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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan seharusnya mampu mengembangkan potensi yang dibawa  

manusia sejak lahir secara optimal. Pandangan tersebut relevan dengan 

pemahaman para ahli bahwa pendidikan pada hakekatnya adalah proses 

perubahan sosial, personal development, proses adopsi, inovasi dalam 

pembangunan, pendidikan harus mendahului perubahan sosial (Toha, 1996:26). 

Marimba (1998:19)  mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan 

rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Sementara itu, 

Hayat (2007:xi) mendefinisikan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan 

sistematis yang dilakukan tidak hanya untuk memanusiakan manusia, tetapi juga 

agar manusia menyadari posisisinya sebagai khalifatullah fil ardhi, yang pada 

gilirannya akan semakin meningkatkan dirinya untuk menjadi manusia yang 

bertakwa, beriman, berilmu dan beramal saleh.  

Sejalan dengan konsep pendidikan yang dikemukakan para ahli di atas, 

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional  menyatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana 
belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, sikap sosial, dan keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara”.  



 

 

2

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa 

pendidikan seyogyanya mampu mengembangkan ragam  potensi manusia yang 

dibawa sejak lahir, sehingga mengalami perubahan menuju terbentuknya pribadi-

pribadi yang berkarakter unggul. Dalam pandangan Islam, potensi manusia yang 

dibawa sejak lahir tersebut adalah fitrah (Q.S.30:30). Terkait dengan makna  

fitrah, Haqqi (1137, Juz 7:31) mengemukakan bahwa salah satu makna fitrah yang 

terkandung pada ayat tersebut adalah suatu penerimaan al-Tauhid dan din al-

Islam tanpa penolakan dan pengingkaran padanya (al-fithratu hahunaa al-

Qaabiliyatu li al-Tauhidi wa diini al-Islaami min ghoiri ibaain anhu wa inkaarin 

lahu).   

Potensi itu sendiri tidak akan  menjadi nilai tambah jika tidak diwujudkan  

dalam bentuk pengamalan. Pendidikan merupakan jalan untuk melakukan 

perubahan dan pengembangan potensi-potensi yang ada dalam diri manusia 

sehingga ia terlahir menjadi manusia dewasa dan berbudaya. Pendidikan  

dimaksud  dilakukan di lingkungan keluarga,  di sekolah, dan  di masyarakat. Ki 

Hajar Dewantara mengistilahkan sebagai tripusat pendidikan (keluarga,  sekolah, 

dan masyarakat). Namun demikian, pendidikan di lingkungan keluargalah yang 

pertama kali mewarnai potensi tersebut, dan sekaligus menjadi dasar-dasar pada 

perkembangan pendidikan selanjutnya.  

 Yalzan (1988:158) berpendapat bahwa  dalam kehidupan keluarga 

seharusnya terjadi proses identifikasi, peneladanan, pertukaran pengalaman dan 

sebagainya, yang pada suatu saat mungkin dapat dijadikan pedoman bagi 

anaknya. Horton (1993:277) berpendapat bahwa diharapkan terjadi interaksi yang 
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harmonis antara orang tua dengan anak disertai situasi yang penuh ketenangan 

dan ketentraman 

 Untuk mencapai tingkat keluarga yang harmonis, bahkan dapat membantu 

manusia dalam proses peneguhan nilai-nilai yang bersifat Rabbaniyah  dan 

Insaniyah, dibutuhkan sarana, prasarana dan suasana religius dalam keluarga. 

Sarana dimaksud dapat berupa alat fisik ataupun nonfisik, seperti halnya 

pendidikan sekolah (Madjid, 1988:127). Di samping itu, keluarga juga 

membutuhkan pemahaman keagamaan yang cukup untuk mendidik anaknya, 

pengetahuan umum yang memadai, biaya, dan lain sebagainya.  

 Pasca penyerapan nilai-nilai di lingkungan keluarga, seorang anak akan 

berhadapan dengan lingkungan pendidikan kedua yakni pendidikan sekolah. 

Sebagai lembaga pendidikan kedua, sekolah harus melanjutkan dasar-dasar 

pendidikan yang telah dikembangkan pada lembaga pendidikan pertama dan 

utama. Dasar-dasar pendidikan tersebut lebih menitikberatkan pada pembentukan  

karakter/kepribadian anak dan sedikit pengembangan kognitifnya. Oleh karena itu 

sesuai fungsi dan perannya,  maka pendidikan sekolah harus berorientasi pada 

pencapaian tujuan yang mampu berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan 

yang bersifat fisik dan nonfisik. Hal tersebut relevan dengan Undang-Undang No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab II pasal 3 yang 

menjelaskan bahwa: 
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”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.” 

 Berdasarkan rumusan tersebut, bahwa tujuan pendidikan nasional yang 

utama menekankan pada aspek keimanan dan ketakwaan. Hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa core value pembangunan karakter bangsa melalui 

pendidikan bersumber pada keyakinan beragama. Artinya, semua proses 

pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai ke-Tuhanan sesuai dengan 

keyakinan agama yang diyakininya. Upaya sekolah dalam memelihara dan 

menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Tujuan Pendidikan 

Nasional tersebut dapat dilakukan dalam berbagai pendekatan. Djahiri (1992:42) 

mengungkapkan bahwa: 

”Sekolah dapat berperan dalam membina  manusia  yang utuh, antara lain 
fungsionalisasi guru selaku tenaga profesional pada saat  melakukan tugas 
kewenangan pokoknya, yakni sejak tugas perencanaan sampai pasca 
evaluasi, penampilan personal sekolah/pendidikan dan terutama guru 
sebagai manusia lebih berketeladanan”. 
 
Sementara Muhaimin (2004:306-307) mengungkapkan bahwa dalam 

mengejawantahkan core value yang tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan 

nasional di atas, dibutuhkan suasana religius (Religius Athmosphere) di 

lingkungan sekolah. Terkait dengan hal tersebut, terdapat empat model penciptaan 

suasana religius di sekolah yaitu: 

1. Model Struktural, penciptaan suasana religius yang disemangati oleh 

adanya peraturan-peraturan, pembangunan kesan, baik dari dunia luar 
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atas kepemimpinan atau kebijakan suatu lembaga pendidikan atau suatu 

organisasi. Sifatnya prakarsa atau instruksi pimpinan.  

2. Model Formal yaitu penciptaan suasana religius yang didasari atas 

pemahaman bahwa pendidikan agama adalah upaya manusia untuk 

mengajarkan masalah-masalah kehidupan akhirat saja atau kehidupan 

rohani saja, sehingga pendidikan agama dihadapkan pada pendidikan 

non keagamaan. Sifatnya normatif, doktriner dan absolutis.  

3. Model Mekanik yaitu penciptaan suasana religius yang didasari oleh 

pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas berbagai aspek,  dan 

pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan 

seperangkat nilai kehidupan yang masing-masing bergerak dan berjalan 

menurut fungsinnya. 

4.  Model Organik yaitu penciptaan suasana religius yang disemangati 

oleh adanya pandangan bahwa pendidikan agama adalah kesatuan atau 

sebagai sistem yang berusaha mengembangkan pandangan/semangat 

agamis yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan 

hidup yang religius.  

 Borba (2008:vii) yang mengutip ungkapan Aristoteles, bahwa  manusia 

tidak menjadi bermoral dan bijak dengan sendirinya. Kalaupun akhirnya mereka 

bermoral dan bijak, itu berkat usaha sepanjang hidup yang dilakukan mereka 

sendiri dan masyarakat. Lebih lanjut Borba (2008:13) berpendapat bahwa: 

“Sebagai orang tua dan guru, kita tidak bisa hanya duduk dan berharap 
agar anak-anak menjadi manusia yang penyayang dan baik hati. Terlalu 
banyak pengaruh lingkungan yang berbahaya bagi perkembangan moral 
anak. Namun, ada jalan keluar bagi kekhawatiran kita tersebut, yaitu apa 
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yang dikatakan peneliti: kita bisa mengubah anak kita karena tujuh 
kebajikan utama yang membangun kecerdasan moral itu bisa dipelajari-
dan kita bisa mengajarkannya. Mengajarkan kebajikan tersebut secara 
terus menerus baik di rumah, sekolah maupun lingkungan masyarakat kita 
merupakan cara terbaik membimbing anak menjadi baik dan bermoral”. 
 

 Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, banyak hal yang dapat 

dilakukan para pendidik untuk menanamkan nilai-nilai kepada para peserta 

didiknya. Nilai-nilai tersebut baik yang bersifat Rabbaniyah maupun Insaniyah.  

Nilai-nilai Rabbaniyah merupakan substansi jiwa ke-Tuhan-an berupa inti 

keagamaan yang sangat mendasar dan  harus ditanamkan pada seorang manusia, 

nilai tersebut meliputi iman, islam, ihsan, takwa, ikhlas, tawakal, syukur dan 

sabar. Sedangkan nilai-nilai insaniyah yaitu wujud nyata substansi jiwa ke-Tuhan-

an dalam tingkah laku dan budi pekerti seseorang sehari-hari, nilai tersebut 

meliputi  silaturahmi, persaudaraan, persamaan, baik sangka, rendah hati, tepat 

janji, lapang dada, dapat dipercaya, perwira, hemat dan dermawan. (Madjid, 

1998:130-136). Linda dan Eyre (1995:xxvii) mengemukakan  terdapat dua nilai 

yaitu nilai-nilai nurani yang meliputi kejujuran, keberanian, cinta damai, 

keandalan diri, disiplin diri dan kemurnian, Kedua nilai-nilai memberi yang 

meliputi: setia, hormat, cinta kasih, peka, baik hati dan adil.  

 Upaya-upaya pengembangan nilai-nilai religius di lingkungan sekolah 

tersebut tentu saja tidak terlepas dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) yang menggiring kepada proses globalisasi. Hal tersebut 

tentunya mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk para remaja 

usia sekolah. Dampak perkembangan IPTEK dan globalisasi tersebut bisa positif 
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maupun negatif. Salah satu pengaruh positifnya antara lain dikemukakan oleh 

Azra (1999:45) bahwa: 

“Globalisasi mendorong terbukanya peluang-peluang strategis bagi 
masyarakat dan bangsa Indonesia. Globalisasi bidang ekonomi misalnya 
telah memungkinkan terjadinya perkembangan dan kemajuan signifikan 
dalam kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia, pada gilirannya 
mendorong peningkatan intensitas tertentu dalam kehidupan 
keberagamaan”. 
 
Sementara Arifin (1995:8) mengemukakan bahwa: 

“Perkembangan sains dan teknologi canggih sekarang lebih bersifat 
fasilitatif (memudahkan), kehidupan manusia yang hidup sehari-hari 
dengan berbagai problema yang semakin mengemelut. Teknologi 
menawarkan berbagai macam kesantaian dan kesenangan yang semakin 
bineka, memasuki ruang-ruang dan celah-celah kehidupan bangsa 
Indonesia. Sehingga dengan kemajuan teknologi dapat memberikan andil 
terhadap sejumlah prestasi tertentu yang diraih sebagian peserta didik di 
sekolah-sekolah tertentu” 
 
Sebagai contoh, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Tasikmalaya 

menjuarai Lomba Cerdas Cermat UUD 45 setelah mengalahkan SMAN 2 Bogor 

dan SMKN 1 Sukabumi pada tanggal 31 Januari 2008 di Bandung. (PR. 2 

Pebruari 2008, hal 6). Prestasi lain yang membanggakan diperoleh peserta didik 

SMA Pribadi Kodya Bandung yang memenangkan Emas International Young 

Inventors Project Olympiade di Georgia tanggal 13 Maret 2008. Prestasi itu 

diperoleh atas karya Pendeteksi Tsunami Murah dengan harga murah sebesar Rp 

120.000,00. (PR. 14 Maret 2008 hal 1). Demikian juga dua peserta didik SMA 

Pribadi Kodya Bandung yaitu Hilmy Ibrahim dan Dimas Purbawisnu yang 

berhasil menciptakan kursi roda eklektrik murah dan meraih juara pertama pada 

acara International Industrial Design Competition (IIDC) di Turki tahun 2007. 

(PR. 31 Maret 2008, 18).  
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Di sisi lain,  pengaruh negatif globalisasi dewasa ini sulit dihindarkan oleh 

bangsa Indonesia, terlebih para remaja (peserta didik SMA) yang belum matang  

(masa transisi) menjadi lebih rapuh dan mudah terkontaminasi oleh budaya-

budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selain masa 

transisi tersebut, lebih lanjut Hurlock (1994:207-209) mengemukakan ciri-ciri  

masa remaja; periode penting,  periode perubahan, periode bermasalah, periode 

mencari identitas, periode yang menimbulkan ketakutan, periode tidak realistik, 

dan  periode ambang dewasa.  Pendapat  senada dikemukakan Elposito (1986:87)  

bahwa faktor lain yang menimbulkan problema eksternal bagi kehidupan 

pergaulan remaja adalah gejala tumbuhnya modernisasi dan teknologi yang 

seringkali diterima keliru oleh para remaja. Modernisasi yang sebenarnya 

dimaksudkan sebagai upaya pembaharuan cara berfikir dan bertindak berdasarkan 

ilmu pengetahuan, kadang-kadang ditafsirkan dengan sekulerisasi dan 

westernisasi. 

 Arifin (1995:8) berpendapat bahwa dampak-dampak negatif teknologi 

modern telah mulai menampakkan diri di depan mata kita, yang pada prinsipnya 

berkekuatan melemahkan daya mental-spiritual/jiwa yang sedang tumbuh dan 

berkembang dalam berbagai bentuk dan penampilannya. Kondisi inilah salah 

satunya yang  mengakibatkan terjadinya berbagai penyimpangan para remaja yang 

berkisar usia 13 sampai dengan 21 akhir (Daradjat, 1986:10).       

 Penyimpangan tersebut antara lain  dipengaruhi oleh derasnya tayangan-

tayangan di layar kaca, sehingga  masyarakat (termasuk peserta didik SMA) dapat 

menikmati sajian-sajian hiburan dari mulai adegan percintaan, pemerkosaaan, 



 

 

9

pembunuhan, perampokan, fornografi, minuman keras, penjualan narkotika, 

mistik yang dapat merusak aqidah masyarakat dan lain sebagainya.  Borba 

(2008:5) mengemukakan bahwa  tantangan semakin besar kerana pengaruh buruk 

muncul dari berbagai sumber yang mudah didapat anak-anak. TV, film, video 

permainan, musik pop, dan iklan memberikan pengaruh terburuk bagi moral 

mereka karena menyodorkan sinisme, pelecehan, materialisme, seks bebas, 

kekasaran dan pengagungan kekerasan.  Adegan-adegan tersebut, tidak mustahil 

dilakukan oleh kalangan masyarakat terutama para remaja.  

Sebagi contoh  menurut Anwar (PR, 1 Nopember 2007, hal 20),  

kecenderungan para pelajar melakukan kekerasan melalui kegiatan geng motor 

karena mengadopsi perilaku anak muda AS yang terlibat dalam kelompok 

Delinguent Gang, Hate Gang, dan Stanic Gang (Pemuja Setan). Data lain 

menyebutkan bahwa enam anggota geng motor Bandung dituntut 10 bulan penjara 

oleh JPU di Sidang Anak Pengadilan  Negeri Bandung, Senin, 14 Januari 2008. 

Keenam anggota geng tersebut seluruhnya berstatus pelajar SMA di kota 

Bandung. (PR, 15 Januari 2008, hal 18). Selain itu,  menurut catatan kepolisian 

bahwa sepanjang tahun 2007 telah terjadi sembilan kasus geng motor yang 

sebagian besar dilakukan oleh kalangan pelajar di Bandung. (PR, 29 Oktober 

2007, hal 22). 

Data lain yang cukup mengkhawatirkan adalah sebanyak 1.1 juta korban 

narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar dan mahapeserta didik dengan 

prevalensi 3.9 %. Artinya 4 dari 100 orang penyalah guna narkoba adalah pelajar 

atau mahapeserta didik. Sementara di Jabar tahun lalu mencapai 600.000 orang. 
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(PR. 14 Maret 2008, hal 22). Bahkan data lain, yang sangat mencengangkan 

bahwa sebanyak 8845 peserta didik SD di Jakarta  pakai narkoba. (Pos Metro, 22 

Maret 2008 hal:4). Hal yang sama terjadi di AS bahwa penggunaan alkohol dan 

narkoba meningkat pada anak-anak dan remaja; studi terbaru menunjukkan 22 % 

murid kelas V SD setidaknya pernah mabuk satu kali dan rata-rata remaja mulai 

menggunakan mariyuana pada usia 12 tahun,  (Borba, 2008:2). 

 Berdasarkan deskripsi di atas, terdapat dua sisi yang berbeda pada  

fenomena  yang terjadi pada sebagian  peserta didik SMA. Satu sisi ada sebagian 

peserta didik yang memiliki prestasi luar biasa, sudah barang tentu keberhasilan 

tersebut melalui proses pembinaan yang optimal semua pihak.  Namun di sisi lain,  

ada juga sebagian peserta didik yang melakukan berbagai penyimpangan perilaku. 

Hal ini tentu saja tidak berarti pada sekolah tersebut tidak melakukan pembinaan, 

akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku penyimpangan mereka. 

Faktor tersebut bisa bersifat internal maupun eksternal.    

Oleh karena itu, maka pada beberapa sekolah diadakan berbagai kegiatan 

untuk mengantisipasi timbulnya perilaku-perilaku yang kurang baik sebagai 

dampak  pengaruh globalisasi yang semakin sulit dibendung. Diantaranya di SMA 

Muthahari muncul istilah SC (Spiritual Camp) yang mencoba mengajarkan nilai-

nilai agama dan budi pekerti secara praktik dalam bentuk kegiatan camp. (PR. 14 

Pebruari  2008, hal 22).  

SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai 

bagian integral dari civitas pendidikan yang diamanahi untuk mengembangkan 

potensi generasi muda bangsa, mencoba memadukan kegiatan-kegiatan 
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pendidikan secara formal dengan pendidikan pola pesantren, adapun tujuan jangka 

panjang yang diharapkannya adalah dapat membentuk generasi bangsa yang 

berakhlak karimah. Salah  satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah 

melalui penyusunan dan penerapan tata tertib di lingkungan kampus secara 

konsisten. Sejak pukul 03.00 shalat sunat Tahajud  hingga pukul 22.00 (Lihat tata 

tertib santri).  Melalui penerapan tata tertib tersebut secara konsisten, SMA Plus 

Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya telah menghasilkan para peserta 

didik yang memiliki kemampuan daya saing memadai. Antara lain kemampuan 

berbahasa Arab dan Inggris sebagai bagian pola pendidikan berbasis pesantren. 

Selain itu, ada sebagian alumninya yang mampu menembus Perguruan Tingi 

favorit di dalam dan luar negeri. Seperti ITB, UI, UGM bahkan di Universitas 

Kebangsaan Malaysia.     

Dari sisi  akhlaknya, berdasarkan pengamatan sepanjang studi pedahuluan 

diketahui bahwa para peserta didik SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah 

Tasikmalaya memperlihatkan akhlak karimah, walaupun masih ada sebagian kecil 

peserta didik yang terkadang berlaku kurang terpuji, seperti memakan makanan 

melebihi jatah yang ada. Namun demikian, bagi peserta didik yang melakukan 

pelanggaran tata tertib tersebut langsung mendapat hukuman yang setimpal.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis terhadap proses 

pendidikan di SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya serta 

beberapa kajian teoretis yang terkait dengan fenomena pendidikan nilai, penulis 

merasa penting dan tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang  model 

pengembangan nilai dalam upaya pembinaan pribadi akhlak karimah yang 
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dilaksanakan di SMA Plus Pesantren Amanah Tasikmalaya. Dengan demikian, 

fokus permasalahan penelitian tersebut  menjadi pijakan dan dasar pengembangan 

dalam penelitian dengan judul  “Model Pendidikan Nilai Berbasis Karakter ‘Ibad 

al-Rahman dalam Upaya  Membina Pribadi Akhlak Karimah (Studi Kasus di 

SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya)”. 

B. Rumusan Masalah    

  Beradasarkan deskripsi latar belakang dan fokus masalah di atas, dapat 

dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana rumusan visi, misi dan program kerja SMA Plus Pesantren 

Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya dalam pengembangan model 

pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina 

pribadi akhlak karimah ? 

2. Situasi apa yang diciptakan SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah 

Tasikmalaya dalam pengembangan model pendidikan nilai berbasis 

karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina pribadi akhlak karimah? 

3. Proses apa yang dilaksanakan SMA Plus Pesantren Amanah 

Muhammadiyah Tasikmalaya dalam pengembangan model pendidikan 

nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina pribadi 

akhlak karimah? 

4. Bagaimana dukungan masyarakat,  orang tua dan peserta didik  SMA Plus 

Pesantren Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya dalam pengembangan 

model pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya 

membina pribadi akhlak karimah ? 
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5. Bagaimana evaluasi  yang dilakukan   SMA Plus Pesantren Amanah 

Muhammadiyah Tasikmalaya dalam pengembangan model pendidikan 

nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina pribadi 

akhlak karimah ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Produk akhir penelitian ini adalah tersusunnya model pengembangan 

operasional tentang pendidikan nilai ‘Ibad al-Rahman dalam upaya pembinaan 

pribadi akhlak karimah. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis:  

a. Rumusan visi, misi dan program kerja SMA Plus Pesantren Amanah 

Muhammadiyah Tasikmalaya dalam pengembangan model pendidikan 

nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina pribadi 

akhlak karimah.  

b. Situasi yang diciptakan SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah 

Tasikmalaya dalam pengembangan model pendidikan nilai berbasis 

karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina pribadi akhlak karimah.  

c. Proses yang dilaksanakan SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah 

Tasikmalaya dalam pengembangan model pendidikan nilai berbasis 

karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina pribadi akhlak karimah.  

d. Dukungan masyarakat, orang tua dan peserta didik  SMA Plus Pesantren 

Amanah Muhammadiyah Tasikmalaya dalam pengembangan model 
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pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina 

pribadi akhlak karimah.  

e. Evaluasi   yang dilakukan   SMA Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah 

Tasikmalaya dalam pengembangan model pendidikan nilai berbasis 

karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya membina pribadi akhlak karimah.  

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan 

praktis bagi dunia pendidikan dalam membina dan mengembangkan akhlak 

peserta didik, khususnya pada jenjang SMA. Secara rinci penelitian ini 

diharapkan bermanfaat: 

a. Manfaat Teoretik 

Pengkajian konsep ataupun hasil-hasil setiap penelitian di lapangan 

diharapkan dapat mengembangkan bahan-bahan pemikiran untuk keperluan 

teoretik ataupun praktis. Adapun manfaat teoretik hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan masukan-masukan yang dapat memperkaya  pemahaman 

pendidikan umum. 

Berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan umum di atas, dewasa ini 

diperlukan suatu model yang cukup memadai mengenai  pengembangan 

pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya pembinaan 

pribadi akhlak karimah di lingkungan sekolah. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pembentukan model pengembangan pendidikan 

nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam upaya pembinaan pribadi akhlak 

karimah di sekolah.   
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b. Manfaat Praktis 

1. Secara khusus dapat memberikan gambaran tentang kondisi objektif 

pengembangan pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman dalam 

upaya pembinaan pribadi akhlak karimah di lingkungan sekolah. Hal 

tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan para praktis pendidikan dalam 

melakukan pembinaan akhlak peserta didik. 

2. Dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi para pelaku pendidikan di 

sekolah dalam mengoptimalkan peran dan fungsinya sebagai 

pengembangan pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibad al-Rahman 

menuju terbentuknya generasi anak bangsa yang berakhlak karimah. 

Pengembangan nilai-nilai ‘Ibad al-Rahman tersebut diharapkan dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan hakiki dari pendidikan umum.  

3. Sebagai rujukan esensial bagi program pengembangan pendidikan umum 

yang dapat dilaksanakan semaksimal mungkin oleh lembaga-lembaga 

pendidikan, baik lembaga pendidikan sekolah ataupun pendidikan luar 

sekolah. 

4. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para stakeholder pendidikan, 

khususnya pemegang kebijakan dalam merumuskan program yang lebih 

tepat demi optimalnya proses pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

5. Dapat dijadikan penelitian awal dan rujukan ilmiah untuk 

mengembangkan model pengembangan nilai di sekolah yang lebih 

komprehensif dan aplikabel. 
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D. Asumsi Penelitian   

 Masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat 

dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa  di bawah tingkat orang-orang yang 

tua melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini 

memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial orang 

dewasa, kenyataannya merupakan ciri yang umum dari periode perkembangan ini 

(Hurlock, 1994:206).  

 Nawawi (1993:168-171) mengemukakan bahwa remaja merupakan masa 

pubertas yang memiliki ciri-ciri antara lain ada kecenderungan masa bersifat 

introverts, kecenderungan untuk lepas dari ketergantungan kepada orang lain, 

adanya pertumbuhan biologis yang sangat cepat, pertumbuhan rasa sosial.  

Hasyim (1985:117) menyebutkan bahwa kehidupan remaja memiliki ciri-ciri 

antara lain perasaan seksual semakin merangsang, kecenderungan mementingkan 

diri sendiri, cita-cita yang bergelora, berpikir kritis, masa penemuan diri, dan bisa 

dikatakan masa ini masa transisi. Arifin (1995:215-216) menyebutkan bahwa di 

samping ciri-ciri seperti yang dikemukakan para ahli di atas, ia menambahkan 

bahwa pada masa remaja ada kecenderungan meragukan kebenaran agama 

(ongeloef). 

 Kondisi remaja tersebut, memerlukan pendidikan yang dapat  memberikan 

tuntutan yang cukup memadai, khususnya dari lembaga pendidikan tempat remaja 

mengembangkan potensi dirinya. Dalam hal ini, baik pendidikan keluarga yang 

merupakan basis pertama dan utama dalam kehidupan remaja, maupun lembaga 
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pendidikan formal/sekolah sebagai lembaga pendidikan kedua. Pendidikan 

dimaksud adalah proses internalisasi nilai-nilai kepribadian  yang dapat dijadikan  

pegangan  pada kehidupan pribadinya di kemudian hari.  

 Terkait dengan tuntutan yang dihadapi lingkungan pendidikan, Curtis dan 

Bidwell (1976:6) berpendapat bahwa tuntutan pendidikan di sekolah dasar dan 

menengah mencakup pengembangan hal-hal sebagai berikut: 

1. Dari ketergantungan (dependence) ke arah kemandirian 

(independence) dalam semua area, 

2.  Sistem nilai untuk kehidupan masa mendatang,  

3. Orientasi proses, 

4. Evaluasi diri secara individual (Individual Self-evaluation), 

5.  Berbagai alternatif  tujuan individu, 

6. Struktur konten dasar sebagai persiapan untuk kehidupan dewasa, dan 

7. Konten terstruktur untuk peningkatan pengetahuan kognitif.  

Madjid (1997:128) berpendapat bahwa pada lingkungan keluarga, dituntut 

untuk dikembangkan dua dimensi hidup, yaitu penanaman rasa takwa kepada 

Allah (Rabbaniyah) dan pengembangan rasa kemanusiaan kepada sesama 

(Insaniyah). Sementara itu untuk melanjutkan pembentukan nilai-nilai 

kepribadian yang telah dilakukan keluarga, seyogyanya dilanjutkan oleh lembaga 

pendidikan sekolah. Menurut, Tafsir (2001:16) ada tiga strategi dalam rangka 

pengembangan rasa keimanan yang dapat diterapkan sekolah, yaitu: 1) 

Penciptaan suasana sekolah yang agamis; 2) Pengintegrasian konsep agama 



 

 

18

dengan konsep ilmu dan 3) Kerjasama sekolah dengan orang tua dan 

masyarakat.  

Dalam menciptakan suasana religius di sekolah, Bafadal (27 Agustus 

1999) berpendapat sebagai berikut: 

1. Menyediakan dan memfungsikan sarana dan prasarana peribadatan 

sekolah, seperti mesjid, mushala, dan ruang praktek ibadah berikut 

alat pendukungnya. 

2. Merancang dan memberlakukan tata tertib di sekolah yang bermuatan 

keagamaan, seperti mengucapkan doa sebelum dan sesudah belajar, 

memberi salam kepada para pembina dan sesama teman setiap 

bertemu, menghargai dan hormat kepada kepala sekolah, guru, 

administrator dll. Serta pemberian sanksi bagi sikap yang kurang 

sopan dan bagi pelanggar tata tertib. 

3. Mengoptimalkan kegiatan ekstra keagamaan dalam berbagai bentuk 

yang menyenangkan dan sekaligus menumbuhkan sikap 

keberagamaan peserta didik. 

4. Mengembangkan media keagamaan, seperti majalah, buletin, leaflet 

serta newsletter keagamaan, kaligrafi, lukisan bernuansa keagamaan, 

buku-buku, modul serta fasilitas pendukung lainnya. 

5. Memberikan tugas keagamaan kepada peserta didik mengenai 

praktek keagamaan di luar jam-jam pendidikan agama. 

6. Menciptakan kebersamaan di antara sesama komponen sekolah untuk 

mendukung semua program-program pendidikan agama di sekolah.  
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   Berdasarkan langkah-langkah dan strategi di atas, dimungkinkan dapat 

memudahkan pencapaian pembentukan pribadi peserta didik yang beriman, 

dalam arti membenarkan dengan kalbu dan menerima konsekuensi dari 

keyakinan itu, sehingga dirinya merasa aman dan tentram. Dengan kata lain, 

iman bukan sekedar perbuatan qalbu, akan tetapi terwujudkan dalam perilaku 

(Dahlan, 1992:74). Dalam konsep Henry (1952:73) karakteristik pribadi seperti 

itu relevan dengan tujuan pendidikan umum yang salah satunya adalah ’..., To 

develop an improve moral character...’ (mengembangkan dan meningkatkan 

karakter moral). Sementara Tafsir (2008:87) berpendapat bahwa seorang pribadi 

yang memiliki akhlak mulia tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: Jujur 

(Q.S al-Zumar:33), Adil (Q.S al-Maidah:8), Amanah (Q.S al-Baqarah:283), 

Melakukan perbuatan merasa dilihat Allah (Q.S Ali- Imran : 172), Pemaaf (Q.S 

al- al-Baqarah:237), Menepati janji (Q.S Ali- Imran : 76), Sabar (Q.S Ali- Imran 

: 200), Penyantun (Q.S al-Layl:5-7). 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka model awal yang akan 

dikembangkan dalam penelitian ini tergambar dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20

Penataan 

1. Ruang/Fisik 
2. Psikologis emosional  
3. Sosial 

  

 

 

 

 

 
Gambar 1.1  

Model Awal Pendidikan Nilai Berbasis Karakter ‘Ibad al-Rahman 

 Berdasarkan gambar 1.1 di atas tampak bahwa peserta didik sebagai input 

proses pendidikan nilai berbasis karakter ‘Ibadar Rahman menjadi objek utama 

dari model yang dikembangkan. Proses pengembangan nilai tersebut melibatkan 

seluruh warga sekolah. Adapun pengembangan nilai tersebut dilakukan melalui 

penataan ruang/fisik, psikologi/emosional dan sosial dengan pribadi akhlak 

karimah sebagai output yang diharapkan terbentuk dari proses pengembangan 

nilai ‘Ibad al-Rahman tersebut. 

E. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan  

naturalistik. Pendekatan ini pada hakekatnya  mengacu pada  kondisi  lingkungan  

yang alamiah  (natural). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai human 

instrumen secara menyeluruh dan menyesuaikan diri ke dalam situasi yang wajar  

sesuai dengan lingkungan yang dimasuki. Pendekatan ini dipandang sangat cocok 

Model Pendidikan Nilai 
Berbasis  

‘Ibad al-Rahman 

Seluruh Warga  Sekolah 

Pribadi  
Akhlak 

Karimah 

 
Peserta didik 
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dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengambilan pendekatan ini 

didasari oleh alasan bahwa data tentang gejala-gejala yang akan diperoleh dari 

lapangan lebih banyak menyangkut perbuatan dan kata-kata responden dan 

sedapat mungkin tidak dipengaruhi unsur-unsur dari luar. Bogdan dan Taylor  

dalam Moleong (1993:3) berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan 

lisan serta  perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri. 

 Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitik dengan variasi studi kasus. Alasan pemilihan metode ini adalah 

memusatkan diri pada pemecahan pada masalah-masalah masa sekarang, pada 

masalah-masalah aktual dan data yang dikumpulkan mula-mula disusun, 

dijelaskan dan kemudian dianalisa. Oleh sebab itu, metode ini sering pula disebut 

metode analitik (Surahmad, 1989:140).  

Sukmadinata (2008:72) mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif 

adalah suatu bentuk penelitian yang paling mendasar dan ditujukan untuk 

mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik 

fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Metode deskriptif 

analitik merupakan metode penelitian yang menekankan kepada usaha untuk 

memperoleh informasi mengenai status atau gejala pada saat penelitian, 

memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, dan lebih jauh 

menerangkan hubungan, serta menarik makna dari suatu masalah yang 

diinginkan. Oleh karena metode yang digunakannya metode deskriptif, maka 

dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis yang dirumuskan sejak awal, 
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melainkan hipotesis kerja mencuat, terumuskan dan mengembang seiring dengan 

proses penelitian. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Arikunto 

(1998:245) bahwa pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis. 

Studi kasus umumnya menghasilkan gambaran yang longitudinal yakni 

hasil pengumpulan dan analisa kasus dalam satu jangka waktu. Kasus dapat 

terbatas pada satu orang, satu lembaga, satu peristiwa ataupun satu kelompok 

manusia dan kelompok objek lain-lain yang cukup terbatas, yang dipandang 

sebagai satu kesatuan. Sesuai dengan kekhasannya, bahwa pendekatan studi kasus 

dilakukan pada objek yang terbatas. Maka persoalan pemilihan sampel yang 

menggunakan pendekatan tersebut tidak sama dengan persoalan yang dihadapi 

oleh penelitian kuantitatif. Sebagai implikasinya, penelitian yang menggunakan 

pendekatan studi kasus hasilnya tidak dapat digeneralisasikan, dengan kata lain 

hanya berlaku pada kasus itu saja. 

F. Lokasi dan Subyek Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SMA Plus Pesantren Amanah Tasikmalaya 

yang beralamat di  Jl. Sambong Jaya No 50 Kelurahan Sambong Jaya Kecamatan 

Mangkubumi Kota Tasikmalaya Telp. 0265-337014, Fax 0265-340349 Kode Pos 

46181. Sedangkan subyek penelitianya adalah warga sekolah yang terdiri atas 

Kepala Sekolah, Pimpinan Pesantren, Komite Sekolah, Guru, Tata Usaha, Peserta 

didik, dan masyarakat sekitar kampus. 

Adapun alasan penulis menetapkan SMA Plus Pesantren Amanah 

Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai objek penelitian diantaranya dikarenakan 
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SMA tersebut sudah memiliki model pendidikan nilai yang dapat dijadikan 

pijakan pengembangan dengan menegaskan karakter ‘Ibad al-Rahman sebagai 

core value. Selain itu, kedudukannya sebagai sekolah modern yang terpadu di 

bawah naungan Ormas Muhammadiyah juga menjadi pertimbangan lain.  Hal 

tersebut dikarenakan Muhammadiyah sebagai Ormas Islam, sudah memiliki 

model pendidikan yang khas sebagaimana sudah dikembangkan sejak KH. Ahmad 

Dahlan menyelenggarakan sekolah secara sederhana di rumahnya (Kauman), 

dengan memperkenalkan model pendidikan terpadu yang mengajarkan ilmu-ilmu 

agama dan ilmu-ilmu umum.  

 

 

 

 

 


