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BABIV

PAPARANDATA

A. GambaranObyek

1. SejarahBerdiri

SekolahSMPMuhammadiyah3Kutorejosudahberdirisejak1978diDesa

Windurejo,Kutorejo.MasasulitseringsekalidialamiolehSMPyangberbasis

Muhammadiyah,mulaidarisedikitnyapesertadidikyangmendaftarsampai

kekurangantenagapendidik.Pada7tahunselanjutnyatepatditahun1984

SMEAataudengannamalainSMKMuhammadiyahKutorejomunculdilokasi

yang sama.Kedua lembaga yang sama namun berbeda itu berkembang

berdampingandenganpesat.Cakupanpesertadidikyangmendaftarmulai

meluasketetanggaKecamatan,mulaidariDlanggusampaiMojosari.

SMPMuhammadiyahmulaimengalamipergeserankesuksesan,karenaada

saingansekolah NegriyangadadikecamatanKutorejo.SMPNKutorejoada

3lembagayangberkembangkeberdirianlembagaitusatutahunlebihmuda

dibandigkanSMPMuhammadiyah.Setelahmengalamimasayangsulit2012

semua sistem,karyawan,pendidik sampaisekolah ikut dibenahi.Dalam

kepemimpinan Bpk. Hobir, M.PdI sebagai perubah wajah baru SMP

Muhammadiyah. Sebelumnyasekolahinihanyamasukpadasorehari,lalu

digantimenjadipagikarenadinilaiefisiensipendidikanbelajaarpadapagi

hari.4tahun kepemimpinan kepala sekolahsambilmengoptimalkan agar

membuatgedungbaruuntukSMPakhirnyapadatahun2014resmitercapai.

GedungbaruyangakandipakaiSMPMuhammadiyahbergeser1kilometerke

arahbaratdarigedunglama.NamaSMPMuhammadiyah3Kutorejo“Boarding

School” terpampang besar disebelah utara jalan H.SoemadiNo 106
44
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Windurejo.

Ditahunpertamatepatnya2015pesertadidiksebanyak54pesertadidik

mendaftardisekolahbaruini.Tahunberikutnya36pesertadidikmendaftar,

sebelumakhirnyasistemzonasiyangdiberlakukandinasPendidikanmembuat

mrosotkuotayangdiinginkanpihaksekolah.hanya15pesertadidikyang

masuk pada tahun ke 2017 lalu. Sampai sekarang ini pihak SMP

Muhammadiyah3Kutorejo“BoardingSchool”selaluberusahameningkatkan

kualitaspendidikansepertiyangtelahtertulispadavisidanmisisekolah.1

2. VisidanMisi

Visi:

“BerprestasiBerdasarkanIman,Ilmu,AmaldanAkhlaqulKarimah”.

Misi:

1. Mewujudkanpengembanganperangkatpembelajaran,silabus,rencana

pelaksanaanpembelajaranyangberkemajuan.

2. Mewujudkanpengembanganmetodepembelajaran(proses)disekolah.

3. MewujudkanpengembanganStandartKompetensiLulusan(SKL).

4. Mewujudkankompetensitenagapendidikdantenagakependidikanyang

Profesional.

5. Mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang

moderndantepatguna.

6. MewujudkanimplementasiMBS

1WawancaraNurLatifah,S.SosKepalaSekolahSMPMuhammadiyah3Tanggal21Maret
2019.
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7. Mewujudkan penggalangan dana yang efektif efisien dariberbagai

sumber.

8. Mewujudkan pengembangan penilaian prestasi akademik dan non

akademik.2

3. StrukturOrganisasiSMPMuhammadiyah3Kutorejo

Sekolahadalahtempatkegiatanbelajarmengajaryangmenjadi

saranauntukmenimbailmuuntukbekaldimasayangakandatang.Di

dalamsekolahyangterdiridaribanyakelementidakhanyasiswanamun

gurudanstaflainnyabersama-samamembangunsekolah.

Tidakdapatdipungkirisekolahmenjadiorganisasiyangmempunyai

tujuan untuk meraih yang terbaik terutama dibidang pendidikan.

Membangunsekolahyangbaiktentunyadibutuhkanorganisasi sekolah

yangterstrukturdimanamempunyaiperanandisinitidakhanyakepala

sekolah.

Organisasiyangmerupakansuatukelompokorangyangmempunyai

visidanmisidalam tujuanyangsama,yaituuntukmelakukanaktifitas

sesuaidengankegiatandanaturandariorganisasitersebut,seperti

halnyaorganisasisekolah.

Misalnya guru dan siswa melakukan aktifitasproseskegiatan

belajar-mengajar, dan kepala sekolah beserta stafnya melakukan

aktifitaslainsepertimeningkatkankinerjasekolahdenganbaik,dan

masihbanyaklagiyangdikerjakan.

2BukuPedomanSMPMUHAMMADIYAH3KUTOREJO2018/2019.Hlm31
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Visidanmisiyangsamaharusmenjadisuatusaranaagarsemua

linibisaberjalansesuaidenganfungsinyamasing-masing.Nah,untuk

lebihjelasnyainilahpaparanstrukturorganisasiSMPMuhammadiyah3

Kutorejoberikutjajarannya.

4. KeadaanGurudanKaryawan

No. Nama JK Jabatan

1. NurLatifah,S.Sos P KepalaSekolah

2. MokhammadNafi’udin,S.Psi L WakaKurikulum

3. DadangSetyaP,S.PdI,M.PdI L Guru

4. IinKholifatun,S.SosI P Guru

5. Arianti,S.Pd P Guru

6. SitiNurHamidah,S.SI P Guru

DINASPENDIDIKFAN

KABUPATENMOJOKERTO

PIMPINANDAERAH

MUHAMMADIYAHKABUPATEN

MOJOKERTO

KEPALASEKOLAH

NURLATIFAH,S.Sos

BENDAHARASEKOLAH

SITINURHAMIDAH,S.Si

KOMITESEKOLAH

BUDISANTOSO,S.Pd

KEPALATATAUSAHA

ROHDIYA

BIDANGKURIKULUM

MOHAMMADNAFI’UDDIN,S.Psi

BIDANGKESISWAAN&ISMUBAH

DIAHWULANDARI,S.S

GURU WALIKELAS

KEPALABK
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7. DavidYusufA,S.Pd.I P Guru

8. DiahWulandari,S.s P Guru

9. FatihulHuda,S.Pd L Guru

10. AchmadKholis,S.Ag L Guru

11. DinaLailatulLatifah,S.Pd P Guru

12. Ma’ullaHusna,S.Pd P Guru

13. LeillaNurRahmawati,S.Pd P Guru

14. TansylulMujaddidah,S.IP P Guru

15. Dewikarimah,S.Pd P Guru

16. KikieIndahPradani,S.Pd P Guru

17. Rohdiya P KepalaTU

18. Satiman L Penjaga

5. KeadaanSiswa

Siswaadalahsebagaiseseorang“subjekdidik”yangmananilai

kemanusiaansebagaiindividu,sebagaimakhluksosialyangmempunyai

identitasmoral,harusdikembangkanuntukmencapaitingkatanoptimal

dankriteriakehidupansebagaimanusiawarganegarayangdiharapkan.

SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo pada tahun ajaran 2018/2019

memilikijumlah64pesertadidik.Dalam satukelasnyahanyaadasatu

lokalkelas.Mulaidarikelas7,8dan9.Jumlahpesertadidiklaki-laki

terbanyakadapadakelas7dan9yaitu9anak.Sedangkanpesertadidik

perempuanpalingbanyakadapadakelas9yaitu20anak.

Jumlah
Murid

Kelas
VII

Kelas
VIII

Kelas
IX

Jumlah
Total

Laki-Laki 9 8 9 26

Perempuan 14 4 20 38
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Jumlah
Total

23 12 29 64

B. ModelPendidikanKarakteryangDipakaidiSMPMuhammadiyah3Kutorejo

ModelpendidikandiSMPMuhammadiyah3Kutorejomengacukepada

karakteristikkurikulum2013danpengembanganKTSPsebagaiberikut:

a.Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap

spiritualdan sosial,rasa ingin tau,kreativitas,kerjasama

dengankemampuanintelektualdanpsikomotorik.

Penilaian sikap merupakan kegiatan untuk mengetahui

kecenderunganperilakuspiritualdansosialpesertadidikdalam

kehidupansehari-hari.Penilaiantersebutdilakukanbaikdidalam

maupundiluarkelassebagaihasilpendidikan.Adapuntujuannya

adalahuntukmengetahuicapaian/perkembangansikappeserta

didikdanmemfasilitasitumbuhnyaperilakupesertadidik.Perilkau

tersebutsesuaidenganbutir-butirnilaisikapdariKI-1danKI-2.

Dalam pelaksanaannya penilaian sikapdilakukan dengan

teknik observasiatau teknik lainnya yang relevan. Teknik

penilaianobservasidapatmenggunakaninstrumenberupalembar

observasi,ataubukujurnal.IndikatorPenilaianSikapSpiritual

danSikapSosialdalamKurikulum2013.

“Kecerdasanspiritualsebagaipuncakkecerdasansetelah
kecerdasan intelektual,kecerdasan emosionaldan kecerdasan
moral. Walaupun ada kesinambungan diantara keduanya
kecerdasanspiritualdengankecerdasanmoral,namunmuatan
kecerdasanspirituallebihdalam danluasdaripadakecerdasan
moral.TerkaitmodelyangdilaksanakandiSMPMuhammadiyah3
Kutorejoinisiswamelakukankegiatanyangberhubungandengan
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spiritualdansosial,seperti:taatberagamadenganmenumbuhkan
sadar beribadah wajib 5 waktu,meninggalkan hal-halyang
dilarangolehagama.”3

Selain itu teknik penilaian lain yang dapat digunakan

adalahpenilaiandiridanpenilaianantarteman.Penilaiandiridan

penilaianantartemandapatdilakukandalam rangkapembinaan

danpembentukankarakterpesertadidik.Hasilpenilaiandiridan

penilaian antar teman digunakan sebagaisalah satu data

konfirmasidarihasilpenilaiansikapolehpendidik.

“Ada kegiatan kajian rutin sebulan sekali yang
dilaksanakanpadahariAhadpagipekanke3.Kanjianitutidak
hanyapadaspiritualnyasajadanjugasosialkemasyarakatan
untukmenjalinsilaturahimantarasiswa,gurusertamasyarakat
umum yangdatangdipengajiantersebut.Pendidikankarakter
intelektual dan psikomotorik terbentuk dalam kegiatan
pengembangantersebut.”4

“Pengembangan pendidikan dengan sikap spiritualitu
dengankegiatankeagamaanmisalnyaBacaTulisQur’andengan
pengembangansosialnyabagaimanacaranyasiswamenghafalkan
surahjuz30,bisadibantudenganorangtuanya,atauustadznya
dirumah,bisa juga teman-temannya dengan cara menyimak
hafalannya.Ituakanmembentukintelektualdanpsikomotorik
pesertadidik.”5

Dengan demikian,tugas mempersiapkan generasimuda

bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk

mempersiapkankehidupanmasakinidanmasadepanpesertadidik,

Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang

memberikankesempatanluasbagipesertadidikuntukmenguasai

kompetensiyangdiperlukanbagikehidupandimasakinidanmasa

depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan

3WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
4WawancaraSitiNurHamidah,S.SIGuruMataPelajaranMatematikaSMPMuhammadiyah
3,tanggal19April2019
5WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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kemampuanmerekasebagaipewarisbudayabangsadanorang

yangpeduliterhadappermasalahanmasyarakatdanbangsamasa

kini.

b. Sekolah merupakan bagian darimasyarakatyang memberikan

pengalamanbelajarterencanadimanapesertadidikmenerapkan

apayangdipelajaridisekolahkemasyarakatdanmemanfaatkan

masyarakatsebagaisumberbelajar.

Kurikulum 2013 menggunakan menekankan kepada

pembelajaran langsung (direct teaching)dan tidak langsung

(indirectteaching).Pembelajaranlangsungadalahpembelajaran

yang mengembangkan pengetahuan,kemampuan berpikir dan

keterampilanmenggunakanpengetahuansiswamelaluiinteraksi

langsungdengansumberbelajaryangdirancangdalamsilabusdan

RPP.Pembelajaran tidak langsung adalah pembelajaran yang

terjadiselamaprosespembelajaralangsungyangdikondisikan

menghasilkan dampak pengiring (nurturant effect).

Pembelajarantidaklangsungberkenaandenganpengembangan

nilaidansikapyangterkandungdalamKI-1danKI-2.

”Harapan kamisetelahsiswa belajardisekolahtentang
perilakubaik(akhlaqulkarimah)siswadapatmenerapkandalam
kehidupansehari-hariterutamadilingkungankeluargalebih-lebih
jugadalam masyarakatsekitar.Intinyasiswadisekolahakan
terjun kemasyarakat, siswa belajar dari sekolah dengan
interaksisesamatemandannantinyaditerapkandilingkungan
masyarakat.”6

Kompetensisikap spiritualdan sikap sosialpada mata

pelajaran Agama dan BudiPekertidan mata pelajaran PPKn,

6WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
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dicapaimelaluipembelajaranlangsung(directteaching)dantidak

langsung(indirectteaching)sementarauntukmatapelajaran

lainya,dicapaimelaluipembelajaran tidak langsung (indirect

teaching),yaitu lewat keteladanan,pembiasaan,dan budaya

sekolah,dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran

serta kebutuhan dan kondisi siswa. Penumbuhan dan

pengembangan kompetensisikap dilakukan sepanjang proses

pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai

pertimbangangurudalam mengembangkankaraktersiswalebih

lanjut.

“Siswaharusnyabisamenempatkandirisebagaiseorang
pelajardilingkunganmasyarakatdenganmenerapkansegalahal
yangtelahdiajarkandisekolah,mulaidariibadahnya,sosialnya,
intelektualnyadankreatifitasnya.”7

Jadidalammembentukkarakteryangditentukandisekolah

dengan pengajaran langusung diharapkan peserta didik

melakukan apa yang telah diajarkan di sekolah kemudian

diterapkandalamkehidupanbermasyarakat.

c. Mengembangkan sikap,pengetahuan,dan keterampilan serta

menerapkannyadalamberbagaisituasidisekolahdanmasyarakat.

KegiatanPembiasaandiSekolahPengembangankarakter

peserta didik dapat dilakukan dengan membiasakan perilaku

positif tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan

merupakanprosespembentukansikapdanperilakuyangrelatif

menetapdanbersifatotomatismelaluiprosespembelajaranyang

7WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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berulang-ulang,baikdilakukan secara bersama-sama ataupun

sendiri-sendiri.Haltersebut juga akan menghasilkan suatu

kompetensi.Pengembangankaraktermelaluipembiasaaninidapat

dilakukansecaraterjadwalatautidakterjadwalbaikdidalam

maupundiluarkelas.Kegiatanpembiasaandisekolahterdiriatas

KegiatanRutin,Spontan,TerprogramdanKeteladanan.

“Di sekolah kan sudah diberikan stimulus untuk
melaksanakankegiatanyangbersifatspiritual,halinimenjadi
kreatifitassiswauntukmemberipengaruhwalaupundalamtahap
belajaruntukbermasyarakat.Yadilingkupkecildirumahkami
harapsiswamemilikikesadaranuntukmembantuorangtuanyadi
rumahtidakhanyanontontelevisidanmaingame”.8

Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan secara

reguler dan terus menerus di sekolah. Tujuannya untuk

membiasakansiswamelakukansesuatudenganbaik.Beberapa

kegiatan yangdilakukan disekolahadalahbentukdaromodel

penerapanpendidikankarakter.Daritujuantersebutpeserta

didikdapatberkembangsecaraalamidengan banyakkegiatan

yangtelahdilaksanakan.

“Misalnya disekolah ada kegiatan bersih lingkungan
sekolah yang mana kegiatan tersebut sangat penting bukan
untukdirisendirijugabermanfaatbagilingkungansekitar.Yang
manakegiatantersebutbisadilakukandimasyarakat.Terkait
keterampilan siswa dapat memilah sampah yang dapat di
fungsikanmenjadibarangbermanfaat”.9

Kegiatanspontanadalahkegiatanyangdapatdilakukan

tanpadibatasiolehwaktu,tempatdanruang.Halinibertujuan

memberikan pendidikan secara spontan, terutama dalam

8WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
9WawancaraSitiNurHamidah,S.SIGuruMataPelajaranMatematikaSMPMuhammadiyah
3,tanggal19April2019
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membiasakanbersikapsopansantun,dansikapterpujilainnya.

Pengembangansikap,pengetahuandanketerampilandisekolah

merupakan halpenting bagipeserta didik,dimana dia mampu

untuk berkembang,mengasah diridan menempatkan dirinya

sebagaipelajar,menjaganamabaiksekolahdanberperilakubaik

disekolahmaupundimasyarakat.

d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan

berbagaisikap,pengetahuan,danketerampilan.

Dibawahbimbingangurumaupunoranglainyangmemiliki

kompetensidibidangnya,kegiatanpengembangandiridapatpula

dilakukan melaluikegiatan-kegiatan diluarjam efektifyang

bersifat temporer, seperti mengadakan diskusi kelompok,

permainankelompok,bimbingankelompok,dankegiatan-kegiatan

lainnyayangbersifatkelompok.Selaindilakukanmelaluikegiatan

yang bersifat kelompok, kegiatan pengembangan diridapat

dilakukanpulamelaluikegiatanmandiri,misalnyaseorangsiswa

diberitugasuntukmengkajibuku,mengunjunginara sumber

atau mengunjungisuatu tempattertentu untukkepentingan

pembelajarandanpengembangandirisiswaitusendiri.

Selain kegiatan diluar kelas,dalam hal-haltertentu

kegiatanpengembangandiribisasajadilakukansecaraklasikal

dalam jam efektif,namun seyogyanya halinitidakdijadikan

andalan, karena bagaimana pun dalam pendekatan klasikal

kesempatan siswa untuk dapat mengembangkan dan

mengekspresikan dirisesuaidengan kebutuhan, bakat, dan
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minatnya relatifterbatasi.Halinitentu saja akan menjadi

kurangrelevandengantujuandaripengembangandiriitusendiri

sebagaimanatersuratdalamrumusantentangpengembangandiri

diatas.

“Dalam halwaktu menurutsaya,sangatbanyakwaktu
merekaadirumahjaditergantungorangtuaagarmemantau
anaknyaagartidakberbuatyangtidakdiinginkan,kanbanyak
sekarangkenakalanremaja,mulaidarimerokok,keluarmalam
yang tidak jelas kemana tujuannya. Itu sangat
mengkhwawatirkandaripihaksekolah”.10

“Karenasekolahkitaadalahtermasukfulldayschooljadi,
siswadalam duaharilibursabtudanahad,dimanfaatkanuntuk
pengembangandirimerekamasing-masingdanpadajam pulang
sekolah ada kegiatan ekstrakulikulersepertiTapak Sucidan
HW.”11

Kegiatanpengembangandiriharusmemperhatikanprinsip

keragaman individu.Secara psikologis,setiap siswa memiliki

kebutuhan,bakatdanminatsertakarakateristiklainnyayang

beragam.Olehkarenaitu,bentukkegiatanpengembangandiri

pun seharusnya dapat menyediakan beragam pilihan.Dengan

banyaksekaliwaktuluangyangdisediakanolehsekolahdalamhal

pengembangandiri,menjadikanpesertadidikterfasilitasioleh

pengembangandirisecaraalamidisekolahmaupundilingkungan

rumah.

e. Kompetensidinyatakandalambentukkompetensiintikelasyang

dirincilebihlanjutdalamkompetensidasarmatapelajaran.

Kompetensiadalah seperangkatkemampuan yang harus

dikuasai atau dimiliki oleh siswa setelah melalui proses

10WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
11WawancaraSitiNurHamidah,S.SIGuruMataPelajaranMatematikaSMP
Muhammadiyah3,tanggal19April2019
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pembelajaran.KompetensiInti, disingkat Kiadalah tingkat

kemampuan untuk mencapaistandar kelulusan (SKL) setiap

jenjang,tingkatkelasataumatapelajaran.PadahakikatnyaKi

adalahoperasionaldaristandarkelulusan(SKL) yangmencakup

aspekpengetahuan,sikapdantingkahlakusertaketerampilan

motorik.

Kompetensidasar (KD)adalah kemampuan dan materi

pelajaarn minimal pada setiap mata pelajaran di satuan

pendidikanuntukmencapaikompetensiintimelaluipembelajaran.

SetiapKDterdiridariaspekkogniti,afektifdanpsikomotor.

“Silabusyang telah direncanakan oleh pendidik sangat
berpengaruh pada perkembangan peserta didik, terkait
penyampaiannya tergantung inovasi dari pendidik. model
pendidikankarakterdalamK13memangdibentukdalamKIdanKD
makadariitu,semuapendidikharusmempersiapkansangatbaik,
agar materisampaipada peserta didik.Dalam haltersebut
referensitentangbukudankreatifitaspendidikdalammenguasai
kelassangatberperanpentingdalammodelpendidikanini”.12

Pengaruh prosespembelajaran akan KIsan KD sangat

membantupendidikdalammemprogramkegiatanbelajarmengajar.

Pendidikmempersiapkansegalaperangkatpembelajarandengan

matangagarsesuaidenganKIdanKDnya.

f. Kompetensiintikelasmenjadiunsurpengorganisasikompetensi

dasar,dimanasemuakompetensidasardanprosespembelajaran

dikembangkanuntukmencapaikompetensiyangdinyatakandalam

kompetensiinti.

KompetensiIntiberfungsisebagaiunsurpengorganisasi

12WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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(organising element) kompetensi dasar. Sebagai unsur

pengorganisasi, KompetensiIntimerupakan pengikat untuk

organisasivertikaldanorganisasihorizontalKompetensiDasar.

OrganisasivertikalKompetensiDasaradalahketerkaitanantara

kontenKompetensiDasarsatukelasataujenjangpendidikanke

kelas/jenjangdiatasnyasehinggamemenuhiprinsipbelajaryaitu

terjadisuatuakumulasiyangberkesinambunganantarakonten

yangdipelajarisiswa.Organisasihorizontaladalahketerkaitan

antarakontenKompetensiDasarsatumatapelajarandengan

kontenKompetensiDasardarimatapelajaranyangberbedadalam

satupertemuanmingguandankelasyangsamasehinggaterjadi

prosessalingmemperkuat.

“TujuanKIdanKDjelasbahwapengikatkompetensiyang
harusdihasilkandenganmempelajarisetiapmatapelajaransalain
itu untuk dibentuk melaluipembelajaran harus tunduk pada
kompetensiintiyangtelahdirumuskan”.13

KompetensiDasar merupakan kompetensisetiap mata

pelajaranuntuksetiapkelasyangditurunkandariKompetensi

Inti.KompetensiDasaradalah konten atau kompetensiyang

terdiriatassikap,pengetahuan,danketrampilanyangbersumber

pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik.

Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan

karakteristik peserta didik,kemampuan awal,serta ciridari

suatumatapelajaran.

“Dengan modelitu jadipendidik harus mempersiapkan
perangkat pembelajaran dan mentaatiketentuan KI dan KD

13WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
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nya”.14

Sudah sebagaiketentuan pendidikan karakter dengan

merancangsilabusdenganbaikagarsesuaidenganKIdanKDnya.

Tujuan pendidik tidak lain uga karena ingin memberi

pengembanganpadapesertadidiklewatmodelpendidikanyang

tercantumpadaKurikulum2013.

g.Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip

akumulatif,saling memperkuat (reinforced)dan memperkaya

(enriched) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan

(organisasihorizontaldanvertikal).15

Pembelajaran berbasis kompetensimerupakan program

pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan

pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhipencapaian

kompetensiyang telah ditetapkan.Sebagaikonsekuensidari

pembelajaranberbasiskompetensiini,materipembelajaranyang

dipilih haruslah yang bermakna, yakni yang memberikan

kecakapan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan

sehari-hari dengan mengunakan pengetahuan, sikap, dan

keterampilanyangtelahdipelajarinya,sehinggasiswaterhindar

darimateri-materiyangtidakmenunjangpencapaiankompetensi.

“Iyabetul,kompetensidasardalam kelompokkompetensi
intisikapbukanlahuntukpesertadidiktapisebagaipegangan
para guru bahwa mengajarkan mata pelajaran tersebut,ada
pesan-pesan sosial dan spiritual yang terkandung dalam
materinya.Hanyasajapenerapannyapadapesertadidikdengan

14WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
15BukuPedomanSMPMUHAMMADIYAH3KUTOREJO2018/2019.Hlm24-25
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kompetensiyangtelahdisiapkanolehpendidik”.16

Sangatberkaitan dengan jenjang pendidikan,Kegiatan

pembelajarandirancanguntukmemberikanpengalamanbelajar

yang melibatkan proses mentaldan fisik melaluiinteraksi

antarpesertadidik,pesertadidikdenganguru,lingkungan,dan

sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi

dasar.Pengalamanbelajaryangdimaksuddapatterwujudmelalui

penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan

berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat

kecakapanhidupyangperludikuasaipesertadidik.

C. PengembanganPendidikanKarakterpesertadidikdiSMPMuhammadiyah3

Kutorejo

Prinsip pengembangan dan penerapan kurikulum di SMP

Muhammadiyah 3 Kutorejo berpusat pada potensi, pengembangan,

kebutuhan,dankepentinganpesertadidikdanlingkungannya.Kurikulum

diSMPMuhammadiyah3Kutorejodikembangkansesuaidenganvisi,misi

dantujuansekolah.

a.TerwujudnyaSMPyangberimtaqdenganlulusanyangberimandan

bertaqwa kepada Allah SWT.Cerdas bermasyarakat, cerdas

berteknologi,danindahberperilaku.

“Dalam pengembangan kita pendidikan karaktersangat

16WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
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banyak kegiatan pengembangan,misalnya yang berhubungan
denganIMTAQ yaitusholatdhuha,tilawahal-Qur’an,ceramah
dhuhur(kultum),danlainsebagainya,karenakitasekolahkan
jugabasicnyaislamjuga,jadilebihpadareligiusitasnya”.17

KegiatanImandanTaqwadalampendidikankarakterdapat

membentuk religiusitasyang terbentuk dariintelektualyang

telahdikembangkanlewatpemngembanganpesertadidik.

“Sepertiyang saya jelaskan tadi,tujuan kita dalam
mendidiksiswayaituagarmerekaberibadahbukankarenatakut
ketemuguru,takutbapaknya.Tapimurnikarenakesadarandiri
yang takut dengan ancaman Allah yang berdosa bila tidak
melaksanakannya.Itunantijugaakanberpengaruhpadaperilaku
sehari-hari,jelas kan kalo sholatnya baik maka akhlaq nya
insyaAllahakanbaikpula”.18

Pendidikmemberikanbimbingantentangkesadaranpeserta

didik dalam beribadah maghdhoh, lewat pendidikan karakter

religiusitaspendidikmemberikegiatanberupakesadaranpeserta

didikdalam mengamalkanibadahIslam.Dengancarakesadaran

sholat lima waktu, menjalankan ibadah sunnah dan lain

sebagainya. Bukan karena ada aturan sekolah yang

mengharuskan itu,akan tetapidarikesadaran diriketika di

lingkunganmasyarakatuntukberibadahsholatberjama’ah.

b. Menanamkankedisiplinanmelaluibudayabersih,budayatertib,

danbudayakerja.

“Disiplininikantermasukkarakter,budayabersihdengankita
memberiimbauanagarsebelumpelajaranberlangsungagardalam
kelassiapdanbersih,tertibdalamsegalahal.Beribadahmisalnya
antriwudhu,rapishaf,tidakgaduhketikasholat(khusyu)dan
dalambelajarpunharusdisiplin”.19

17WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
18WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
19WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
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Dalam lingkungan yang bersih mencerminkan diriyang

bersihpula.Kegiatanbersihdiridanlingkungansetiappagirutin

dilakukansebelum jam pelajaranberlangsung.Sangatpenting

menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar tidak terkesan

kumuh.Karenapendidikankaraktertercermindarilingkungan.

“Kedisiplinan siswa mulai dari berpakaiannya dan
penampilannya,pernah waktu itu 3 anak saya petalkarena
rambutnyapanjangdansampingnyaitutipis.Danadasatuanak
yang memakaisemir kuning itu sudah saya petaldah.Dari
penampilankanjugamencerminkandirimuslimnya”.20

Jelassangatterlihatapabilalingkungansekolahkumuh

ataukotordapatdipastikanoranglainmemangdangnyatidakbaik.

DalamIslam,KebersihanadalahsebagiandariImanjaditermasuk

jugapembentukankarakterreligiussertadisiplindantanggung

jawab.

c. Menumbuhkan penghayatan terhadap budaya dan senidaerah

serta menjadisalah satu sumber kearifan berperilaku dan

bermasyarakat.

“Penghayatan budaya dan seniitu menurutsaya dariekstra
kulikulerituya,kegiataanituberupasenibeladiriyangdiikuti
anak-anakitu,berpengaruhnyadalamberperilakubermasyarakat
mungkin anak-anak mengembangkan dalam lngkungan
berkeluarga”.21

Pendidikankarakterlewatsenidanbudayadapatterlihat

padakegiatandikelasmaupundiluarkelas.Adanyakegiatandi

luar kelas membantu peserta didik untuk mengembangkan

perilakubermasyarakatlewatpengembangandiri.Ekstrakulikuler

tanggal19April2019
20WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
21WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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senibeladiri(TapakSuci)yangdilaksanakanSMPMuhammadiyah3

Kutorejodilaksanakanseusaijampulangsekolah.

“Dalamhalberbudayamungkinkitalebihpadabudayaislami
denganmenyapasesamamuslim,ramahpadasesamatemanatau
keluarga,dll”.22

Budaya Islam juga sangatbaik untuk diterapkan pada

karakter pendidikan. Kita tidak dapat memungkiri bahwa

kebudayaan Islam juga termasuk pengembangan karakter

peserta didik.Lewatkebiasaan berbudaya Islam dengan cara

ramahdengansesamaMuslim dapatmenumbuhkanjiwareligius

pesertadidikjuga.

d. Menumbuhkaninovasidalam kehidupansehari-hariyangdapat

menunjangpengembanganprofesionalisme.

Bila sekolah mampu mewujudkan ide-ide sesuaidengan

kondisi,situasi,kebutuhan,dankepentinganyangada,atauide

sejenisyanglebihbaik,penulisyakinsekolahBapakdanIbuakan

kayadenganberbagaiinovasidalampembelajaran,maupundalam

mengelola sekolah. Alhasil, kegiatan-kegiatan sekolah akan

membuatsiswasenangdanbangga,dapatmenyedotperhatian

walimurid,danmerebutminatmasayarakat.

“Jelasterkaitdenganpendidikankarakteryaiturasangin
tahu dan kreatifitassiswa yang dapatia kembangkan dalam

22WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
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kehidupansehari-hari”.23

“Inovasidalamkonteksinisayarasaperihalpesertadidik
mampumengatasimasalahtugasyangtelahdiberidarisekolah
dalammengerjakannyabegitu,karenaterkadangsiswamenemui
kesulitandalammengerjakantugaslaludiahanyadiamsaja”.24

Salah satu cirikepala sekolah hebat adalah mampu

menyusun strategiyang handal,untuk menggerakkan guru,

karyawan,dan semua siswanya untuk bertindak kreatif dan

inovatif dalam menjalankan tugasnya setiap hari. Berani

membuatgebrakanperubahan,untukmemastikaniklim inovasi

dapattumbuhdanberkembang.Namun,halitutidaksemudah

membalikkan tangan. Perbedaan visiantara kepala sekolah

denganguru-gurudalammenyikapitantanganpendidikansering

menjadi penghambat yang melahirkan sikap dan tindakan

kontraproduktif.Untukitu,kepalasekolahperlumenyamakanvisi

denganguru-guru,sebagaiujungtombakpelayananpendidikan.

e. Menyediakansaranaprasaranapendidikanyangmemadai.

Salahsatu aspekyang seharusnya mendapatperhatian

utamaolehsetiappengelolapendidikanadalahmengenaifasilitas

pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua

fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang

prosespendidikan,seperti:Gedung,ruanganbelajarataukelas,

alat-alatataumediapendidikan,meja,kursi,dansebagainya.

“Kalaumasalahsaranaprasaranakamirasacukupdalam
halini,semuakegiatankarakter2013kitausahakanagarsiswa

23WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
24WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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dapatmalakukanpendidikanyangterfasilitasi”.25

SaranadanprasaranayangadadiSMPMuhammadiyah3

Kutorejocukupmemadahiwalaupunmasihbeberapayangbutuh

untuk diadakan,tergantung pemanfaatan dan pemaksimalan

pendidikdalammenggunakanfasilitastersebut.

“Fasilitaspendidikansangatdibutuhkandalam menjalani
kegiatanbelajarmengajarpastinya,tapisayarasadisinisudah
mencukupitohjuga ada proyektorjuga disetiapkelas,jadi
tinggalgimanacarapendidikmenyaampaikankepadasiswa”.26

Minimnya fasilitas yang harusnya dipenuhi dalam

mendukung berjalannya aktifitas Kurikulum 2013 menjadikan

pendidik SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo memakai fasilitas

seadanya dalam mengembangkan karakter peserta didik.

Kebutuhan dalam hal kegiatan belajar mengajar sekedar

menggungakanproyektordanbukupeganganyangdibawaoleh

pesertadidik.

f. Melaksanakanprosesbelajarmengajarsecaraefektifdanefisien,

berdasarkansemangatkeunggulanlokaldanglobal.

Strategiadalah pola pendekatan dalam menyampaikan

bahanpelajarankepadasiswa.Bentukstrategiituadalahmetode

yangdigunakandalam menyampaikanmateripelajaran.Apapun

metode bagusuntuk dipakai.Namun perlu mempertimbangkan

karaktersiswa,spesifikmateripelajaran,saranabelajaryang

tersedia,danlainsebagainya.

25WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
26WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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“Kegiatan belajarmengajaryang tidakbikin jenuhitu
yangdisukaisiswa,makadariitupengembanganpendidikjuga
sangatterkaitakanhalini.Semakinkreatifpendidikmakasiswa
akansemakinsenang”.27

Pembelajaran menjadiefektif dan efisien bila terjalin

hubungankomunikasisosialyangharmonisantaragurudansiswa.

Siswaakanbetahmenerimapelajarandangurupunbersemangat

mengajar.

“Prosesbelajaryangdilakukanselaamainisayarasasudah
efisien dan efektif,mulaijam pelajaran yang sampaijam
setengahduadanadaduakaliistirahatsertamatapelajaran
yang cukupbanyak,alhamdulillahdapatditerima dengan para
siswa”.28

Hubungan yang kurang harmonis dapat memicu

terkendalanyapengelolaankelassehinggapembelajaranmenjadi

terganggu.Kehadiranbeberapasiswadianggapsepiolehguru

akan berdampak buruk terhadap keamanan kelas. Mesreka

cenderungmenunjukkanperilakumenyimpang.

g.Meningkatkan program ekstrakurikuleragarlebihefektifdan

efisiensesuaidenganbakatdanminatpesertadidiksebagaisalah

satusaranapengembangandiripesertadidik.

Pengembangandirimerupakankegiatanpendidikandiluar

matapelajaransebagaibagianintegraldarikurikulum sekolah.

Kegiatan pengembangan dirimerupakan upaya pembentukan

watakdan kepribadian muridyang dilakukan melaluikegiatan

pelayanan konseling berkenaan dengan masalah pribadidan

kehidupan sosial,kegiatan belajardan mengembangkan karir,

27WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
28WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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serta kegiatan ekstrakurikuler untuk pengembangan talenta

pesertadidik.

“TapakSucidanHizbulWathanitusebagaiekstrakulikuler
utamakamidalammembentukkaraktersiswajuga.Kitalakukan
secararutin,tapaksucipadahariselasajam2siangdanHWpada
jumatjam2”.29

Kegiatansenibeladirisebagaibentukpengembangandiri

karakterpesertadidik.Selainitunilaibudayayangditanamkan

dalamkegiatantersebutjugasangatberkaitan.

“Kegiatan bakat dan minat disekolah adalah sebagai
pembentukankaraktersiswaagarselaluaktifdalampsikomotorik
merekakarenadalamprosesberkembangsemuaharusdigali,agar
siswamampumenunjukkankreatifitasdankemampuanmereka.
KegiatannyatapaksucidanHW”.30

Selain hanya pengembangan senidan budaya.Bela diri

TapakSucijugamembantudalampsikomotorikpesertadidikagar

selaluaktifdalamberkegiatan.

h. Mewujudkan peningkatan kualitas dan jumlah tamatan yang

melanjutkankejenjangselanjutnya.

Melanjutkan pendidikan selanjutnya atau lebih tinggi

tentunya adalah idaman setiap orang.Meskipun tidak semua

memilikipendapat yang sama mengenaihaltersebut,tetapi

melanjutkanpendidikanhinggakejenjangtertinggimerupakan

mimpihampirsemuaorang.Pendidikanyangsemakintinggitentu

dalammasyarakatumumlebihdipandangdan“terjamin”.

“Masalahtamatankitaalhamdulillahsudahsebagianbesar

29WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
30WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal19April2019
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lulus,palingbilasiswamemangtidakadakemauanataubanyak
pelanggaranyangtidakbisadinetralisirmakaakandirapatkan
danbisajadisiswaitutidaknaikataubahkantidaklulussemoga
menjadihasilyangmemuaskan untukbekalparasiswauntuk
lanjutkejenjangSMAadatambahanlagidenganhafalanjuz
30”.31

Tingkat kelulusan peserta didik dalam akhir kegiatan

belajar adalah kenaikan dan kelulusan.Banyak faktor yang

menjadipertimbanganseorangpesertadidikagarnaikkelasatau

lulussekolah.Nilaiyangbaikjugatakselalumembuatpeserta

didiknaikkelasataululus.Selainituadapertimbanganabsensi

yanglengkap,akhlaqatauperilakupesertadidiksehari-haridan

kegiatanekstrayangdiikutisebagaikeaktifanpesertadidik.

DiSMPMuhammadiyah3tidakadakesulitanyangmembuat

pesertadidiktidaknaikkelaskecualimemangdiasangattidak

pernahmasuktanpaalasan.Semuaitumelaluipertimbanganwali

kelasterhadappeserta didik yang nilainya kurang baik dan

keputusanakhirnyapadarapatguruyangmembahaskenaikan

kelas.

i. Menyusundanmelaksanakantatatertibdansegalaketentuan

yangmengaturoperasioanalwargasekolah.

“Penyusunantatatertibjelasadalaahpendidikdanstruktural
sekolah,melaluirapattahunan dan pelaksana tata tertibnya
adalahseluruhwargasekolah”.32

Sudahmenjadiketentuanapabilatatatertibyangberlaku

disekolahadalahhasildarirapatyangdilakukanolehstruktur

organisasisekolahbesertatenagapendidikSMPMuhammadiyah3

31WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
32WawancaraDiahWulandari,S.SGuruBahasaInggrisSMPMuhammadiyah3,tanggal19
April2019
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Kutorejo.Semuaitudilakukandengantujuanketeraturandalam

berjalannyakegiatanyangadadisekolah.

Adapunpelaksanaandanpengembangankurikulum 2013diSMP

Muhmmadiyah3Kutorejomeliputi:

a.Beragamdanterpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan

keragaman karakteristik peserta didik,keunggulan lokaldan

potensi daerah, jenjang serta jenis pendidikan, tanpa

membedakanagama,suku,budayadanadatistiadatsertastatus

sosialekonomidangender.Kurikulummeliputisubstansikomponen

muatanwajibkurikulum,muatanlokal,integrasipendikaridan

PBKLsertapengembangandirisecaraterpaduyangdisusundalam

keterkaitandankesinambunganyangbermaknaantarsubstansi.

b. Tanggapterhadapperkembanganilmupengetahuan,teknologidan

seni

Kurikulum SMPMuhammadiyah3Kutorejodikembangkan

atasdasarkesadaranbahwailmupengetahuan,teknologidanseni

berkembangsecaradinamis.Olehkarenaitu semangatdan isi

kurikulum harusdapatmendorongpesertadidikuntukmengikuti

danmemanfaatkanperkembanganilmupengetahuan,teknologi,

dansenidengantepat.UntukmemenuhihaltersebutmakadiSMP

Muhammdiyah 3 Kutorejo ditambahkan pendidikan berbasis

keunggulanlokalyangterintegrasidalam matapelajaranyang

relevan,senidanbudayasundasertakaryatulis.
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c. Relevandengankebutuhankehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan

pemangkukepentingan(stakeholder)untukmenjalinrelevansi

peendidikandengankebutuhankehidupan,termasukdidalamnya

kehidupan ke masyarakat dan dunia kerja.Oleh karena itu

kurikulum SMPMuhammadiyah3Kutorejodikembangkan untuk

meningkatkan keterampilan pribadi, keterampilan berfikir,

keterampilan sosial,keterampilan akademik,dan keterampilan

vokasional.

d. Menyeluruhdanberkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup ke seluruh dimensi

kompetensi,bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang

direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar

semuajenjangtingkatan.

e. Belajarsepanjanghayat

Kurikulum SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo diharapkan

kepada proses pengembangan pembudayaan dan pemberdayaan

peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.Kurikulum

mencerminkanketerkaitanantaraunsur-unsurpendidikanformal,

informaldan non formal,dengan memperhatikan kondisidan

lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan

manusiaseutuhnyadenganmemperhatikandanmengintegrasikan

karakterbangsa.OlehsebabitudiSMPMuhammadiyah3Kutorejo

dilaksanakan program peduli lingkungan, yang dilaksanakan

melaluikerjasamadenganberbagaiinstansiterkait,diantaranya:
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1) KantordinasPKLH

2) Kepurbakalaandanmusium

f. Seimbangantarakepentingannasionaldankepentingandaerah

Kurikulum SMPMuhammadiyah3Kutorejodikembangkan

denganmemperhatikankepentingannasionaldandaerahuntuk

membangunkehidupanbermasyarakat,berbangsadanbernegara.

OlehsebabitukurikulumSMPMuhammadiyah3Kutorejomengacu

padavisipendidikannasionaldanvisikabupatenMojokertountuk

mempertahankan dan melestarikan budaya sehingga kabupaten

Mojokerto menjadipusat budaya,serta visidinas pendidikan

kabupaten Mojokerto. Khusus untuk hal tersebut SMP

Muhammadiyah3Kutorejomelaksanakanprogramsenidanbudaya

jawa.33

Selainhasilwawancaradenganmendapatbeberapaketerangan

terkaitPengembanganPendidikanKarakterPesertaDidik,penelitijuga

mendapatkan hasil observasi kegiatan yang berkaitan dengan

pengembanganpendidikankarakter,berikutbeberapadatayangpeneliti

perolehdarihasilobservasi:

33BukuPedomanSMPMUHAMMADIYAH3KUTOREJO2018/2019.Hlm25-27
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Pertama,sholatdhuhaberjamaahdantilawahAl-Qur’anadalah

kegiatansetiappagiharitepatnyapadapukul06.45.

".....YaAllah,jikarezekiakumasihdilangitmakaturunkanlah,
jikaadadidalambumimakakeluarkanlah,jikasulitmakamudahkanlah,
apabilaituharammakasucikanlah,jikajauhmakadekatkanlah...."

Itulah penggalan do'a siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 3

Kutorejo,kegiatan inimerupakan salah satu penerapan religiusdan

kedisiplinan peserta didikdengan berangkattepatwaktu kesekolah.

Membiasakanberibadahsunnahadalahhalyangsangatdiutamakanpada

sekolahSMPMuhammadiyah3Kutorejo.

Programkegiatanpembiasaansholatdhuhainimulaidigagasdan

didukungdewangurudankaryawan.Sertakomitesekolahpadatahun

pelajaranbaru2016/2017setelahberpindahnyaSMPinikegedungbaru.

Halinidilaksanakandalam rangkamerealisasikanvisidanmisidengan

salah satu tujuan sekolah yaitu membangun kepribadian siswa yang

religius.Mengambilistilah"banyakjalanmenujuroma"diartikan''banyak

jalan menuju religius." Sebelum program pembiasaan sholat dhuha

dilaksanakan, berbagaiprogram sekait itu telah direncanakan dan

dilaksanakan. Diantaranya pembacaan surat-surat pendek sebelum

belajar,sholatdzuhurberjamaah,danhafalanjuz30.

Selainkarenaketentuansekolahsebagaibentukpengembangan

pendidikan karakterpeserta didikkegiatan inipun juga mengandung

banyakunsuribadahmaghdhoh.Apalagijikaparasiswabeberapatahun,

sepuluhatauduapuluhtahunkedepansiswamasihterusmembiasakan

sholatdhuha,halituakanmenjadikanamalandanpahalayangtidakakan

putusbagiyangtelahmengajarkandanmendidiknya.Halituyangselalu
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sayayakinisehinggaprogram ituharustetapdilaksanakan.Meskipun

banyakhambatandantantanganyangselalumenghadang.

Dengan demikian sedikitnya telah ikut melaksanakan program

pemerintah tentang PPK (Penguatan Pendidikan Karakter)meskipun

seharusnyaprogramPPKinimenyatudenganpenerapanKurikulum2013.

MengingatdiSMPMuhammadiyah3KutorejopenerapanKurikulum 2013

belumsecaramenyeluruh.

Awalpenetapanprogramsholatsunnahdhuhaberjamaahtidaklah

sertamerta.Bermuladarirapatyangdihadirikepalasekolah,guru-guru

dankaryawandisekolah.Berbagaiargumentasitelahdipertimbangkan

secaramatang.Sudahtentubeberapakomitmenharusdisepakatidalam

mensukseskanprogramini.

Diantaranya,dewan guru harushadirlebihpagi,pengawasan

terhadapsiswaharusintensif.Terutamapadasaatsholatberlangsung.

Halinidilakukan untukmenghindarisiswasalingbercandapadasaat

sholat.Untukpengawasaniniditerapkangurupiketsecarabergiliran.

Sementara guru-guru yang lain ikut melaksanakan sholat dhuha

berjamaahbersama-samasiswa.

Dengandemikiansiswaakanmerasatentram dannyamansaat

kegiatandidampingiolehgurunya.Dalam halinigurutelahmemberikan

tauladanbuatparasiswanya.Itulahbeberapakomitmendengandewan

guruyangharusdisepakati.

Hasilpertemuan dengan dewan guru dan seluruhkaryawan di
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sekolah,program inidikonfirmasikan kepada dewan komite sekolah.

Selanjutnya pihak sekolah bekerjasama dengan dewan komite

mengadakansosialisasikepadaparaorangtuasiswa.Padasaatsosialisasi

berlangsung,tidaksemuaorangtuasiswalangsungmenerima.

Kedua,kegiatanBTQyaituBacaTulisAl-Quranyangmanasetiap

peserta didik diharuskan menyetor hafalan yang di dengar oleh

pembimbingkelompok.Pendidikanagamayangbisadikembangkanpada

usiadinidanusiasekolahdasarantaralainBacaTulisAl-Qur’andan

Tahfizd.Pendidikan Baca TulisAl-Qur’an dan Tahfizd sesuaidengan

tingkatperkembangan merekayangselalumeniruoranglain.Dimana

kegiatan pembelajaran akan hampir semua kegiatannya meniru dan

mengulangterus-menerus.

BanyakmetodeBTQyangdikembangolehparaustaddankyaidi

Indonesia.SalahsatunyaadalahmetodeIqra’.Metodeinipunyakelebihan

sangatfleksibel.Bisadigunakanuntuksiswayangkemampuanbelajarnya

cepatmaupunkecepatanrata-rata.Siswayangcepatakanmemgunakan

bukupegangan“Klasikal”sedangyangsedangmenggunakanbukuIqra’

standar.Dimanabukupendukungdanalatperaganyajugabanyak.

Ada beberapa tingkatan dalam kelompok ini,berbagaimacam
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kemampuanpesertadidikjugamempengaruhitingkatankelompokini.Dari

kelompokkitabIqro’sampaihafalanjuz30.Kegiataninimerupakanajang

latihanmenghafalpesertadidikuntukpersyaratankelulusan.Pendidikan

karakteryangditanamkandalamkegiataniniadalahkemandiriandalam

ketelatenan peserta didik dalam menghafalkan surah yang menjadi

tanggungannya.UntukyangmasihIqro’diberiperhatiankhususagar

segeramengikutiteman-temanyangsudahAl-Qur’an.Selainkedislipinan

maknareligiusitassebagaiumatmuslimjugaditanamkandalamkegiatan

BTQini.

YangKetiga,EnglishMorningdanShobahulLughohadalahkegiatan

pada pagiharimenjelang masuk kelas selama 10 menit.Kegiatan

pembiasaanbercakapbahasaArabpadahariRabudanbahasaInggrispada

hariJum’ahmenjadiprogram pentingdalam pengembanganpendidikan

karakterpesertadidik.

Englishmorningadalahsalahsatuprogram pembiasaandiSMP

Muhammadiyah3Kutorejountukmeningkatkankemampuanberbahasa

inggrissiswa.Seluruhsiswadiwajibkanmengikutiprogramtersebutyang

dilaksanakansetiappagiselama10menitsebelumpelajarandimulai.Pada

kegiatan tersebut siswa dibimbing untuk menambah vocabulary dan
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meningkatkan kompetensi percakapan berbahasa inggris. Program

pembiasaanEM(begitukamimenyingkatnya)inisudahlamadilaksanakan

yaitusejakInovatifberdiripadatahun2016saatberpindahkegedung

baru.

Tujuan diselenggarakannya English Morning adalah untuk

memantapkanbahasaInggrissiswa.Kegiataninididesainkhususagar

siswa selalu menyenangikegiatan tersebut.Dengan beragam metode

pembelajaranyangdipakaiparaguruyanghanyaberdurasi10menit

tersebutdiharapkansiswamerasakanbetulmanfaatapayangsedang

merekalakukansehinggamerekamendapatkanpengalamanbelajardan

pengetahuanbahasaInggrissehinggahasilnyabisadipraktikkandalam

kehidupanmerekasehari-sehari.SelainitutujuandaripembiasaanEMini

adalahagarlulusaninovatiftakkalahdalampersaingandieraglobalisasi.

Selainmelatihejaanberbahasaasing,pesertadidikjugaminimal

dapat berbahasa asing secara pasif lebih-lebih dapat secara aktif

bercakap. Kreatifitas yang menjadi kunci peserta didik dalam

mengembangkan bahasa yang telahdiajarkan dikelassebagaimata
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pelajaranwajib.

Keempat, bela diriTapak SucisebagaiEkstrakulikuler SMP

Muhammadiyah3Kutorejo.TapakSuciadalahbeladiriaslidariTanahSuci

Mekahyanglangsungdibawaoleh K.H.AhmadDahlankeIndonesiadan

dikembangkan di Kota Jogjakarta dan berkembang disana hingga

menghasilkanpelatihyangmampumenyebarkannyakeseluruhNusantara.

Setelah ditetapkan berdiri pada malam Jum’at Tanggal 10

Rabiulawwal1383H,ataubertepatandengan31Juli1963,diKauman,

YogyakartadideklarasikanberdirinyapersatuanpencaksilatTapakSuci

yangdigariskanbahwa:(1)TapakSuciberjiwaajaranK.HAhmadDahlan;

(2)KeilmuanTapakSuciMetodisDinamis;(3)KeilmuanTapakSucibersih

darisyirik.

Pada usia enam bulan Tapak Sucidapattampilyang pertama

dihadapanmasyarakatyaitupadapagelaranPencakSilatdalam Ta’aruf

pembukaanKongresIslamAsiaAfrikadiKepatihan,Yogyakarta

Padatahun1964,TapakSucisecaradefactosudahmerupakan

gerakan Muhammadiyah.Lambang SinarMataharipun dimasukkan ke
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dalam lambingTapakSucisebagaiidentitasbahwaTapakSuciadalah

gerakan Muhammadiyah.Sebutan perguruan dilengkapimenjadiTapak

SuciPuteraMuhammadiyah,berdasarkankenyataanbahwaTapakSuci

didirikanolehputera–puteradarikeluarga–keluargaMuhammadiyah.

Kegiatan Ekstrakurikuler Tapak Suciyang akan dilaksanakan

adalahsebagaiberikut:(1)Memberikanpelajarandanbimbinganpencak

silatsebagaiilmubangsayangbermoral.(2)Memberikanpencaksilatyang

jauhdaripengaruhilmu–ilmusesatyangdiwarnaidengansyirik,bid’ah,

tahayuldankhurafat.(3)Sebagaipelopordanpelangsungamalusaha

Persyarikatan Muhammadiyah di lingkungan SMP Muhammadiyah 3

Kutorejo.

Selain itu juga sebagai pembentukan karakter semangat

berkebangsaan juga menghargaiprestasidalam halinipeserta didik

diajarkan untuk bisa berpikir, bertindak, dan berwawasan yang

menempatkan kepentinganbangsa dan negara diataskepentingan diri

sendiri.

DanselainituyangKelima,adaHizbulWathan,adalahKepanduan

HizbulWathandiluarPendidikanformal,namunkenyataannyaKepanduan

HW tidakdapatdipisahkandenganpendidikanformal,sepertidisekolah

perguruanMuhammadiyahdenganistilahQabilahdimanaKepalaSekolah
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adalahpenanggungjawabpendidikanKepanduanHizbulWathan.

Hizbul Wathan sebagai salah satu Organisasi Otonom

Muhammadiyah (Ortom) berfungsisebagaipelopor, pelangsung dan

penyempurnaamalusahaMuhammadiyahdituntutlebihdinamisdalam

mengantisipasisetiappermasalahandantuntutanperkembanganzaman.

Untukmerealisasikannya,selainkualitaspimpinandanmekanismekerja

yangrapi,memerlukanprogram kerjayangantisipatifdengandunia

anak,remaja,danpemudayangmemilikiaqidah,mentaldanfisik,berilmu

dan berteknologi serta berakhlaq karimah dengan tujuan untuk

terwujudnyapribadimuslim yangsebenar-benarnyadansiapmenjadi

kaderPersyarikatan,Umat,danBangsayangbertumpupadakeimanan,

ketaqwaan, kepeloporan, rasa kesetiakawanan, kemandirian, dan

kejuanganyangdilandasikeikhlasan.

Upacara pembukaan dan penutupan latihan kepanduan Hizbul

Wathan terbilang biasa. Namun bila diformat dengan cara lain,

nampaknyaakanterasaistimewa.Kemasanitumisalnyasajadengan

membuatacaratambahanyangmemilikiimplikasi(pengaruh)positifbagi

pesertadidikPanduHW.

Ada beberapa sajian acara tambahan yang bisa dipilih oleh

PemimpinPanduHWdalamrangkamelakukanpembinaannya(Pelantikan,

penyematan tanda kecakapan,pemberangkatan kontingen dll).Amat

tergantungpadaseleradantarget(muatanutama)pembinaanmasing-

masing.Semisalpermainan/Game,kecerdasan,pengetahuandanlain-lain.

Takkalahmenarik,waktusajiantepatbiladikemasdengankisah-kisah

teladan yang pendek,namun memuatnilai-nilaiyang baik (Ahlakqul
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Karimah).Samahalnyadengankegiatansantapanrohani,dengantujuan

agaranggotaPanduHWdapatberdisiplinbelajar.

Pengaruhsajian/santapanrohanipadaupacaralatihanpeserta

didikkepanduanHizbulWathanterhadapdisiplinpesertaupacarajuga

akanberpengaruhpositifsehari–harikepadaanggotaPanduHW,baik

dirumah maupun ditempatlain.Kegiatan kepanduan HW jelasjelas

berdimensi,salahsatunyamembentukkedisiplinandiri.

PelatihanbakatketangkasanmiripdenganPramuka.Tetapibaju

yang dikenakan adalah coklat biru tua.Kegiatan alam yang sudah

dikenalkan sejak diniyang sangat bermanfaat bagipeserta didik.

Pembentukankaraktercintatanahairdengantujuanberpikir,bertindak,

dan berwawasan yangmenempatkan kepentingan negaradan bangsa

diataskepentingankelompok.Selainitutanggungjawabjugadiajarkan

dalamkegiatanini.

Program pembinaan gerakan kepanduan Hizbul Wathan

dititikberatkanpadabidangperkaderandanpengembanganSDM(Sumber

DayaManusia),agarmerekamemilikikualitastridimensi,yaitukader

Muhammadiyah,kaderumatdankaderbangsa.Sedangkanbidang-bidang

lain sebagaipenunjang seiring dengan perkaderan tersebut.Dalam

pelaksanaannya pembinaan kepanduan HizbulWathan bertumpu pada

keimanan,ketaqwaan,kepeloporan,rasakesetiakawanan,kemandirian,

dankejuanganyangdilandasikeikhlasan.

D. KendalayangDihadapiPengeloladalamMenerapkaanPendidikanKarakterdi
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SMPMuhammadiyah3Kutorejo

Selamapenelitimelakukanobservasidanbeberapawawancaratak

lupapenelitijugamembahaskendalayangdialamiolehpihakpendidikatau

lembagadalam menjalankanprogram pemerintahterkainditetapkannya

Kurikulum2013sebagaiacuanberjalannyaaktifitaspendidikandisemua

sekolahdiIndonesia.Adabeberapakendalayangdihadapiolehpendidik

dalamhalmelaksanakanprogrampemerintahini.

1. Pemahamangurutentangkonseppendidikankarakteryangmasih

belummenyeluruh.

Jumlahguru diIndonesiayanglebih2jutamerupakan

sasaran program yang sangat besar. Program pendidikan

karakterbelum dapatdisosialisaikanpadasemuagurudengan

baiksehinggamerekabelum memahaminya.Walaupundisukung

denganadanyaprogramMGMP(MusyawarahGuruMataPelajaran)

akan tetapi pendidik masih banyak yang belum menguasai

perbedaanmetodepengajaranKTSPdanKurikulum2013.

“Problematikanya? Guru dituntutuntuk memilikibahan
ajaryangbanyakagarmampumenjelaskankesiswa,kebanyakan
pendidikmasihbelum terbiasaakanhalini.Jadimasihterbawa
olehsistem KTSPpadahalsudahberbedajauh,maslahnyakita
butuhwaktuuntukmengadakanpelatihankhususpadapendidik
SMPMuhammadiyah3ini”.34

DikarenakanimplementasipendidikankarakterKurikulum

2013masih3tahunberjalandiSMPMuhammadiyah3Kutorejo,

menjadikanparapendidikmasihbelumterbiasadengankurikulum

baru.

34WawancaraMokhammadNafi’udin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3,
tanggal10April2019
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“Harapan saya sumberdaya pendidik siap,baik secara
pengetahuan,pengaplikasiannya,kendalanyaitu,mungkinmasih
daritahap.Tahu tentang Kurikulum 2013 dan nantinya agar
dilaksanakan sepenuhnya.Dan siapuntukdiaplikasikan secara
menyeluruh,untuk fasilitas dirasa cukup dalam menjalankan
matapelajaranyangdilakukan.Jaditujuannyagurujugaagar
ketikamasukkelastahuapasajayangdisamaikandan apasaja
yang diajarkan.Dan juga pembiasaan daripeserta didik agar
mampudanterbiasaberfikirlebihseriusitujugasulit”.35

Berawaldarisumberdaya pendidik yang kurang tenaga

menjadikan pihak sekolah mengalami keterlambatan untuk

beradaptasi dengan kurikulum baru. Tidak hanya itu,

pengetahuandankesiapanpendidikjugabelum maksimaldalam

proses ini.Walaupun sudah ada monitoring daripihak Dinas

Pendidikantapiitumasihbelumcukupuntukmemberiedukasipada

parapendidik.Adapunyangmembuatlambanadalahrespondari

pesertadidikyangkurangtanggapdanmengeluhdenganprogram

baru.Selain nilai-nilaikarakterumum,dalam mata pelajaran

jugaterdapatnilai-nilaikarakteryangperludikembangkanguru

pegampu.Nilai-nilaikaraktermata pelajaran tersebutbelum

dapat digalidengan baik untuk dikembangkan dalam proses

pembelajaran..

2. Fasilitaspendukungkegiatanbelajarmengajaryangmasihbelum

lengkap.

Pendukungkegiatanbelajarmengajaradalahpendidikdan

peserta didik.Selain itu ada merupakan kebutuhan tambahan

dalam melakukan belajar mengajar. Salah satu kebutuhan

tambahandalamprosespendidikanadalahfasilitaspendidikan.

35Ibid
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“Kaloproyektorsudahada,kalolainnyasepertiadamading
dikelasitubelum ada,papanpajang,menempelkanuntukhasil
karya nya parapeserta didik.Rencananya juga mau dibuat
Laboratorium untuk menunjang belajar anak-anak.Lab IPA
misalnya”.36

Masihbanyaklembagapendidikanyangmasihminim dalam

saranadanprasaranapenunjangKurikulum 2013.Akantetapi

pada SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo sudah cukup memenuhi

walaupunmasihperludilengkapisepertilaboratoriumyangbelum

tersedia.Adapunperihalpenunjangdalam kelassepertimading

karya,rakbukuperpusminiyangbelumada.

Selainbelum adanyalaboratorium,perpustakaandiSMP

Muhammadiyah3Kutorejoinipunbelumtersedia.Kalaupunmasih

ada beberapa ruang kosong yang bisa dimanfaatkan untuk

dijadikanperpustakaan,akantetapikesulitandalammengadakan

bukubacaansebagailiterasipesertadidik.

“Yainginnyainiditerapkansesuaidenganyangditentukan
olehdinas,lainyasepertiliterasi,sepertiperpustakaankanjuga
belum lengkap. Nantinya program akan di jalankan pada
literasinya”.37

Budaya membaca dengan banyak buku yang ada pada

perpustakaansangatmendukungberjalannyakegiatanliterasi.

Dalam Kurikulum 2013sangatditekankanbahwasetiappeserta

didikmampuuntukmengembangkanpelajarandengantidakhanya

dengan satu referensibuku saja.Semakin banyakbuku yang

disediakan.Semakinbanyakpulapengetahuanyangdidapatkan

olehpeserta didik.Kegiatan literasisangatdibutuhkan dalam

36WawancaraNurLatifah,S.SosKepalaSekolahSMPMuhammadiyah3Tanggal21Maret
2019.
37WawancaraSitiNurHamidah,S.SIGuruMataPelajaranMatematikaSMP
Muhammadiyah3,tanggal10April2019
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berkembangnyapendidikankarakter.

3. Mahalnyakebutuhankegiatanpenerapanpendidikankarakter.

Dalam praktikum pendidikan karakter diperlukan untuk

menunjang perkembangan intelktualpeserta didik.Pendidikan

karakterlebihmengutamakanpelajaranvisualyangmanapeserta

didikmampumencernapesanyangdisampikanpendidikdengan

praktek pelajaran langsung. Tidak hanya selalu materi

penyampaiandaripendidiklaludidengarkandandiberisoal.Tapi

lebihdariitu,dengancaradipraktekkanlangsungagarpeserta

didikfaham materiyangdisampaikandenganmelihatlangsung

proses atau masalah yang terjadi. Dalam halinimenjadi

permasalahan baru dalam prosespraktek pembelajaran.Jelas

bahwasetiapadanyapraktikmembutuhkanbarangatauhalyang

dihadirkanatauditampilkandihadapanpesertadidik.

“EnakKurikulum 2013tapiwaktunyalebihbanyak,anak
kaloudahpintermemahamienakgurunya,lebihaktifsamamurid
-muridnya.Kekurangannya Kurikulum 2013inimodalnyalebih
besar,waktunyalebihbanyak.Karenaseringpraktekdananya
harusbannyak.Karenamemakaimetodesaintifik,mencaridan
menemukan”.38

Sisi positifnya dengan praktek pelajaran langsung

memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi,sedangkan

pesertadidikmudahdalam memahamiyangdisampaikanpendidik

lewatvisualyangtelahditampilkandalammediayangditampilkan

pendidik.Modalyangmenjadikendalautamadalamsistempraktek

ini.Karenahanyasebataslembagasekolahswasta.Pendidikdi

SMP Muhammadiyah 3 Kutorejo memakaialatseadanya dalam

38Ibid.
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praktik pelajaran.Selain itu juga dengan memakaibarang

seadanyayangadadisekolahdipakaiseefisienmungkinuntuk

prosesbelajarmengajar.

E. PembahasanHasilPenelitian

1. ModelPendidikanKarakterSMPMuhammadiayah3Kutorejo

Pendidikankaraktermerupakanhalyangsangatpentinguntuk

mencegah memudarnya jatidiribangsa lewatpembentukan karakter

bangsa itu sendiri.Haltersebutsemakin dibuktikan dengan berbagai

sosialisasiyangdilaksanakanolehpemerintahdiberbagailingkungan.

Pendidikankaraktersendiriharusdikenaldiberbagailingkunganterutama

dilingkunganPendidikanDasardanMenengah,dilingkunganPerguruan

Tinggitampaknya sedang digelorakan menjadibagian integraldalam

prosesperkuliahan.

Dalam hal tersebut tentusaja membutuhkan sebuah model

penerapanyangdianggapmampuuntkmengimplementasikanpendidikan

karaktertersebut.Medelpenerapannya dapatberupa modelotonomi,

modelintegrasi,modelekstrakulikuler,modelkolaborasi.

Model integrasi merupakan model yang dimana saling

mengintegrasikansatusamalainuntukpelaksanaanpendidikankarakter

itusendiri.Pelajaranyangditempuhdenganparadigmabahwasemuaguru

adalahpengajarkarakter(charaactereducator).Semuamatapelajaran

diasumsikanmemilikimisimoraldalammembentukkarakterpositifsiswa.

Dengan modelinimaka pendidikan karaktermenjaditanggung jawab

kolektifseluruhkomponensekolah.
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Sedangkan modelkolaborasimerupakan gabungan darisemua

modelyangtelahadadalam penerapanpendidikankarakteritusendiri.

Langkah yang ada dalam model ini merupakan upaya untuk

mengoptimalkankelebihansetiapmodeldanmenutupikekuranganmasing-

masing pada sisilain.Dengan kata lain modelkolaborasimerupakan

sintesisdarimodel-modelterdahulu.Padamodeliniselain diposisikan

sebagaimetapelajaransecaraotonom,pendidikankarakterdipahami

sebagaitanggungjawabsekolahbukangurumatapelajaransemata.

Karenamerupakantanggungjawabsekolahmakasetiapaktifitassekolah

memiliki misi pembentukan karakter. Setiap mata pelajarn harus

berkontribusidalam pembentukan karakterdan penciptaan pola pikir

moralyangprogresif.39

Pendidikan karakter yang diSMP Muhammadiyah 3 Kutorejo

merupakan pendidikan karakter NasionalKementrian Pendidikan dan

KebudayaanyangtelahdisosialisasikanolehDinasPendidikanKabupaten

Mojokertolewatpelatihankepadagurumatapelajaranyangdiikutioleh

seluruhpesertadidikdikecamatanKutorejo.

Dalam penambahanatauperkembangankarateryangdilakukan

SMPMuhammadiyah3Kutorejopunjugatidakbanyakdirubah,hanya

melaksanakan sistem yang diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan

KabupatenMojokerto.

DalamjurnalpendidikankarakteryangditulisolehSamrin,Proses

pendidikankarakterdisekolahdilakukansecaraterpadu.

Prosestersebutdidasarkanbahwasejauhinimunculkeyakinanbahwa

39ModelPendidikanKarakter,http://tesispendidikan.com/model-pendidikan-karakter/
(diaksespada10April2019,pukul11.40).
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anakakan tumbuh dengan baikjika dilibatkan secara alamiah dalam

prosesbelajar.Istilahterpadudalampembelajaranberartipembelajaran

menekankan pengalaman belajar dalam konteks yang bermakna.

Pengajaranterpadudapatdidefinisikan:suatukonsepdalampendekatan

belajar yang melibatkan beberapa bidang studiuntuk memberikan

pengalaman yang bermakna bagipeserta didik.Dikatakan bermakna

karenadalampembelajaranterpadu,pesertadidikakanmemahamikonsep

yang dipelajarimelaluipengalaman langsung dan menghubungkannya

dengan konsep lain yang sudah dipahaminya melalui kesempatan

mempelajariapayangberhubungandengantemaatauperistiwaautentik

(alami).40

Dalam penelitian inidisebutkan bahwa,pendidikan karakterdi

sekolahdilaksanakansecaraalamiah.Prosespendidikankaraktersecara

alamiah dapat menghasilkan peserta didik yang bermacam-macam

karakter.Karenapesertadidikmemilikiperbedaanpadasetiapdirimasing

masing.Perkembanganpendidikanpesertadidikpunbervariatif.Jadidari

Implementasipendidkan karakteryang telasdijelaskan dalam jurnal

Samrin mengidentifikasikan pelaksanaannya dengan berbagai

pengembangandanmodelsecaraalamiah.

Dalam Jurnallain yang ditulisolehKaimuddin,Kurikulum 2013

merupakan hasilreview darikurikulum sebelumnya,bertujuan untuk

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup

sebagaipribadidan warga Negara yang beriman,produktif,kreatif,

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan

40JurnalSamrin,PerdidikanKarakter(SebuahPendekatanNilai),DosenFakultas
TarbiyahdanIlmuKeguruanIAINKendari(2016).
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masyarakat,berbangsa,bernegara,danperadabandunia.Implementasi

pendidikankarakterdalamkurikulum2013,dapatdilakukanmelaluiproses

integrasicapaianpembelajaran,mensinergikanperanlembagapendidikan,

gurumanampakkandirisebagaiguruberkompetendanditeladani.41

Jelasdalam jurnaliniKurikulum 2013adalahhasilreview dari

kurikulumsebelumnya,jelaspendidikankarakterdalamsekolahbertujuan

untukmenjadikanpesertadidikyangberiman,produktif,kreatif,inovatif,

danafektif.Jadidalamsekolahpendidikankarakteriniditerapkandalam

modelpendidikan serta dikembangkan dengan kegiatan pendukung

kurikulum2013.

Adapun pendukung Jurnal lain dalam penerapan pendidikan

karakteryangditulisolehMuhsini.Dalam konteksIslam pendidikan

karakterataubiasadisebutdenganistilah“moral”atauakhlakdalam

IslamtelahadasejakIslamituadakarenadiutusnyaNabiMuhammadsaw.

dimukabumiiniadalahuntukmenyempurnakanakhlakyangmulia,dimana

padazamanitubangsaArabmasihmenjadibangsayang“biadab”,bangsa

“jahiliyah”, dan bangsa yang “tidak berbudaya”. Bersama dakwah

Rasulullahsaw.sedikitdemisedikitmenjadiberubahbaikhinggasekarang.

Halinimenjadibuktikeberhasilanrasulullahsawdalam.42

MenurutpeneitianyangdilakukanMuhsini,pendidikankarakter

yangditerapkandalamlembagapendidikan.Dalamkonteksinipendidikan

moralditekankandalam pendidikankarakter.Ditinjaudaripadazaman

41JurnalKaimuddin,ImplementasiPendidikanKarakterKurikulum2013,DosenUIN
AlauddinMakassar(2014).

42JurnalMuhsini,ModelPendidiknKrkterBerbasisNilai-NilaiIslamUntukMembentuk
KarakterSiswaYangToleran,ISNU(IkatanSarjanaNahdlatulUlama),JawaTengah,
Indonesia(2013).
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bangsaArabyangmanaRasululahSAWbuktikeberhasilanpendidikan.

2. Perkembangan Pendidikan KarakterPeserta Didik SMP Muhammadiyah 3

Kutorejo

Pendidikan merupakan keharusan yang menjaditanggung jawabbagi

bangsaIndonesiapadaumumnyadanpelakupendidikanpadakhusunya,baik

pendidikanpadalembagapendidikanformal,nonformal,maupuninformal.

Penerapanpendidikankaraktertidakhanyasekedarmemnuhiaspek-aspek

kognisisaja,tetapiyanglebihterpentingperlumendapatperhatianserius

aspekafeksidanpsikomotorik.Misalnyaseorangpesertadidiktidakhanya

sebatasmengetahuibahwa“Cintakebersihan”merupakansikapyangbaik

apalagididukung oleh haditsRasulullah SAW.“kebersihan sebagian dari

Iman”barudapatdikatakancintakebersihanapabilasudahmampubersikap

LISA (LihatSampah Ambil).Untuk itu,maka pendidikan karakterperlu

pengembangan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dilakukan

secarailmiah,rasional,sistematis,danberorientasipadapesertadidik.

Diketahuibahwaobjekpendidikankarakteradalahpesertadidik,yang

secarapsikologis,mentalisnyamasihlabildanflugtuatif.Kekeliruanatau

kesalahan menanganikarakter peserta didik,berdampak pada perilaku

pesertadidikdenganrendahnyamotifasibelajarpesertadidik,membuat

keonaran,tawuran,pergaulan bebas,dan sebaganya.Oleh sebab itu,

pengembangan pendidikan karakterharusmengikutikaidah-kaidah atau

perinsip-prinsipkeilmuandanreligiusagardapatmenghasilkanoutputyang

ungguldankompetitif.43

43Mansur,IntegrasiPelaksanaanPengembanganPendidikanKarakter,
http://menzour.blogspot.com/2016/11/makalah-pengembangan-pendidikan-
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PeratuaranMentriPendidikandanKebudayaanRepublikIndonesiaNomor

81ATahun2013tentangImplementasiKurikulumPedomanKegiatanEkstra

kurikulermenjelaskanbahwa“Ekstrakurikuleradalahkegiatanpendidikan

yangdilakukanolehpesertadidikdiluarjam belajarkurikulum standar

sebagaiperluasandarikegiatankurikulumdandilakukandibawahbimbingan

sekolahdengantujuanuntukmengembangkankepribadian,bakat,minat,

dan kemampuan peserta didik yang lebih luasatau diluarminatyang

dikembangkan oleh kurikulum”44. Kegiatan selain didalam kelas adalah

kegiatanyangmeliputikegiatanmengharuskanbadanuntukbergerakyang

dinamakan Ko-Kulikuler.Dalam pengembangan karakterberupa kegiatan

yangdikembanganolehSMPMuhammadiyah3Kutorejoantaralain:Tahfidz&

TahsinAl-Qur’an,BacaTulisAlqur’an(BTQ),SholatdhuhadanTilawahyang

dilakukansetiappagimenjelangmasukkelas,kultum dhuhurbadhasholat

dhuhur,ShobahulLughohdanEnglishMorningyangdilakukantiapselasadan

jumat.

Dalam pelaksanaan nya Wakil Kurikulum mengungkapkan, “Kita

mengembangkan karakter yang ditentukan Dinas Pendidikan itu dari

kegiatanbelajarsehari-haribaikitudikelasmaupundiluarkelas.Adapun

kegiatan dikelas ada BTQ, baca tulis quran yang mengenaitentang

religiusitassiswaadajugasholatdhuha,tilawahpagidanlainnyamaskan

jugatausendiri”.45

Tahfidz&TahsinAl-Qur’anadalahkegiatanmembacadanmenghafalAl-

Qur’an yang dibiasakan menjelang masuk kelaspada 15 menitsebelum

karakter.html?m=1.(diaksespadaTanggal10April2019pukul.12.50.
44Kompri,ManajemenPendidikan:Komponen-komponenelementerkemajuansekolah.
(Yogyakarta:Ar-RuzzMedia,2016).Hlm,26.
45WawancaraMokhammadNafi’uddin,S.PsiWakilBidangKurikulumSMPMuhammadiyah3
Tanggal10April2019.
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pelajarandimulai.Kegiataninimerupakanpembentukankarakterreligius

yangadapadanilaiPendidikankarakter.AdapunBacaTulisAlqur’an(BTQ)

jugamenulissekaligusmembacaAl-Qur’an,kegiataninimasukpadamata

pelajaranwajib.

Selanjutnya Sholat dhuha dan Tilawah yang dilakukan setiap pagi

menjelangmasukkelas,selainpembentukankarakterreligiuskegiatanini

pun juga mencakupkedisiplinan peserta didikdalam datang kesekolah.

karenapukul06.40parapesertadidikharuskumpulterlebihdahuludimasjid

sekolah.kultumdhuhurbadhasholatadalahkreatifitaspesertadidikdalam

mengolahmateriyangdisampaikanpadajamaah,melatihkeberaniandan

tanggungjawabsebagaitugaspenyampaiceramahjugasangatberperan

pentingpembentukankarakterpesertadidik.

ShobahulLughohdan EnglishMorningyangdilakukan tiapselasadan

jumat.Untukkegiataniniadalahpembiasaanbercakapbahasaarabdan

inggris.Yangminimalpesertadidikmampubaebahasasecarapasifdalam

kesehariannya.

3. KendalaYangDihadapiPengelolaDalam MenerapkanPendidikanKarakterdi

SMPMuhammadiyah3Kutorejo

Penerapan kurikulum 2013 menekankan pada upaya guru dalam

memberikanmotivasidanpeningkatanketerampilan,sertabertujuanuntuk

mempersiapkanmanusiaIndonesiaagarmemilikikemampuanhidupsebagai

pribadidanwarganegarayangberiman,produktif,kreatif,inovatif,dan
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afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat,

berbangsa,bernegara,danperadabandunia.

Adapun beberapa faktor yang menghambat penerapan pendidikan

KarakterdiSMPMuhammadiyah3KutorejoyaitupelaksanaanKurikulum

2013dirasamemilikibanyakmodalyangmanalembagaswastakurangmampu

untuk memfasilitasihaltersebut,apalagiperihalpraktek yang harus

dilakukandalambeberapapertemuan.Darihalyanglainjugaperihalwaktu

yanglebihbanyakmenjadikanpersiapandantenagayanglebihdalam itu

lembaga pendidikan juga perlu mengaturperangkatpembelajaran yang

menjadibahan ajar.Selain itu juga kurangnya tenaga pendidik yang

menunjangsistempendidikanyangmenjadikanmelambannyaperkembangan

kurikulum2013diSMPMuhammadiyah3Kutorejo.

Faktorpendukung yang menjadipenunjang terlaksananya pendidikan

karakterdiSMPMuhammadiyah3Kutorejoyaitukegiatanyangberhubungan

denganmateripendidikankarakterdisekolah,bentukkegiatanituberupa

sholatdhuha berjamaah,tadarrusal-Qur’an,kultum dhuhur,baca tulis

Qur’an,dan pembiasaan berbahasainggrisdan arab.Sangatmenunjang

dalamrangkapembentukankarakterpesertadidik.


