para pakar pendidikan dan untuk mencari faktor 

pendukung dan penghambat program ini supaya lebih memantapkan pelaksanaan 

program pendidikan karakter yang menjadi rencana strategis Kementrian 



17 
 

 
 

Pendidikan Nasional 2010-2025. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan konsep ilmu pendidikan Islam. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap kemaslahatan masyarakat pada umumnya dan sekolah yang diteliti pada 

khususnya tentang upaya penguatan pendidikan karakter peserta didik melalui 

metode pembiasaan akhlak mulia di sekolah. Adapun kontribusi-kontribusi yang 

dimaksud lebih jelasnya adalah sebagai berikut: 

1) Pendidik 

Pendidik tidak cukup hanya mengajarkan pengetahuan moral dan 

pendidikan agama, namun diharapkan dapat menumbuhkan karakter peserta didik. 

Pendidik harus mampu membina dengan cara membiasakan peserta didik 

berakhlak mulia. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi model panduan 

dalam Penguatan Pendidikan Karakter di sekolah untuk memacu meningkatkan 

kualitas pembelajaran serta mampu membangkitkan inspirasi, kesadaran, 

pemahaman, dan kepedulian para pendidik dan tenaga kependidikan dalam 

menumbuhkan karakter peserta didik.  

2) Peserta didik 

Pembiasaan tentu akan berdampak pada internalisasi nilai-nilai akhlak dan 

karakter pada diri peserta didik, karena yang dibiasakannya adalah perilaku yang 

baik. Peserta didik dilatih untuk membiasakan bertindak, bersikap, berperilaku, 

dan berakhlak baik. Melalui kebiasaan-kebiasaan ini diharapkan akan terpatri 

dalam diri dan pribadi peserta didik nilai-nilai karakter. Dengan demikian nilai-

nilai karakter ini akan tertanam kokoh dalam jiwa peserta didik, dan dapat 

ditampilkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

3) Sekolah/Tempat Penelitian 

Pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna 

menjadi bahan informasi dalam pengembangan sumberdaya manusia, budaya 

organisasi, penggunaan teknologi, aplikasi manajemen pengetahuan, dan mutu 

pendidikan lingkungan sekolah. Sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi 

pengambil keputusan dalam rangka mencapai efektivitas program pendidikan 
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yang komperhensif dan berkelanjutan. Selain itu, sebagai bahan evaluasi 

menyeluruh dalam melaksanakan kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter di 

sekolah, dari mulai pembiasaan dan kualitas karakter peserta didik serta 

pencapaian tujuan kurikulum sekolah. 

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam penelitian ini menjadi dasar 

kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan karakter peserta 

didik secara berkesinambungan dan sistematis. Kurikulum yang menekankan pada 

penyatuan pengembangan kognitif dengan penguatan karakter melalui 

pembiasaan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi contoh model bagi sekolah-

sekolah lain dalam penguatan pendidikan karakter. 

4) Bagi Peneliti 

Sebagai pendalaman dan refleksi ilmu pengetahuan yang telah didapatkan 

dalam perkuliahan serta mengukur kepantasan untuk menyelesaikan program 

Doktor Pascasarjana Program Studi Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri 

Sunan Gunung Djati Bandung. 

5) Bagi Masyarakat 

Ilmu yang didapati oleh peserta didik diamalkan dalam kehidupan sehari-

hari diantaranya di masyarakat. Peserta didik merupakan bagian dari masyarakat 

sehingga akan terasa manfaatnya bagi masyarakat diantaranya implementasi nilai-

nilai baik di masyarakat yang membawa kebaikan, kedamaian, kehidupan yang 

aman dan tentram di masyarakat.  

E. Kerangka Berpikir 

Keseluruhan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan urutan pemikiran yang komprehensif, mulai dari teori umum (grand 

theory), kemudian teori antara (middle range theory), dan teori terapan (applied 

theory).  

Grand theory penelitian ini berdasar pada teori metode pembiasaan dalam 

psikolog modern dari Ivan Petrovitch Pavlov tokoh aliran behaviorisme. Pavlov 

menyatakan bahwa semua makhluk hidup berperilaku berdasarkan kebiasaan. Bila 

terbiasa berperilaku baik maka ia akan baik atau demikian juga sebaliknya, jika 

terbiasa berperilaku buruk maka iapun akan buruk (Hasanah, 2013).  
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Middle range theory penelitian ini berdasar pada teori The law of 

exercise” (Hukum latihan) dari Edward Lee Thoorndike. Thorndike menjelaskan 

dalam ekperimennya yang berhubungan dengan pembiasaan, yaitu “Apabila 

latihan dilakukan secara berulang-ulang, maka hubungan antara stimulus dan 

respon akan semakin kuat, sebaliknya apabila latihan dihentikan maka hubungan 

antar stimulus respon akan semakin melemah (Syah, 2006). Dari suatu hasil 

percobaan, bahwa suatu tingkah laku pada awalnya sangat sulit untuk 

dilakukannya, namun karena sering mengulanginya akhirnya ia terbiasa dan 

menguasai tingkah laku tersebut.  

Karakter ibarat otot, dimana otot-otot karakter akan menjadi lembek 

apabila tidak pernah dilatih, dan akan kuat dan kokoh jika sering dipakai. Karakter 

juga akan terbentuk dengan praktik-praktik latihan yang akhirnya akan menjadi 

kebiasaan (habit) (Q-Anes & Hambali, 2011).  

Disinilah pentingnya pembiasaan, suatu tingkah laku yang diperoleh 

dengan pembiasaan maka apa yang diperoleh itu akan sangat sulit untuk 

mengubahnya atau menghilangkannya, kecuali dengan kebiasaan lain. 

Karakteristik utama dari metode pembiasaan adalah kegiatan yang berupa 

pengualangan yang berkali-kali dari suatu hal yang sama. Pengulangan ini sengaja 

dilakukan berkali-kali supaya asosiasi antara stimulus dengan respon menjadi 

sangat kuat.   

Applied theory penelitian ini berdasar pada teori dari al-Ghazali. Al-

Ghazali mengemukakan metode mendidik anak dengan memberi contoh, latihan 

dan pembiasaan, kemudian nasihat dan anjuran sebagai alat pendidikan dalam 

rangka membina akhlak anak sesuai dengan ajaran agama Islam (al-Ghazali, 

2003). Jadi salah satu metode mendidik akhlak anak dengan pembiasaan yaitu  

dibiasakan melakukan amal saleh.  

Menurut Al-Ghazali anak belum dapat berpikir logis dan memahami hal-

hal yang abstak, serta belum sanggup menentukan mana yang baik dan mana yang 

buruk (tamyiz), mana yang benar dan mana yang salah. Maka contoh-contoh, 

latihan-latihan dan pembiasan-pembiasan (habit forming) mempunyai peranan 

yang sangat penting dalam pembinaan pribadi anak, karena masa kanak-kanak 
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adalah masa paling baik untuk menanamkan dasar-dasar pendidikan akhlak (al-

Ghazali, 2003). 

Dengan demikian Al-Ghazali sangat menganjurkan agar mendidik anak 

dan membina akhlaknya dengan cara latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan 

yang sesuai dengan perkembangan jiwanya, walaupun seakan-akan dipaksakan. 

Pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak, yang 

lambat laun sikap itu akan bertambah jelas dan kuat, akhirnya tidak tergoyahkan 

lagi karena telah masuk menjadi bagian diri kepribadiannya.  

Kebaikan harus dimulai dengan pembiasaan. Pembiasaan itu harus dimulai 

sejak dini. Proses pembiasaan harus dimulai dan ditanamkan kepada anak sejak 

dini. Progres dan proses akan berhasil jika diulang-ulang secara rutin dan 

istiqomah. Jika pembiasaan sudah ditanamkan, maka anak tidak akan merasa berat 

lagi untuk melakukannya. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, 

memiliki akhlak karimah, dan kepribadian muslim yang baik jika diberikan 

pendidikan islami dan hidup dalam lingkungan islami (Amiruddin, 2016).   

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) diyakini perlu dan penting untuk 

dilakukan oleh sekolah, terutama sekolah dasar. Hal ini dikarenakan anak 

memiliki rekaman ingatan yang kuat dan kondisi kepribadian yang belum matang, 

sehingga mereka mudah terlarut dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka 

lakukan sehari-hari. Oleh karena itu, pembiasaan merupakan cara yang sangat 

efektif dalam menanamkan nilia-nilai karakter ke dalam jiwa anak (Arief, 2002). 

Bentuk-bentuk penanaman karakter yang lebih efektif dirumuskan dalam lima 

bentuk penanaman yakni melalui: pengajaran, pembiasaan, peneladanan, 

pemotivasian, serta penegakan aturan (Hasanah, 2013). 

Semakin kecil umur anak, hendaknya semakin banyak latihan dan 

pembiasaan agama dilakukan pada anak. Semakin bertambah umur anak, maka 

hendaknya semakin bertambah pula penjelasan dan pengertian tentang agama itu 

diberikan sesuai dengan tingkat perkembangannya (Darajat, 2005). 

Pembiasaan nilai-nilai kebaikan perlu dilakukan sejak dini, diantaranya 

pada anak usia sekolah dasar, karena anak adalah gambaran awal manusia 

menjadi manusia, yaitu masa dimana kebajikan berkembang secara perlahan 
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namun pasti. Dengan demikian jika kebajikan gagal ditanamkan pada usia dini, 

maka dia akan menjadi orang dewasa yang tidak memiliki nilai-nilai kebajikan. 

Anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat 

tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang 

dilahirkan suci dapat berkembang secara optimal. Lingkungan anak bukan hanya 

terkait lingkungan keluarga yang sifatnya mikro, oleh karena itu lingkungan lain 

seperti sekolah, masyarakat dan teman sebaya turut andil dalam pengembangan 

karakter anak.   

Karakter dikembangkan melalui tahapan pengetahuan (knowing), 

pelaksanaan (acting), dan kebiasaan (habit). Karakter tidak terbatas pada 

pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik belum tentu 

mampu betindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terbiasa untuk 

melakukan kebaikan tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan 

kebiasaan diri. Dengan demikian diperlukan tiga komponen karakter yang baik 

(Components of good character) yaitu moral knowing (pengetahuan tentang 

moral), moral feeling (penguatan emosi tentang moral), dan moral action 

(perbuatan moral).  

Secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri 

individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia yaitu kognitif, 

afektif, konatif, dan psikomotor dalam konteks interaksi sosial kultural dalam 

keluarga, sekolah, dan masyarakat yang berlangsung sepanjang hayat (Bestari, 

2013). Pada tahap implementasi dikembangkan pengalaman belajar (learning 

experiences) dan proses pembelajaran dengan metode pembiasaan yang bermuara 

pada penumbuhan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan 

melalui proses pembudayaan atau habituasi.  

Pendidikan karakter tidak hanya diajarkan pada jam pelajaran saja tapi 

diintegrasikan ke dalam seluruh kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Bentuk 

integrasi pendidikan karakter dalam kegiatan belajar-mengajar dapat berupa 

pembiasaan akhlak mulia.  

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu yang dilakukan itu menjadi sebuah kebiasaan (Mulyasa, 2016). 
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Pembiasaan merupakan upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan 

karakter peserta didik. Upaya ini dilakukan mengingat manusia memiliki sifat 

lupa dan lemah (Hasanah, 2013).  

Salah satu metode pendidikan untuk mengembangkan aspek afektif 

menuju terbentuknya pribadi muslim menurut al-Nahlawi seperti yang dikutip 

oleh Ahmad Tafsir adalah metode pembiasaan, metode ini sering digunakan oleh 

Rasulullah Muhammad Saw. seperti ketika berdoa, beliau sering mengulang-ulang 

doa dengan doa yang sama, sehingga sahabat hafal dan dapat berdoa seperti yang 

diajarkan Rasulullah Saw (Tafsir, 2011).  

Untuk dapat membina agar anak mempunyai sifat-sifat terpuji, tidaklah 

mungkin dengan menggunakan penjelasan pengertian saja, akan tetapi perlu 

membiasakannya untuk melakukan hal-hal yang baik yang diharapkan nanti dia 

akan memiliki sifat itu, serta menjauhi sifat tercela. Kebiasaan dan latihan itulah 

yang membuat dia cenderung untuk melakukan yang baik dan meninggalkan yang 

buruk (Darajat, 2005).  

Inti pembiasaan adalah pengulangan. Jika guru setiap masuk kelas 

mengucapkan salam, maka dia telah membiasakan pada dirinya sendiri dan 

peserta didiknya untuk membiasakan mengucapkan salam. Pepatah mengatakan 

“alah bisa karena biasa”, berarti orang yang telah terbiasa dapat mengalahkan 

orang yang lebih mengetahui, tetapi kurang terbiasa. Dari pembiasaan ini akan 

melahirkan kelakuan yang secara otomatis.  

Pembiasaan merupakan hasil dari pengulangan suatu aktivitas dalam 

jangka waktu tertentu. Semakin banyak aktivitas diulang dalam jangka waktu 

yang lama, maka habits (kebiasaan akan semakin kuat) (Siauw, 2013). Pada 

manusia habits yang dipilihnya dipengaruhi oleh cara berpikir, namun dalam 

proses pembentukannya, peran akal tidaklah selalu dominan. Karena faktor 

pembentuk habit di antaranya adalah practice (latihan) dan repetition 

(pengulangan) yang tentu saja dilakukan dalam rentang waktu tertentu, seperti 

Firman Allah dalam Q.S. Thoha [20]; 113:  
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ۡو 
َ
ا َوَصر َۡفَنا فِيهِ ِمَن ٱلۡوَِعيِد لََعل َُهۡم َيت َُقوَن أ نَزلَۡنَُٰه قُۡرَءانًا َعَربِي ّٗ

َ
َوَكَذَٰلَِك أ

ا   ١١١ يُۡحِدُث لَُهۡم ذِۡكرّٗ
Demikianlah, Kami turunkan al-Quran dalam bahasa Arab, dan telah 

menjelaskan berulang-ulang sebagian ancaman di dalamnya agar mereka 

bertaqwa atau agar al-Quran itu memberikan pengajaran bagi mereka. Q.S. 

Thoha [20]; 113 (Kementrian Agama RI, 2012). 

 Proses pembiasaan ini dikembangkan secara sistemik, holistik, dan 

dinamis (Bestari, 2013). Oleh karena itu pembiasaan merupakan upaya untuk 

melakukan stabilisasi dan pelembagaan nilai-nilai baik dalam peserta didik. 

Dengan pembiasaan dapat mengantarkan ke arah kematangan dan kedewasaan, 

sehingga anak dapat mengendalikan dirinya, menyelesaikan persoalannya, dalam 

menghadapi tantangan hidupnya (Syarbini, 2012).  

Karakter bukanlah sesuatu yang dilahirkan, akan tetapi merupakan sesuatu 

yang dapat timbul akibat adanya pembiasaan. Perkembangan karakter pada setiap 

individu sekurang-kurangnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor bawaan dan 

faktor lingkungan di mana orang tersebut tumbuh kembang (Bestari, 2013). 

Manusia terlahir sebagai individu yang unik, artinya tidak ada satupun manusia 

yang memiliki kesamaan antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia 

memiliki potensi bawaan yang akan termanifestasi setelah dia dilahirkan, 

termasuk potensi yang terkait dengan karakter. Karakter bawaan dari lahir dapat 

dibentuk dan diarahkan.  

Faktor lingkungan memiliki peran dalam membentuk karakter seseorang. 

Manusia pada dasarnya memiliki potensi mencintai kebajikan. Namun bila potensi 

ini tidak diikuti dengan pendidikan dan sosialisasi setelah manusia dilahirkan, 

maka manusia dapat berubah menjadi binatang, bahkan lebih buruk lagi. Oleh 

karena itu sosialisasi dan pembiasaan nilai-nilai kebajikan sangat penting dalam 

pembentukan karakter seseorang. Manusia menjadi apa tergantung apa yang 

dibiasakannya (Amiruddin, 2016). 

Spiritualitas dan nilai-nilai agama tidak bisa dipisahkan dari pendidikan 

karakter (Majid & Andayani, 2017). Oleh karena itu, penanaman karakter dapat 
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diberikan melalui pengajaran, pelatihan, dan pembiasaan. Karena karakteristik 

paling penting dari pendidikan karakter adalah praktik, yang dapat diterapkan oleh 

peserta didik dengan segala perbedaan bahasa, warna kulit, tempat, dan waktunya 

(Aly, 2003). 

Pembiasaan adalah upaya praktis dalam pendidikan dan pembinaan anak. 

Hasil dari pembiasaan yang dilakukan seorang pendidik adalah terciptanya suatu 

kebiasaan bagi anak didiknya. Kebiasaan merupakan suatu tingkah laku tertentu 

yang sifatnya otomatis, tanpa direncanakan dulu, serta berlaku begitu saja tanpa 

dipikir lagi. Seorang anak yang terbiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran Islam 

lebih dapat diharapkan dalam kehidupannya nanti akan menjadi seorang muslim 

yang saleh.  

Dalam sehari-hari pembiasaan itu sangat penting, karena banyak orang 

yang berbuat atau bertingkah laku hanya karena kebiasaan semata-mata. Tanpa itu 

hidup seseorang akan berjalan lambat sekali, sebab sebelum melakukan sesuatu ia 

harus memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan. Kalau seseorang 

sudah terbiasa salat berjamaah, ia tak akan berpikir panjang ketika mendengar 

kumandang adzan, langsung akan pergi ke masjid untuk salat berjamaah. 

Dalam proses belajar, kebiasaan ini terjadi karena dilakukan berkali-kali. 

Pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. Karena 

proses penyusutan/pengurangan inilah, maka muncul suatu pola bertingkah laku 

baru yang relatif menetap dan otomatis (Syah, 1999). Dalam metode pembiasaan 

diciptakan situasi dan kondisi (persistent life situation) dan penguatan 

(reinforcement) yang memungkinkan peserta didik membiasakan diri berperilaku 

sesuai nilai dan menjadi karakter yang telah diinternalisasi dan dipersonalisasi 

dari dan melalui proses intervensi.   

Hasil pembiasaan yang dilakukan peserta didik akan membentuk perilaku 

berkarakter, jadi peserta didik yang terbiasa mengamalkan nilai-nilai ajaran agama 

Islam lebih mudah bagi mereka untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama 

Islam tersebut. Apabila anak sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik maka 

dia tidak akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal baik tersebut, dia akan 

merasa ringan melakukannya. Oleh sebab itu pembiasaan sebaiknya dimulai sejak 
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dini diantaranya sejak bangku sekolah dasar. Nilai-nilai tersebut 

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, maupun di 

masyarakat akan membentuk perilaku berkarakter. 

Sebagaimana pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Poin penting dari tujuan 

pendidikan nasional tersebut jika dikerucutkan bermuara pada penumbuhan 

karakter peserta didik.  

Pendidikan seyogyanya mampu mengembangkan ragam potensi manusia 

yang dibawa sejak lahir, sehingga mengalami perubahan menuju terbentuknya 

pribadi-pribadi yang berkarakter unggul, karena tujuan pendidikan nasional yang 

utama menekankan pada aspek keimanan dan ketaqwaan. Hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa core value pembangunan karakter bangsa melalui 

pendidikan harus bersumber pada keyakinan beragama. Upaya sekolah dalam 

mengejewantahkan core value tersebut dapat dilakukan melalui berbagai 

pendekatan, salah satunya dengan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

melalui metode pembiasaan akhlak mulia di sekolah. 

Pendidikan adalah menumbuhkan, karena ia menumbuhkan maka hal yang 

pundamental yang diperlukan adalah tanah yang subur dan iklim yang baik. Jika 

kita mengumpamakan peserta didik sebagai bibit, maka bibit-bibit ini perlu 

ditanam di tanah yang subur dan iklim yang baik. Karena ia merupakan sebuah 

biji maka tidak akan nampak akarnya, batangnya, dan daunnya. Namun setelah 

dia tumbuh maka akan nampaklah akar, batang, ranting, dan daunnya malah akan 

nampak pula bunga dan buahnya.  

Untuk menjadi tumbuhan yang lengkap biji memerlukan tanah yang subur 

dan iklim yang baik. Tanah yang subur dan iklim yang baik ini diantarnya ada di 

sekolah selain di rumah dan lingkungan masyarakat. Kalau kita membayangkan 

dua buah bibit ditanam di pot, yang satu disimpan di dekat sumber cahaya dan 

satu lagi jauh dari sumber cahaya. Hasilnya akan berbeda, arah tumbuhnya akan 

berbeda berdasarkan rangsangannya.  
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Oleh karenanya mengelola sekolah adalah mengelola rekayasa, oleh 

karena itu jangan hanya membayangkan bahwa pendidikan itu sesuatu yang 

ditulis, dibaca, dihafalkan atau dipraktekan kemudian diujikan. Sesungguhnya 

pendidikan adalah proses pembiasaan. Jadi peserta didik dirancang sesuai 

skenario yang menumbuhkan akhlak mulia. Skenario ini salah satunya 

pembiasaan akhlak mulia.  

Langkah-langkah strategis sekolah dalam menumbuhkan peserta didik 

yang sesuai dengan harapan tujuan pendidikan nasional yaitu peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, 

adalah dengan menjalankan program gerakan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) melalui metode pembiasaan akhlak mulia, yang digagas Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia pada tahun 2016 yang kemudian 

diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 87/2017 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK). Berdasarkan kerangka berpikir di atas, secara ilustratif hubungan 

tersebut dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 1.1 
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Gambar 1.1, secara ringkas menjelaskan bahwa paradigma penelitian ini 

adalah upaya menumbuhkan karakter peserta didik yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, dapat dilakukan melalui 

gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan metode pembiasaan akhlak 

mulia. Peserta didik sebagai bahan mentah (raw input) yang akan diproses dalam 

lembaga pendidikan melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan 

metode pembiasaan akhlak mulia. Peserta didik sebagai raw input dipengaruhi 

oleh instrument (alat). Termasuk dalam kelompok instrument atau alat 

diantaranya adalah: tenaga pendidik, kurikulum, materi, metode, media 

pembelajaran, visi, misi, dan tujuan sekolah. Pendidik juga dipengaruhi oleh 

environment (lingkungan) seperti budaya sekolah. Lingkungan dapat 

mempengaruhi tingkah laku manusia, pengaruh lingkungan ini bisa jadi dibawa 

peserta didik ke sekolah.  

Dalam metode pembiasaan ini dibuatkan tujuan, program, proses, dan 

evaluasi. Sehingga dari pembiasaan akhlak mulia ini nilai-nilai karakter dapat 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya. Peserta didik 

dibiasaan berbuat baik dan islami. Pembiasaan yang diterapkan pada anak ini 

diharapkan akan berdampak pada karakter religius peserta didik yaitu beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

sehari-hari.  

F. Hasil Penelitian Terdahulu   

Kegiatan ini meliputi penelaahan dan membahas tentang hasil penelitian 

yang pernah dilakukan peneliti lain yang terdahulu. Penelitian tentang masalah 

tersebut ada beberapa hal yang mirip atau hampir sama yang telah dilakukan 

peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang 

relevan dengan penelitian ini. Berikut ini karya tulis ilmiah dalam bentuk disertasi 

dan jurnal yang terdahulu: 

1. Pendidikan Karakter Berbasis Islam (Studi atas Konsep dan 

Kontribusinya dalam Pembentukan Karakter Bangsa) (Hasanah, 2011). Hasil 

penelitian disetasi menunjukkan bahwa, pendidikan karakter berbasis Islam 

mengembangkan keseluruhan aspek kemanusiaan manusia dalam dimensi fisik, 
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jasmani, emosi, spiritual, dan intelektual, untuk menghasilkan pribadi yang 

memiliki karakter beriman, bertanggung jawab, peduli, jujur, berani, dan menjadi 

warganegara yang baik. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah, sekolah, maupun di masyarakat akan membentuk perilaku 

berkarakter. Perilaku berkarakter pada diri siswa merupakan aspek otonomi. 

Namun aspek otonomi sebagai usaha dan hasil dari pendidikan karakter tidak 

akan berkontribusi positif dan signifikan pada pembentukan karakter bangsa, jika 

aspek heteronominya rapuh atau bahkan saling bertentangan. 

Dilihat dari judul, objek dan subjek penelitiannya,  penelitian tersebut di 

atas memiliki kesamaan yaitu objek penelitiannya yaitu pendidikan karakter. 

Namun yang membedakannya adalah subjek dari penelitian peneliti adalah peserta 

didik sekolah dasar di Kota Cimahi. 

2. Proses Pembelajaran Karakter Berbasis Akhlak Islam bagi Upaya 

Pemantapan Kepribadian Santri (Studi Kasus pada Pesantren Modern al-

Basyariyah Bandung) (Koswara, 2012). Hasil penelitian disertasi meliputi: 

integrasi pendidikan karakter berbasis akhlak Islam program kurikuler, proses 

pembelajaran karakter berbasis akhlak Islam bagi upaya pemantapan pribadi 

santri, dilaksanakan dengan pendekatan menyeluruh, melalui pembelajaran dalam 

kegiatan kurikuler secara terpadu. 2) Proses pembelajaran pendidikan karakter 

berbasis akhlak Islam dalam program ekstrakurikuler, terinternalisasi melalui 

pembiasaan, pelatihan, dan kemandirian. 3) Implementasi pendidikan karakter 

berbasis akhlak Islam dalam program budaya sekolah, melalui upaya pemantapan 

pribadi santri untuk merealisasikan pemantapan kepribadian.  

Dilihat dari judul, objek dan subjek penelitiannya,  penelitian tersebut di 

atas memiliki kesamaan yaitu objek penelitiannya pendidikan karakter. Namun 

yang membedakannya adalah subjek dari penelitian tersebut adalah santri, 

sedangkan subjek dari penelitian peneliti adalah peserta didik sekolah dasar di 

Kota Cimahi 

3. Kajian Fenomenologis tentang Pola Pendidikan Karakter melalui 

Sistem Fullday School pada SMA Labschool Universitas Syiah Kuala (Bahrun, 

2012). Penelitian disertasi ini: Sistem fullday school merupakan jawaban strategis 
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sekolah terhadap dilema beban kurikulum versus keterbatasan waktu di sekolah, 

sehingga memungkinkan bobot kurikulum nasional dapat dicapai secara lebih 

baik, dan memungkinkan kurikulum diperkaya dengan kurikulum plus. Yang 

mengembangkan pilihan-pilihan belajar yang lebih variatif sehingga 

memungkinkan dicapainya mutu akademik maupun mutu nilai-moral-karakter 

yang lebih baik. 

Dilihat dari judul, objek dan subjek penelitiannya,  penelitian tersebut di 

atas memiliki kesamaan yaitu objek penelitiannya berupa pendidikan karakter. 

Namun yang membedakannya adalah subjek dari penelitian tersebut adalah 

peserta didik sekolah menengah atas sedangkan subjek dari penelitian peneliti 

adalah peserta didik sekolah dasar di Kota Cimahi 

4. Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Rabbani dalam Membentuk Karakter Islami Mahasiswa Perguruan 

Tinggi Umum di Bandar Lampung (Syafei, 2014). Hasil penelitian disetasi ini 

menunjukkan bahwa model pembelajaran Rabbani dapat meningkatkan karakter 

mahasiswa. Model pembelajaran ini juga memberikan dampak yang signifikan 

terhadap peningkatan karakter Islami mahasiswa perguruan tinggi di Bandar 

Lampung. 

Dilihat dari judul, objek dan subjek penelitiannya,  penelitian tersebut di 

atas ada unsur kesamaan salahsatu unsurnya yaitu objek penelitiannya yaitu 

pembentukan karakter. Namun yang membedakannya adalah subjek dari 

penelitian tersebut adalah mahasiswa perguruan tinggi umum di Bandar Lampung, 

sedangkan subjek dari penelitian peneliti adalah peserta didik sekolah dasar di 

Kota Cimahi. 

5. Penerapan Teori Pembiasaan dalam Pembentukan Karakter Religi 

Siswa di Tingkat Sekolah Dasar (Mutakin, 2017). Penelitian yang dimuat di jurnal 

ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan pendidikan karakter religi 

melalui teori pembiasaan di Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah Kota 

Tangerang Selatan. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian riset dan 

pengembangan (Research and Development). Waktu penelitian selama 6 bulan, 

yaitu bulan April-Agustus 2014. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) dari 
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seluruh sekolah yang menjadi responden dalam penelitian ini, mayoritas belum 

dapat melaksanakan proses pendidikan karakter untuk dimensi religus dengan 

metode pembiasaan. 

Objek dan subjek penelitian tersebut memiliki unsur kesamaan. Objek 

penelitiannya yaitu metode pembiasaan sebagai metode pendidikan karakter, dan 

subjek dari penelitian tersebut adalah peserta didik sekolah dasar.  

6. Optimalisasi Pendidikan Karakter Islami Santri (Penelitian di Pondok 

Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya) (Sarbini, 2017). Disertasi tersebut 

membahas tentang optimalisasi pembinaan karakter islami santri di pesantren. 

Hasil penelitiannya bahwa pendidikan karakter dilihat dari lima proses, yakni: 

pengajaran, peneladanan, pembiasaan, pemotivasian, dan penegakan aturan 

memiliki bentuk yang bersifat multi player effect. Proses yang ada saling 

berkontribusi terhadap proses lainnya sehingga keberhasilan suatu pendidikan 

karakter di pesantren ditujukan oleh sinergitas unsur-unsur tersebut.  

Dilihat dari judul, objek dan subjek penelitiannya, penelitian tersebut 

memiliki unsur kesamaan objek penelitiannya yaitu pendidikan karakter. Namun 

yang membedakannya adalah subjek penelitiannya yaitu santri sedangkan penulis 

peserta didik sekolah dasar. Lokus dari penelitian tersebut adalah pesantren, 

sedangkan lokus dari penelitian peneliti adalah sekolah dasar.  


