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ABSTRAK 

Elbiana, Novia Elva Sara. 2019. Upaya Pendidikan 

Karakter Siswa Melalui Metode Pembiasaan 

Di SMAN 2 Ponorogo. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.. 

Kata kunci: Pendidikan Karakter, Metode Pembiasaan. 

Pendidikan karakter adalah upaya guru dalam 

mempengaruhi kepribadian peserta didik mencakup segala 

hal yang ada di dunia pendidikan, baik keteladanan dari 

guru, perilaku guru, pembelajaran guru. Oleh karena itu 

guru adalah cermin bagi peserta didik. Dalam pembentukan 

karakter dibutuhkan metode yang sesuai agar karakter dapat 

tumbuh dalam diri peserta didik. Metode yang digunakan 

SMAN 2 Ponorogo dalam membentuk karakter peserta 

didik adalah metode pembiasaan. Metode pembiasaan 

adalah metode yang menitik beratkan pada penanaman 

kegiatan atau amalan yang sifatnya terus menerus atau 

rutunitas. 

Dari latar belakang di atas maka ditetapkan rumusan 

masalah: (1) Bagaimana latar belakang diadakannya metode 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo? (2) Bagaimana bentuk-

bentuk metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo? (3) 

Bagaimana dampak metode pembiasaan terhadap karakter 

siswa di SMAN 2 Ponorogo?. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendiskripsikan latar belakang diadakannya metode 

pembiasaan, bentuk-bentuk metode pembiasaan, serta 

menjelaskan dampak metode pembiasaan terhadap karakter 

siswa di SMAN 2 Ponorogo. 



 

iv 

 Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dan jenis penelitian adalah studi kasus. Teknik 

pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Miles dan 

Huberman dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Latar 

belakang diadakannya metode pembiasaan di SMAN 2 

Ponorogo adalah dalam penyelenggaraannya di SMAN 2 

Ponorogo pembiasaan menjadi salah satu metode agar 

menciptakan budaya sekolah yang sesuai dengan visi dan 

misi sekolah, menjamin kesuksesan dalam menanamkan 

karakter pada peserta didik, dan untuk menciptakan budaya 

positif di lingkungan sekolah. (2) Bentuk-bentuk metode 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo dapat dikategorikan 

menjadi 4 bentuk pembiasaan, yakni pembiasaan 

terprogram, pembiasaan rutin, pembiasaan spontan dan 

pembiasaan keteladanan. (3) Dampak metode pembiasaan 

terhadap karakter siswa SMAN 2 adalah menumbuhkan 

karakter religius, disiplin, kepedulian lingkungan, 

kepedulian sosial, toleransi, dan jujur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro 

sebagaimana yang dikutip oleh Zaim Elmubarok, 

berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan 

nilai moral (kekuatan batin, karakter), fikiran 

(intelect), dan tumbuh anak yang antara satu dan 

lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan 

penghidupan peserta didik yang selaras. Jadi, 

pendidikan karakter merupakan bagian penting yang 

tidak boleh dipisahkan dalam isi pendidikan.
1
  

Pendidikan karakter merupakan proses 

pembudayaan dan pemberdayaan nilai-nilai luhur 

dalam lingkungan satuan pendidikan sekolah, 

lingkungan keluarga, dan masyarakat. Pendidikan 

karakter dipahami sebagai upaya penanaman 

kecerdasan dalam berfikir, pengahayatan dalam 

bentuk sikap, dan pengalaman jati dirinya, diwujudkan 

dalam interaksi dengan tuhannya, diri sendiri, 

antarsesama, dan lingkungannya. Nilai-nilai luhur 

tersebut antara lain, kejujuran, kemandirian, sopan 

                                                 
1
 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: 

Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan 

Menyatukan yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 
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santun, kemuliaan sosial, kecerdasan berfikir, 

termasuk kepenasaran akan intelektua; dan berfikir 

logis. Oleh karena itu, penanaman karakter tidak bisa 

hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan atau 

melatih suatu keterampilan tertentu. Penanaman 

pendidikan karakter perlu proses, contoh teladan, dan 

pembiasaan atau pembudayaan dalam lingkungan 

peserta didik dalam lingkungan sekolah, keluarga, 

masyarakat, maupun lingkungan media masa.
2
 

Pembelajaran yang dilakukan dengan menerapkan 

pendidikan karakter, akan menghasilkan peserta didik 

yang cendikian dan bernurani. Dengan istilah lain, 

melaui pendidikan karakter yang baik/positif 

diharapkan menghasilkan peserta didik yang bertaqwa 

kepada Tuhan, beriman, berprestasi, tanggung jawab, 

sopan, berakhlak mulia, kreatif, disiplin dan mandiri. 

Dengan demikian, pendidikan karakter mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dan sangat penting untuk 

dicanangkan sebagai pembentukan akhlak bagi peserta 

didik. 

Pendidikan karakter di Indonesia didasarkan pada 

sembilan pilar karakter dasar. Karakter dasar menjadi 

tujuan pendidikan karakter. Kesembilan pilar 

kkarakter dasar ini, antara lain: (1) cinta kepada Allah 

dan semsta beserta isinya; (2) tanggung jawab, 

disiplin, dan mandiri;(3) jujur;(4) hormat dan santun; 

                                                 
2
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan(Jakarta: Kencana Media 

Group, 2013), 17. 
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(5) kasih sayang, peduli, dan kerja sama; (6) percaya 

diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah; (7) 

keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati, 

dan (9) toleransi, cinta damai, dan persatuan.
3
  

Menurut Sudarminta sebagaimana yang dikutip 

oleh Zubaedi menyatakan bahwa praktik pendidikan 

yang semestinya memperkuat aspek karakter atau 

nilai-nilai kebaikan sejauh ini hanya mampu 

menghasilkan berbagai sikap dan perilaku manusia 

yang nyata-nyata malah bertolak belakang dengan apa 

yang diajarkan. Dicontohkan bagaimana pendidikan 

Moral Pancasila (PMP) dan agama pada masa lalu 

merupakan dua jenis mata pelajaran tata nilai, yang 

ternyata tidak berhasil menanamkan sejumlah nilai 

moral dan humanisme ke dalam pusat kesadaran 

siswa.
4
 Koesoema menegaskan sebagaimana yang 

dikutip oleh Zubaedi bahwa persoalan komitmen 

dalam mengintegrasikan pendidikan dan pembentukan 

karakter merupakan titik lemah kebijakan pendidikan 

nasional.
5
 

Atas kondisi demikian, semua orang sepakat 

mengatasi persoalan kemerosotan dalam dimensi 

karakter ini. Para pembuat kebijakan, dokter, pemuka 

agama, pengusaha, pendidik, orang tua, dan msyarakat 

                                                 
3
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 72. 
4
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 3. 
5
 Ibid. 
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umum, semua menyuarakan kekhawatiran yang sama. 

Kita memang harus khawatir. Setiap hari, berita berisi 

tragedi yang mengejutkan dan statistik mengenai 

anak-anak membuat kita tercengang, khawatir, dan 

berusaha mencari jawaban atas persoalan tersebut.
6
 

Sejauh ini, kekhawatiran terbesar ialah tindakan 

kekerasan yang dilakukan peserta didik tingkat 

menengah atas, dan itu sudah merupakan keadaan 

gawat yang perlu segera diatasi. Kajian-kajian ilmiah 

tentang perilaku tidak terpuji (amoral) yang dilakukan 

peserta didik dalam dunia pendidikan di Indonesia 

sangat terbatas. Namun di negara-negara maju seperti 

di Amerika sudah sangat berkembang, survei nasional 

yang dilakukan oleh The Ethics of American Youth, 

dari Josephson Institute of Ethics, diketahui bahwa 

perilaku peserta didik dalam jangka waktu 12 bulan, 

yaitu: (a) 82 % mengakui bahwa mereka berbohong 

kepada orang tua; (b) 62 % mengakui bahwa mereka 

berbohong kepada seorang guru tentang sesuatu yang 

signifikan; (c) 33% menjiplak tugas dari internet; (d) 

60%  menipu selama pelaksanaan ujian di sekolah; (e) 

23% mencuri sesuatu dari orang tua atau kerabat 

lainnya; (f) 19% mencuri sesuatu dari seorang teman, 

dan (g) 28% mencuri sesuatu di toko.
7
 

                                                 
6
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 3-4. 
7
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 4. 
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Indikator lain yang mengkhawatirkan juga terlihat 

pada sikap kasar peserta didik; mereka semakin 

kurang hormat terhadap orang tua, guru dan sosok-

sosok lain yang berwenang; kebiadaban yang 

meningkat, kekerasan yang bertambah, kecurangan 

yang meluas, dan kebohongan yang semakin lumrah. 

Peristiwa ini sangat mencemaskan dan masyarakat 

pun harus waspada.
8
 

Diakui, persoalan karakter atau moral memang 

tidak sepenuhnya terabaikan oleh lembaga pendidikan. 

Akan tetapi, dengan fakta-fakta seputar kemerosotan 

karakter pada sekitar kita menunjukkan bahwa ada 

kegagalan pada institusi pendidikan kita dalam hal 

menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter 

atau berakhlak mulia. Hal ini karena apa yang 

diajarkan di sekolah tentang pengetahuan agama dan 

pendidikan moral belum berhasil membentuk manusia 

yang berkarakter. Padahal apabila kita tilik isi dari 

pelajaran agama dan moral, semuanya bagus, dan 

bahkan kita dapat memahami dan menghafal apa 

maksudnya. Untuk itu, kondisi dan fakta kemerosotan 

karakter dan moral yang terjadi menegaskan bahwa 

para guru yang mengajar mata pelajaran apa pun harus 

memiliki perhatian dan menekankan pentingnya 

pendidikan karakter pada para siswa.
9
 

                                                 
8
 Ibid. 

9
 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, 5. 
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Pada dasarnya pendidikan formal di sekolah akan 

sangat membantu jika pihak sekolah menekankan 

pada pendidikan yang membentuk karakter anak. 

Seiring dengan lunturnya nilai moral di masyarakat 

saat ini membuat sekolah harus dapat meningkatkan 

mutu pendidikannya dan memperbanyak program 

pendidikan karakter.  Menurut Hamid sebagaimana 

yang dikutip oleh Silvya Eka Andiarini, “Sekolah 

(pendidikan) merupakan salah satu tempat yang 

strategis dalam pembentukan karakter selain di 

keluarga dan masyarakat”. Hal itulah yang mendasari 

perlu adanya program pendidikan karakter di sebuah 

sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 

Oleh karena itu perlu penanaman pendidikan karakter 

untuk tiap sekolah dengan berbagai kegiatan yang bisa 

menunjang penanaman karakter yang baik ini. Salah 

satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk menguatkan 

dan menanamkan nilai-nilai karakter adalah dengan 

kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. 

Karena memang hal yang rutin dilakukan setiap hari 

akan tertanam dengan baik dalam diri peserta didik 

maupun warga sekolah yang lain. Maka dari itu 

kegiatan pembiasaan ini menjadi kegiatan yang sangat 

penting bagi terlaksananya pendidikan karakter yang 

ada di sekolah. Seperti yang dijabarkan oleh Wibowo 

sebagaimana yang dikutip oleh Silvya Eka Andiarini 

bahwa “Nilai-nilai pendidikan karakter juga harus 

ditumbuhkan lewat kebiasaan kehidupan keseharian di 

sekolah (habituasi), melalui budaya sekolah karena 
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budaya sekolah (school culture) merupakan kunci dari 

keberhasilan pendidikan karakter itu sendiri”.
10

 

Berdasarkan pernyataan di atas, untuk membangun 

bangsa dengan pribadi yang sempurna dibutuhkan 

adanya pendidikan nasional yang bermutu dan 

berkarakter. Oleh karena itu, penting ditanamkan 

karakter bagi peserta didik di sekolah. Penanaman 

karakter tidak hanya dilakukan dalam pembelajaran 

saja, akan tetapi bisa dilakukan di luar pembelajaran. 

Hal tersebut bisa dijadikan pembiasaan/budaya di 

lingkungan sekolah. Peran guru sangat signifikan 

dalam pembentukan karakter di sekolah. Hal ini 

dikarenakan guru merupakan sosok pendamping moral 

bagi peserta didik. Guru memiliki kewajiban 

menanamkan karakter pada peserta didik dalam 

aktivitas di sekolah agar peserta didik memiliki 

kesadaran pentingnya menerapkan nilai-nilai karakter 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Selain guru peran sekolah juga sangatlah penting 

untuk menumbuhkan karakter siswa. Seperti kegiatan 

upacara bendera, kegiatan literasi agama, kantin 

kejujuran, kerja bakti dan lain-lain. Dengan 

mengadakan kegiatan tersebut alangkah baiknya jika 

diterapkan sebagai program pembiasaan yang rutin 

diagendakan sekolah. Berdasarkan hasil observasi, 

                                                 
10

 Silvya Eka Andiarini et al, Implementasi Program Penguatan 

Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembiasaan Dalam Peningkatan 

Mutu Sekolah, (Malang: JAMP: Jurnal Adminitrasi dan Manajemen 

Pendidikan, Volume 1 Nomor 2 Juni 2018), 239. 
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peneliti memilih lokasi penelitian di SMAN 2 

Ponorogo karena memiliki keunikan yaitu dalam visi 

sekolah. Visi SMAN 2 Ponorogo adalah 

“Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang 

Bertaqwa, Cerdas Dan Berkarakter Serta Berbudaya 

Lingkungan”. Setelah peneliti amati bahwa dalam 

visinya terkandung unsur karakter, dan hal tersebut 

mendorong rasa ketertarikan peneliti untuk meneliti 

kegiatan penanaman karakter di SMAN 2 Ponorogo. 

Selain dalam visinya SMAN 2 Ponorogo juga telah 

banyak melakukan kegiatan penumbuhan karakter. 

Diantaranya adalah terjadwalnya kegiatan khutbah 

jumat yang dilakukan secara langsung oleh beberapa 

perwakilan kelas, kemudian secara teratur seluruh 

warga sekolah melakukan kegiatan sholat dhuha dan 

sholat dzuhur tanpa harus diingatkan kembali. Dalam 

artian kegiatan ini sudah tersistem sejak dulu dan 

sudah berurat berakar dalam lingkup sekolah.
11

 Oleh 

karena itu atas dasar latar belakang di atas, peneliti 

tertarik mengadakan penelitian dengan judul “UPAYA 

PENDIDIKAN KARAKTER SISWA MELALUI 

METODE PEMBIASAAN DI SMAN 2 

PONOROGO”. 

 

 

 

                                                 
11

 Observasi awal di SMAN 2 Ponorogo tanggal 24 Oktober 

2018. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus 

penelitian ini adalah upaya pendidikan karakter siswa 

melalui metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalahnya menjadi beberapa rumusan, yaitu: 

1. Bagaimana latar belakang diadakannya metode 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo ? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk metode pembiasaan di 

SMAN 2 Ponorogo ? 

3. Bagaimana dampak metode pembiasaan terhadap 

karakter siswa di SMAN 2 Ponorogo ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 

1. Mendeskripsikan latar belakang diadakannya 

metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo 

2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk metode 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo 

3. Menjelaskan dampak metode pembiasaan 

terhadap karakter siswa di SMAN 2 Ponorogo 

 



10 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah 

wawasan pemikiran pembaca pada umumnya, 

khususnya pada mata kuliah kajian teks 

kependidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris.  

2. Manfaat Praktis 

a. Lembaga Pendidikan/kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga 

pendidikan dalam pemikiran atas konsep 

metode pembiasaan untuk pembentukan 

karakter siswa. Serta memberikan masukan 

kepada lembaga pendidikan untuk dijadikan 

pertimbangan dalam menerapkan metode 

pembiasaan yang lebih baik di sekolah. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan masukan kepada guru untuk lebih 

meningkatkan karakter siswa SMAN 2 

Ponorogo. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk 
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melakukan penelitian lebih lanjut yang relevan 

terkait dengan topik tersebut. 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

secara sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, 

maka dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis 

membagi menjadi enam bab, antara bab satu dengan 

bab yang lain memiliki keterkaitan. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan yang merupakan gambaran 

umum untuk memberikan pola pemikiran bagi laporan 

hasil penelitian secara keseluruhan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

BAB II: Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori yang akan mengemukakan beberapa 

pandangan para ahli yang mendasari pemikiran dan 

penelitian. Dalam kerangka teoritik ini 

pembahasannya meliputi teori-teori yang mendukung 

penjelasan tentang pendidikan karakter dan metode 

pembiasaan. 

BAB III: Metode penelitian yang akan 

menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 
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pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan 

penelitian upaya pembentukan karakter siswa melalui 

metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo. 

BAB IV: Temuan hasil penelitian yang berisi hasil-

hasil penelitian di lapangan yaitu mengenai deskripsi 

data umum dan data khusus yang akan membahas 

tentang gambaran umum lokasi penelitian 

BAB V: Pembahasan yang berisi analisis data 

tentang latar belakang diadakannya metode 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo, bentuk-bentuk 

metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo, dampak 

metode pembiasaan terhadap karakter siswa di SMAN 

2 Ponorogo. 

BAB VI: Penutup yang merupakan bab terakhir 

dari semua rangkaian pembahasan. Berisi kesimpulan 

dan saran yang bisa menunjang peningkatan dari 

permasalahan yang diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian skripsi yang pertama yaitu 

“Strategi Sekolah dalam Membentuk Karakter Siswa 

di MIN Sukosewu Gandusari Blitar” yang dibuat 

oleh Aulia Wahyu Dahniar pada tahun 2017. 

Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) 

Upaya yang dilakukan sekolah dalam membentuk 

karakter peserta didik ialah pembiasaan (2) 

Pelaksanaan strategi sekolah dalam membentuk 

karakter pada nilai religius melalui kegiatan shalat 

dhuha dan dhuhur berjamaah, hafalan surat pendek, 

tahlil, istighasah dan peringatan hari besar Islam. 

Nilai disiplin melalui disiplin waktu, model 

potongan rambut dan pemakaian ID Card. Nilai 

peduli lingkungan melalui kegiatan bersih 

lingkungan, pembagian pokja dan pembelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup (3) Dampak dari 

strategi sekolah dalam membentuk karakter pada 

nilai religius yaitu peserta didik terbiasa untuk 

melaksanakan shalat tepat waktu dan shalat 

berjamaah sunnah maupun wajibnya, lebih berkerja 

keras, lebih percaya diri, lebih bersyukur kepada 

Allah SWT, lebih peduli terhadap sesama, lebih 
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rajin. Nilai disiplin, yaitu peserta didik lebih disiplin 

waktu, lebih rapi. Nilai peduli lingkungan, yaitu 

peserta didik lebih peduli terhadap kebersihan diri 

dan lingkungannya, lebih bertanggung jawab, lebih 

mengerti bagaimana cara merawat dan 

memanfaatkan limbah, lebih kreatif.
1
 Perbedaanya 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada 

fokusnya, memfokuskan pada metode pembiasaan, 

kalau penelitian di atas adalah fokusnya pada 

strategi.  

Penelitian skripsi yang kedua adalah 

“Penerapan Pendidikan Karakter melalui 

Pembiasaan di SDN Merjosari 2 Malang” yang 

dibuat oleh Siti Syarifah Hasbiyah pada tahun 2016. 

Hasilnya adalah : (1) konsep pendidikan karakter 

melalui pembiasaan yang di terapkan di SDN 

Merjosari 2 Malang sesuai dengan hasil Sarasehan 

Nasioanl Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 

(2) pelaksanaan penerapan pendidikan karakter 

melalui pembiasaan di SDN  Merjosari 2 Malang 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu pembiasaan 

terprogram, pembiasaan rutin dan pembiasaan 

spontan, (3) nilai-nilai karakter yang 

diimplementasikan para siswa di SDN Merjosari 2 

Malang asa tiga nilai yaitu religius, disiplin dan 

                                                           
1
 Aulia Wahyu Daniar, “Strategi Sekolah dalam Membentuk 

Karakter Siswa di MIN Sukosewu Gandusari Blitar”, Skripsi, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2017. 
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peduli lingkungan.
2
 Persamaannya sama-sama 

memfokuskan pada pembiasaan. Perbedaannya pada 

rumusan masalah dan jenjang pendidikan. Peneliti 

meneliti sekolah menengah. 

Penelitian skripsi yang ketiga adalah 

“Pembentukan Karakter Religius Berbasis 

Pembiasaan dan Keteladanan di SMA Sains Al-

Qur’an Wahid Hasyim Yogyakarta” yang dibuat 

oleh Tsalis Nurul „Azizah pada tahun 2017. Hasil 

penelitiannya adalah : (1) menunjukkan bahwa ada 

14 macam karakter religius yang terbentuk di SMA 

Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim Yogyakarta, (2) 

pembentukan karakter berbasis pembiasaan dan 

keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim 

Yogyakarta dilakukan dengan berbagai kegiatan baik 

di sekolah maupun di asrama, (a) pembiasaan rutin 

di sekolah dan pembiasaan rutin di asrama/pondok, 

(b) pembiasaan terkondisikan, (3) bentuk 

implementasu pembentukan karakter religius peserta 

didik berbasis keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an 

Wahid Hasyim Yogyakarta terbagi menjadi dua 

yaitu keteladanan disengaja dan keteladanan yang 

tidak disengaja, (4) keberhasilan pembentukan 

karakter religius berbasis pembiasaan dan 

keteladanan di SMA Sains Al-Qur‟an Wahid Hasyim 

Yogyakarta telah berhasil membentuk karakter 

                                                           
2
 Siti Syarifah Hasbiyah, “Penerapan Pendidikan Karakter 

melalui Pembiasaan di SDN Merjosari 2 Malang”, Skripsi, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2016. 
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peserta didik yang religius yakni kedisiplinan, rajin 

mengaji, menghormati orang lain, meningkatkan 

kepedulian terhadap lingkungan sekolah, dan 

menaati peraturan sekolah.
3
 Persamaannya adalah 

sama-sama meneliti tentang metode pembiasaan. 

Perbedaanya adalah peneliti di atas lebih spesifik 

pada karakter religius, sedangkan peneliti lebih 

umum mencakup semua karakter. Perbedaan 

berikutnya pada fokus, peneliti hanya fokus pada 

metode pembiasaan saja, sedangkan peneliti di atas 

ditambah dengan keteladanan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Upaya 

Upaya menurut Kamus Etismologi 

memiliki arti yaitu yang didekati atau 

pendekatan untuk mencapai tujuan.
4
 Upaya 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai usaha kegiatan yang 

mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai 

suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal atau 

ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, 

memecahkan persoalan, dan mencari jalan 

                                                           
3
 Tsalis Nurul „Azizah, Pembentukan Karakter Religius 

Berbasis Pembiasaan dan Keteladanan di SMA Sains Al-Qur’an Wahid 

Hasyim Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Yogyakarta, 2017. 
4
 Muhammad Ngajenan, Kamus Etismologi Bahasa Indonesia 

(Semarang: Dahara Prize, 1990), 177. 
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keluar.
5
 Dengan demikian upaya dapat dipahami 

sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang 

dilakukan seseorang untuk mencapai suatu 

tujuan yang telah direncanakan dengan 

mengarahkan tenaga dan pikiran. 

2. Pendidikan karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan menurut HAMKA 

sebagaimana yang dikutip oleh Syamsul & 

Erwin adalah serangkaian upaya yang 

dilakukan pendidik untuk membantu 

membentuk watak,budi, akhlak dan 

kepribadian  peserta didik.
6
 

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro 

sebagaimana dikutip oleh Zaim Elmubarok 

berarti daya upaya untuk memajukan 

pertumbuhan nilai moral (kekuatan batin, 

karakter), fikiran (intelect), dan tumbuh 

anak yang antara satu dan lainnya saling 

berhubungan agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan 

penghidupan anak-anak yang kita didik 

selaras. John dewey mewakili aliran filsafat 

pendidikan modern merumuskan education 

                                                           
5
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250. 
6
 Syamsul Kurniawan & Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh 

Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 230. 
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is all one growing; it has no end beyond it 

self, pendidikan adalah segala sesuatu 

bersamaan dengan pertumbuhan, 

pendidikan sendiri tidak punya tujuan akhir 

di balik dirinya. Dalam proses pertumbuhan 

ini peserta didik mengembangkan diri ke 

tingkat yang makin sempurna atau life long 

education, dalam artian pendidikan 

berlangsung selama hidup.
7
 

Berdasarkan paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

segala upaya yang dikerahkan guna 

membentuk intelejensi, moral, watak, dan 

kepribadian seseorang dalam menuju proses 

kedewasaan. 

Secara etimologis, kata karakter (Inggris: 

character) berasal dari bahasa Yunani, 

eharassein yang berarti “to engrave”. Kata 

“to engrave” itu sendiri dapat diterjemahkan 

menjadi mengukir, melukis, memahatkan, 

atau menggoreskan. Arti ini sama dengan 

istilah “karakter” dalam bahasa Inggris 

(character) yang juga berarti mengukir, 

melukis, memahatkan, atau menggoreskan. 

                                                           
7
 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: 

Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus dan 

Menyatukan yang Tercerai (Bandung: Alfabeta, 2009), 2. 
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Berbeda dalam bahasa Inggris, dalam 

bahasa Indonesia “karakter” diartikan 

sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak 

atau budi pekerti yang membedakan 

seseorang dengan yang lain. Arti karakter 

secara kebahasaan yang lain adalah huruf, 

angka, ruang atau simbol khusus yang dapat 

dimunculkan pada layar dengan papan 

ketik. Artinya, orang yang berkarakter 

adalah orang yang berkepribadian, 

berperilaku, bersifat, bertabiat, atau 

berwatak tertentu, dan watak tersebut yang 

membedakan dirinya dengan orang lain. 

Menurut Fuad Wahab yang dikutip oleh 

Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, 

istilah karakter sama dengan istilah akhlak 

dalam pandangan Islam. Dalam berbagai 

kamus, karakter (character) dalam bahasa 

Arab diartikan khuluq, sajiyyah, thab’u, 

yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 

dengan syakhshiyyah atau personality, 

artinya kepribadian.
8
 

Di samping karakter dapat dimaknai 

secara etimologis, karakter juga dapat 

dimaknai secara terminologis. Secara 

terminologis Thomas Lickona, sebagaimana 

                                                           
8
 Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani, Pendidikan 

Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013) 30. 
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dikutip Marzuki mendefinisikan karakter 

sebagai “A reliable inner disposition to 

respond to situations in a morally good 

way.” Selanjutnya, Lickona menyatakan, 

“Character so conceived has three 

interrelated parts: moral knowing: moral 

feeling, and moral behavior”. Karakter 

mulia (good character) mencakup 

pengetahuan tentang kebaikan (moral 

knowing) yang menimbulkan komitmen 

terhadap kebaikan (moral feeling), dan 

akhirnya benar-benar melakukan kebaikan 

(moral behavior). Dengan demikian, 

karakter mengacu pada serangkaian 

pengetahuan (cognitives) sikap (attitudes), 

dan motivasi (motivations), serta perilaku 

(behaviors) dan keterampilan. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa karakter adalah sesuatu 

bawaan hati, kejiwaan maupun perilaku 

yang dapat membedakan antara satu orang 

dengan orang lain. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan 

budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek 

pengetahuan (cognitive), perasaan (feeling), 

dan tindakan (action). Menurut Thomas 

Lickona sebagaimana dikutip oleh Anas & 

Irwanto, bahwa dengan ketiga aspek 

tersebut, jika pendidikan karakter 
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diterapkan secara sistematis dan 

berkelanjutan akan membuat anak menjadi 

cerdas dalam emosinya. Kecerdasaan emosi 

adalah bekal penting dalam mempersiapkan 

anak menyongsong masa depan karena 

seseorang akan lebih mudah dan berhasil 

menghadapi segala macam tantangan 

kehidupan, termasuk tantangan untuk 

berhasil secara akademis.
9
 

Pendidikan karakter menurut Hamdani 

Hamid dan Beni Ahmad Saebani, adalah 

sama dengan pendidikan moral. Yaitu 

serangkaian prinsip dasar moral dan 

keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang 

harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh 

anak sejak masa pemula hingga ia menjadi 

seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang 

sudah menanggung beban hukum.
10

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan karakter adalah upaya 

guru dalam mempengaruhi kepribadian 

peserta didik mencakup segala hal yang ada 

di dunia pendidikan, baik keteladanan dari 

guru, perilaku guru, pembelajaran guru oleh 

                                                           
9
 Anas Salahudin & Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan 

Karakter (Pendidikan Berbasis Agama & Budaya Bangsa) (Bandung: 

Pustaka Setia, cet 2, 2017), 45. 
10

 Hamdani Hamid & Beni Ahmad Saebani, Pendidikan 

Karakter Perspektif Islam, 32. 
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karena itu guru adalah cermin bagi peserta 

didik. Guru haruslah berperangai baik agar 

peserta didiknya mempunyai perangai baik 

pula. Kepribadian peserta didik juga 

terbentuk oleh proses pembelajaran, oleh 

karena itu penting bagi guru untuk 

mempersiapkan materi pembelajaran 

dengan menambahkan unsur-unsur karakter 

yang sesuai dengan materi pembelajaran. 

Pendidikan karakter memiliki dua nilai 

substansial, yakni: 

1) Upaya berencana untuk membantu 

orang untuk memahami, peduli dan 

bertindak atas nilai-nilai etika/moral; 

2) Mengajarkan kebiasaan berpikir dan 

berbuat yang membantu orang hidup 

dan bekerja bersama-sama sebagai 

keluarga, teman, tetangga, 

masyarakat, dan bangsa.
11

 

b. Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Kemendiknas mengemukakan 18 nilai 

karakter yaitu sebagai berikut: 

1) Religius, yakni ketaatan dan kepatuhan 

dalam memahami dan melaksanakan 

ajaran agama (aliran kepercayaan) yang 

                                                           
11

 Anas Salahudin & Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan 

Karakter, 45. 



23 

 
 

dianut, termasuk dalam hal ini adalah 

sikap toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama (aliran kepercayaan) lain, 

serta hidup rukun dan berdampingan. 

2) Jujur, yakni sikap dan perilaku yang 

mencerminkan kesatuan antara 

pengetahuan, perkataan dan perbuatan 

(mengetahui yang benar, mengatakan 

yang benar dan melakukan yang benar), 

sehingga menjadikan orang yang 

bersangkutan sebagai pribadi yang 

dapat dipercaya. 

3) Toleransi, yakni sikap dan perilaku 

yang mencerminkan penghargaan 

terhadap perbedaan agama, aliran 

kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, 

etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang 

berbeda dengan dirinya secara sadar 

dan terbuka, serta dapat hidup di tengah 

perbedaan tersebut. 

4) Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan 

yang konsisten terhadap segala bentuk 

peraturan atau tata tertib yang berlaku. 

5) Kerja keras, yakni perilaku yang 

menunjukkan upaya secara sungguh-

sungguh (berjuang hingga titik darah 

penghabisan) dalam menyelesaikan 

berbagai tugas, permasalahan, 
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pekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-

baiknya. 

6) Kreatif, yakni sikap dan perilaku yang 

mencerminkan inovasi dalam berbagai 

segi dalam memecahkan masalah, 

sehingga selalu menemukan cara-cara 

baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih 

baik dari sebelumnya. 

7) Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang 

tidak tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan berbagai tugas mauoun 

persoalan. Namun hal ini bukan berarti 

tidak boleh kerja sama secara 

kolaboratif, melainakan tidak boleh 

melemparkan tugas dan tanggung 

jawab kepada orang lain. 

8) Demokratis, yakni sikap dan cara 

berpikir yang mencerminkan 

persamaan hak dan kewajiban secara 

adil dan merata antara dirinya dengan 

orang lain. 

9) Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, 

sikap dan perilaku yang mencerminkan 

penasaran dan keingintahuan terhadap 

segala hal yang dilihat, didengar dan 

dipelajari secara lebih mendalam. 
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10) Semangat kebangsaan dan 

nasionalisme, yakni sikap dan tindakan 

yang menempatkan kepentingan 

kepentingan bangsa dan negara di atas 

kepentingan pribadi atau individu dan 

golongan. 

11) Cinta tanah air, yakni sikap dan 

perilaku yang mencerminkan rasa 

bangga, setia, peduli dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, budaya, 

ekonomi, politik dan sebagainya, 

sehingga tidak mudah menerima 

tawaran bangsa lain yang dapat 

merugikan bangsa sendiri. 

12) Menghargai prestasi, yakni sikap 

terbuka terhadap prestasi orang lain dan 

mengakui kekurangan dan sendiri tanpa 

mengurangi semangat berprestasi yang 

lebih tinggi. 

13) Komunikatif, senang bersahabat atau 

proaktif, yakni sikap dan tindakan 

terbuka terhadap orang lain melalui 

komunikasi yang santun sehingga 

tercipta kerja sama secara kolaboratif 

dengan baik. 

14) Cinta damai, yakni sikap dan perilaku 

yang mencerminkan suasana damai, 

aman, tenang dan nyaman atas 
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kehadiran dirinya dalam komunitas atau 

masyarakat tertentu. 

15) Gemar membaca, yakni kebiasaan 

dengan tanpa paksaan untuk 

menyediakan waktu secara khusus guna 

membaca berbagai informasi, baik 

buku, jurnal, majalah, koran, dan 

sebagainya, sehingga menimbulkan 

kebijakan bagi dirinya. 

16) Peduli lingkungan, yakni sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya menjaga 

dan melestarikan lingkungan sekitar. 

17) Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan 

yang mencerminkan kepedulian 

terhadap orang lain maupun masyarakat 

yang membutuhkannya. 

18) Tanggung jawab, yakni sikap dan 

perilaku seseorang dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

baik yang berkaitan dengan diri sendiri, 

sosial, masyarakat, bangsa, negara 

maupum agama.
12
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 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 8-9. 
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c. Fungsi Pendidikan Karakter 

Fungsi pendidikan karakter adalah: 

1) Pengembangan: pengembangan potensi 

peserta didik untuk menjadi perilaku 

yang baik bagi peserta didik yang telah 

memiliki sikap dan perilaku yang 

mencerminkan karakter dan karakter 

bangsa. 

2) Perbaikan: memperkuat kiprah 

pendidikan nasional untuk bertanggung 

jawab dalam pengembangan potensi 

peserta didik yang lebih bermartabat. 

3) Penyaring: untuk menyaring karakter-

karakter bangsa sendiri dan karakter 

bangsa lain yang tidak sesuai dengan 

nilai-nilai karakter dan karakter 

bangsa.
13

 

d. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu proses dan hasil 

pendidikan yang mengarah pada 

pembentukan karakter dan akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan 

seimbang, sesuai dengan standar 

                                                           
13

 Pupuh Fathurrohman et. al, Pengembangan Pendidikan 

Karakter (Bandung: PT Refika Aditama, cet 2, 2017), 97. 
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kompetensi lulusan pada setiap satuan 

pendidikan. Melalui pendidikan karakter 

peserta didik diharapkan mampu secara 

mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan 

menginternalisasikan serta 

mempersonalisasikan nilai-nilai karakter 

dan akhlah mulia sehingga terwujud dalam 

perilaku sehari-hari.
14

 

Pendidikan karakter pada tingkat 

satuan pendidikan mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah/madrasah, 

yaitu nilai-nilai yang melandasi perilaku, 

tradisi, kebiasaan sehari-hari, serta simbol-

simbol yang dipraktikkan oleh semua warga 

sekolah/madrasah, dan masyarakat 

sekitarnya. Budaya sekolah/madrasah 

merupakan ciri khas, karakter atau watak, 

dan citra sekolah/madrasah tersebut di mata 

masyarakat luas.
15

 

Adapun menurut Anas Salahudin dan 

Irwanto tujuan pendidikan karakter adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
14

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: Bumi 

Aksara, cet 3, 2013), 9. 
15

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 9. 
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1) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan 

tanggung jawab peserta didik sebagai 

generasi penerus bangsa 

2) Mengembangkan kemampuan peserta 

didik menjadi manusia yang mandiri, 

kreatif, berwawasan kebangsaan 

3) Mengembangkan lingkungan 

kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh 

kreativitas dan persahabatan, serta 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi 

dan penuh kekuatan.
16

 

e. Metode Pendidikan Karakter 

Menurut Pupuh Fathurrohman et al, 

Islam mempunyai metode tepat untuk 

membentuk peserta didik berkepribadian 

mulia/berkarakter. Metode tersebut ada 2, 

yaitu pertama metode ibtida’  atau metode 

yang dikhususkan bagi peserta didik di 

masa pertumbuhan dan remaja. kedua 

adalah metode lanjutan yang biasanya 

dikhususkan bagi pelajar dewasa 

(mahasiswa) dan orang tua. 

 

                                                           
16

 Anas Salahudin & Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan 

Karakter : Pendidikan Berbasis Agama & Budaya Bangsa, 109-110. 
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1) Metode Ibtida’ 

Metode ibtida’ terdiri dari metode dialog 

qur‟ani dan nabawi, metode mauidzah 

(ceramah), metode pembiasaan dengan 

kepribadian terpuji, dan metode 

keteladanan (hikmah). 

a) Metode Dialog Qur‟ani dan Nabawi 

Metode dialog adalah metode 

menggunakan tanya jawab, apakah 

pembicaraan antara dua orang atau 

lebih, dalam pembicaraan tersebut 

mempunyai tujuan dan topik 

pembicaraan tertentu. Metode dialog 

berusaha menghubungkan pemikiran 

seseorang dengan orang lain, serta 

mempunyai manfaat bagi pelaku dan 

pendengarnya. Uraian tersebut 

memberi makna bahwa dialog 

dilakukan oleh seseorang dengan 

orang lain, baik mendengar langsung 

atau melalui bacaan. 

b) Metode Kisah Qur‟ani dan Nabawi 

Alquran banyak menceritakan 

kejadian masa lalu, kisah 

mempunyai daya tarik tersendiri 

yang tuajuannya mendidik 

kepribadian, kisah-kisah para nabi 
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dan rasul sebagai pelajaran berharga. 

Banyak ayat Alquran yang 

berhubungan dengan kisah dan 

mengandung banyak pelajaran bagi 

umat manusia. Kisah tersebut 

mengandung aspek pendidikan, 

yaitu dapat mengaktifkan dan 

membangkitkan kesadaran 

pembacanya, membina perasaan 

ketuhanan dengan cara 

mempengaruhi emosi, mengarahkan 

emosi, mengikutisertakan psikis 

yang membawa pembaca larut 

dalam setting emosional cerita, topik 

cerita memuaskan pikiran. Selain 

itu, kisah dalam alquran bertujuan 

mengkokohkan wahyu dan risalah 

para Nabi, kisah dalam Alquran 

memberi informasi terhadap agama 

yang dibawa para Nabi berasal dari 

Allah, kisah dalam Alquran mampu 

menghibur umat Islam yang sedang 

sedih atau tertimpa musibah. Metode 

mendidik kepribadian melalui kisah 

akan memberi kesempatan bagi anak 

untuk berpikir, merasakan 

merenungi kisah tersebut, sehingga 

seolah ia ikut berperan dalam kisah 

tersebut. adanya keterkaitan emosi 
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anak terhadap kisah akan memberi 

peluang bagi anak untuk meniru 

tokoh-tokoh berkepribadian baik, 

dan berusaha meninggalkan perilaku 

tokoh-tokoh berkepribadian buruk.  

Cerita dapat melunakkan hati dan 

jiwa peserta didik, cerita tidak hanya 

sekedar menghibur tetapi dapat juga 

menjadi nasihat, memberi pengaruh 

terhadap kepribadian dan perilaku 

anak, dan terakhir kisah/cerita 

merupakan sarana ampuh dalam 

pendidikan, terutama dalam 

pembentukan kepribadian anak. 

c) Metode Mauidzoh (ceramah) 

Nasihat mempunyai beberapa bentuk 

dan konsep penting yaitu, pemberian 

nasihat berupa penjelasan mengenai 

kebenaran dan kepentingan sesuatu 

dengan tujuan prang diberi nasihat 

akan menjauihi maksiat, pemberi 

nasihat hendaknya menguraikan 

nasihat yang dapat menggugah 

perasaan afeksi dan emosi, seperti 

peringatan melalui kematian 

peringatan melalui sakit peringatan 

melalui hari perhitungan amal. 

Kemudian dampak ya ng diharapkan 

dari metode Mauidzah adalah untuk 
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membangkitkan perasaan ketuhanan 

dalam jiwa anak didik, 

membangkitkan keteguhan untuk 

senantiasa berpegang kepada 

pemikiran ketuhanan. 

d) Metode Pembiasaan dengan 

Kepribadian Terpuji 

Manusia dilahirkan dalam keadaan 

suci dan bersih, dalam keadaan 

seperti ini manusia akan mudah 

menerima kebaikan atau keburukan. 

Karena pada dasarnya manusia 

mempunyai potensi untuk menerima 

kebaikan atau keburukan. Alquran 

mengindikasikan bahwa manusia 

mempunyai kesempatan sama untuk 

membentuk kepribadiannya, apakah 

dengan pembiasaan yang baik atau 

yang buruk. Hal ini menunjukkan 

bahwa metode pembiasaan dalam 

membentuk kepribadian menjadi 

sangat terbuka luas, dan merupakan 

metode yang tepat.pembiasaan yang 

dilakukan sejak dini/sejak kecil akan 

membawa kegemaran dan kebiasaan 

tersebut menjadi semacam adat 

kebiasaan sehingga menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari 
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kepribadiannya. Imam Al-Ghozali 

mengatakan “Anak adalah amanah 

orang tuanya. Hatinya yang bersih 

adalah permata berharga nan murni, 

yang kosong dari setiap tulisan dan 

gambar. Hati itu siap untuk 

menerima tulisan dan cenderung 

pada setiap yang ia inginkan. Oleh 

karena itu, jika dibiasakan 

mengerjakan yang baik, lalu tumbuh 

diatas kebaikan itu maka bahagialah 

ia di dunia dan di akhirat, orang 

tuanya pun mendapat pahala 

bersama.” Kutipan diatas semakin 

memperjelas kedudukan metode 

pembiasaan bagi perbaikan dan 

pembentukan kepribadian melalui 

pembiasaan, dengan demikian 

pembiasaan yang dilakukansejak 

dini akan berdampak besar terhadap 

kepribadian anak ketika mereka 

telah dewasa. Sebab pembiasaan 

yang dilakukan sejak kecil akan 

terpatri kuat diingatan dan menjadi 

kebiasaan yang tidak dapat dirubah 

dengan mudah. Pepatah melayu alah 

bisa karena biasa. Dengan demikian 

metode pembiasaan sangat baik 

dalam rangka mendidik kepribadian 

anak. 
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e) Metode Keteladanan 

Menurut Pupuh Faturahman dan 

Apip mengatakan, pendidik itu besar 

dimata anak didiknya, apa yang 

dilihat dari gurunya akan ditirunya, 

karena murid akan meniru dan 

meneladani apa yang dilihat dari 

gurunya. Dengan memperhatikan 

kutipan di atas dapat dipahami 

bahwa keteladanan mempunyai arti 

penting dalam mendidik kepribadian 

anak, keteladan menjadi titik sentral 

dalam mendidik dan membina 

kepribadian anak didik, kalau 

pendidik memiliki kepribadian baik 

ada kemungkinan peserta didiknya 

juga memiliki kepribadian baik, 

karena peserta didik meniru 

gurunya. Sebaliknya, kalau guru 

memiliki kepribadian buruk ada 

kemungkinan peserta didiknya juga 

memiliki kepribadian buruk. Dengan 

demikian keteladanan menjadi 

penting dalam pendidikan 

kepribadian, keteladanan akan 

menjadi metode ampuh dalam 

membina kepribadian peserta didik. 
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2) Metode Lanjutan 

Metode pembinaan atau pendekatan 

lanjutan yang diselenggarakan untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

yang kokoh guna memperoleh 

kepribadian yang ideal dan sempurna 

yang didasarkan pada penerapan iman 

yang kokoh dan takwa yang meresap, 

yang dikhususkan bagi generasi dewasa 

adalah dengan mengamalkan segenap 

pengetahuan dan wawasan tentang nilai-

nilai agama yang telah diperolehnya dari 

metode ibtida’. Proses awalnya melalui 

usaha memahami terlebih dahulu nilai-

nilai ajaran agama Islam (sebagaimana di 

metode ibtida’) kemudian berusaha 

untuk diamalkan (aplication) dalam 

kehidupan sehari-hari, setelah itu perlu 

adanya konsistensi (istikomah) dalam 

mengamalkan ajaran agama yang 

dimilikinya. Akhir dari semua usaha itu 

bertitik pada penuaian akhlak yang 

mulia, atau yang disebut dengan 

kepribadian yang mulia pada diri 

seseorang atau peserta didik yang 

melekat pada kehidupan sehari-hari.
17

 

                                                           
17

 Pupuh Fathurrohman et al, Pengembangan Pendidikan 

Karakter, 52-59. 
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3. Pembiasaan 

a. Pengertian Pembiasaan 

Secara etimologi, pembiasaan asal 

katanya adalah “biasa”. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, “biasa” adalah “1) 

Lazim atau umum; 2) Seperti sedia kala; 3) 

Sudah merupakan hal yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan sehari-hari”. 

Dengan adanya prefiks “pe” dan sufiks “an” 

menunjukkan arti proses. Sehingga 

pembiasaan dapat diartikan dengan proses 

membuat sesuatu/sesorang menjadi terbiasa. 

Dalam kaitannya dengan metode pengajaran 

dalam pendidikan Islam, dapat dikatakan 

bahwa pembiasaan adalah sebuah cara yang 

dapat dilakukan untuk membiasakan peserta 

didik berfikir, bersikap dan bertindak sesuai 

dengan tuntunan ajaran agama Islam.
18

 

Pendidikan merupakan usaha sadar 

manusia dalam mencapai tujuan, yang 

dalam prosesnya diperlukan metode yang 

efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu, 

ada suatu prinsip umum dalam 

memfungsikan metode, bahwa 

pembelajaran perlu disampaikan dalam 

suasana interaktif, menyenangkan, 
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 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan 

Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 110. 
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menggembirakan, penuh dorongan, 

motivasi, dan memberikan ruang gerak yang 

lebih leluasa kepada peserta didik dalam 

membentuk kompetensi dirinya untuk 

mencapai tujuan. Dari berbagai metode 

pendidikan, metode yang paling tua antara 

lain pembiasaan.
19

 

Pembiasaan adalah sesuatu yang 

sengaja dilakukan secara berulang-ulang 

agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. 

Pembiasaan sebenarnya berintikan 

pengalaman, yang dibiasakan itu adalah 

sesuatu yang diamalkan. Pembiasaan 

menempatkan manusia sebagai sesuatu yang 

istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, 

karena akan menjadi kebiasaan yang 

melekat dan spontan, agar kekuatan itu 

dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan 

dalam setiap pekerjaan, dan aktivitas 

lainnya.
20

 

Pembiasaan adalah alat pendidikan. 

Bagi anak yang masih kecil, pembiasaan ini 

sangat penting, karena dengan pembiasaan 

itulah akhirnya suatu aktivitas akan menjadi 

milik anak dikemudian hari. Pembiasaan 

yang baik akan membentuk suatu sosok 

                                                           
19

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT 

Bumi Aksara, 2013), 165. 
20

 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 166. 
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manusia yang berkepribadian yang baik 

pula. Sebaliknya, pembiasaan buruk akan 

membentuk sosok manusia yang 

berkepribadian buruk pula. Begitulah 

biasanya yang terlihat dan tejadi pada diri 

seseorang. Karenanya, di dalam kehidupan 

bermasyarakat, kedua kepribadian yang 

bertentangan ini selalu ada dan tidak jarang 

menimbulkan konflik di antara mereka.
21

 

Dalam proses pembelajaran di 

sekolah, baik disadari maupun tidak, guru 

dapat menanamkan sikap tertentu kepada 

siswa melalui proses pembiasaan, misalnya 

peserta didik yang setiapkali menerima 

perlakuan yang tidak mengenakan dari guru 

misalnya perilaku mengejek atau perilaku 

yang menyinggung perasaan peserta didik, 

maka lama-kelamaan akan timbul rasa benci 

dari peserta didik tersebut; dan perlahan-

lahan peserta didik akan mengalihkan sikap 

negatif  itu bukan hanya kepada gurunya itu 

sendiri akan tetapi juga kepada mata 

pelajaran yang diasuhnya.  

Kemudian untuk mengembalikannya 

pada sikap positif bukanlah pekerjaan 

mudah. Belajar membentuk sikap dan 

                                                           
21

 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2016), 217. 
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akhlak melalui pembiasaan itu juga 

dilakukan oleh Skinner melalui operant 

conditioning. Proses pembentukan sikap 

melalui pembiasaan yang dilakukan Watson 

berbeda dengan proses pembiasaan sikap 

yang dilakukan Skinner. Pembentukan sikap 

yang dilakukan Skinner menekankan pada 

proses peneguhan respon peserta didik. 

Setiap kali peserta didik menunjukkan 

prestasi yang baik diberikan penguatan 

(reinforcement) dengan cara memberikan 

hadiah atau perilaku yang menyenangkan. 

Lama-kelamaan peserta didik berusaha 

meningkatkan sikap positifnya.
22

 

Menurut Abdul Majid, Alquran 

menjadikan kebiasaan itu sebagai salah satu 

teknik atau metode pendidikan. Lalu 

Alquran mengubah seluruh sifat-sifat baik 

menjadi kebiasaan sehingga jiwa dapat 

menunaikan kebiasaan itu tanpa terlalu 

payah, tanpa kehilangan banyak tenaga, dan 

tanpa menemukan banyak kesulitan. 

Alquran mempergunakan cara bertahap 

dalam menciptakan kebiasaan yang baik, 

begitu juga dalam menghilangkan kebiasaan 

yang buruk dalam diri seseorang. Dalam 

hubungan ini terdapat petunjuk Nabi yang 

                                                           
22

 Wina Sanjaya & Andi Budimanjaya, Paradigma Baru 

Mengajar (Jakarta: Kencana, 2017), 238-239. 
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menyuruh orang tua agar menyuruh 

anaknya menunaikan shalat pada usia tujuh 

tahun, selanjutnya dibolehkan memukulnya 

jika anak itu sampai umur 10 tahun belum 

juga mengerjakan shalat. Dalam upaya 

menciptakan kebiasaan yang baik ini, 

Alquran antara lain menempuhnya melalui 

dua cara sebagai berikut.  

Pertama: dicapainya melalui 

bimbingan dan latihan. Mula-mula dengan 

membiasakan akan pikiran dari pendirian-

pendirian yang tidak diyakini kebenarannya 

dan ikut-ikutan mencela orang-orang yang 

taklid buta, lalu dengan mencela melalui 

pernyataan bahwa mereka itu hanya 

mengikuti dugaan-dugaan, sedangkan 

dugaan-dugaan itu tidak berguna sedikit pun 

buat kebenaran. Seterusnya Alquran 

memerintahkan agar mereka melakukan 

penelitian terlebih dahulu terhadap suatu 

persoalan sebelum dipercayai, diikuti dan 

dibiasakan. Kedua: dengan cara mengkaji 

aturan-aturan Allah yang terdapat di alam 

raya yang bentuknya amat teratur. Dengan 

meneliti ini, selain akan mengetahui hukum-

hukum alam yang kemudian melahirkan 

teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan 

juga akan menimbulkan rasa iman dan 

takwa kepada Allah sebagai pencipta alam 
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yang demikian indah dan penuh khasiat itu. 

Cara kedua ini akan menimbulkan 

kebiasaan untuk senantiasa menangkap 

isyarat-isyarat kebesaran Allah dan melatih 

kepekaan.
23

 

Dengan demikian pembiasaan adalah 

proses/segala sesuatu yang dilakukan guna 

untuk dilakukan terus menerus atau menjadi 

kebiasaan. Kegiatan pembiasaan ini cocok 

untuk proses pembentukan moral ataupun 

akhlak anak dalam kehidupannya. Peserta 

didik akan cenderung melakukan sesuatu 

yang sudah terbiasa dilakukannya sehari-

hari. Pembiasaan perilaku yang positif akan 

mengarahkan peserta didik kepada perilaku 

yang positif. Begitupun sebaliknya, jika 

pembiasaan itu mengarah kepada perilaku 

yang negatif maka peserta didik akan 

terbiasa berperilaku yang negatif juga. 

b. Model/bentuk Metode Pembiasaan 

Pendidikan melalui pembiasaan dapat 

dilaksanakan secara terprogram dalam 

pembelajaran, dan secara tidak terprogram 

dalam kegiatan sehari-hari. 

1) Kegiatan pembiasaan terprogram dalam 

pembelajaran dapat dilaksanakan 
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 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 146-147. 
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dengan perencanaan khusus dalam 

kurun waktu tertentu untuk 

mengembangkan pribadi peserta didik 

secara individual, kelompok, dan atau 

klasikal sebagai berikut: 

a) Biasakan peserta didik untuk 

bekerja sendiri, menemukan 

sendiri, dan mengkontruksi sendiri 

pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap baru dalam setiap 

pembelajaran. 

b) Biasakan melakukan kegiatan 

inkuiri dalam setiap pembelajaran. 

c) Biasakan peserta didik untuk 

bertanya dalam setiap 

pembelajaran. 

d) Biasakan belajar secara kelompok 

untuk menciptakan “masyarakat 

belajar”. 

e) Guru harus membiasakan diri 

menjadi model dalam setiap 

pembelajaran. 

f) Biasakan melakukan refleksi pada 

setiap akhir pembelajaran. 
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g) Biasakan melakukan penilaian 

yang sebenarnya, adil, dan 

transparan dengan berbagai cara. 

h) Biasakan peserta duduk untuk 

bekerja sama, dan saling 

menunjang. 

i) Biasakan untuk belajar dari 

berbagai sumber. 

j) Biasakan peserta didik untuk 

sharing dengan temannya. 

k) Biasakan peserta didik untuk 

berpikir kritis. 

l) Biasakan untuk bekerja sama dan 

memberikan laporan kepada orang 

tua peserta didik terhadap 

perkembangan perilakunya. 

m) Biasakan peserta didik untuk 

berani menanggung resiko. 

n) Biasakan peserta didik tidak 

mencari kambing hitam. 

o) Biasakan peserta didik terbuka 

terhadap kritikan. 

p) Biasakan peserta didik mencari 

perubahan yang lebih baik. 
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q) Biasakan peserta didik terus 

menerus melakukan inovasi dan 

improvisasi demi perbaikan 

selanjutnya. 

2) Kegiatan pembiasaan secara tidak 

terprogram dapat dilaksanakan sebagai 

berikut: 

a) Rutin, yaitu pembiasaan yang 

dilakukan terjadwal, seperti: 

upacara bendera, senam, shalat 

berjamaah, keberaturan, 

pemeliharaan kebersihan dan 

kesehatan diri. 

b) Spontan, adalah pembiasaan tidak 

terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti: pembentuka perilaku 

memberi salam, membuang 

sampah pada tempatnya, antre, 

mengatasi silang pendapat 

(pertengkaran). 

c) Keteladanan, adalah pembiasaan 

dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti: berpakaian rapi, berbahasa 

yang baik, rajin membaca, memuji 

kebaikan dan atau keberhasilan 

orang lain, datang tepat waktu.
24
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 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 167-169. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) 

adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok.
1
 

Penelitian kualitatif bersifat induktif di mana 

peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan 

muncul dari data yang telah ditemukan di lapangan. 

Data tersebut dihimpun dengan pengamatan yang 

                                                           
1
 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 60. 
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mendetail dan disertai catatan hasil wawancara serta 

analisis dokumen.
2
 

Kemudian pendekatan yang digunakan adalah 

kualitatif studi kasus. Pendekatan ini dilakukan untuk 

meneliti suatu program, kegiatan, peristiwa ataupun 

kelompok, juga digunakan untuk menghimpun data, 

mengambil makna dan meperoleh pemahaman.
3
 

Pada penelitian ini, pendekatan studi kasus 

digunakan untuk meneliti suatu kegiatan pembiasaan 

pendidikan karakter  pada peserta didik SMAN 2 

Ponorogo, menghimpun data dan memperoleh 

pemahaman pada proses pembiasaan pendidikan 

karakter pada peserta didik SMA. 

 

 

 

                                                           
2
 Nana Syaudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 

60. 
3
 Ibid., 64. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Ide pentingnya dalam penelitian ini adaah bahwa 

peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan 

pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu 

keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan 

ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta.
4
 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai intsrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data dalam pelaksanaan metode pembiasaan 

di SMAN 2 Ponorogo, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di SMAN 2 

Ponorogo. Peneliti tertarik mengambil lokasi di SMAN 

2 Ponorogo ini karena terdapat keunikan dan kesesuaian 

                                                           
4
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 26. 
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dengan topik yang peneliti pilih, dengan pemilihan 

lokasi penelitian ini diharapkan peneliti dapat 

menemukan hal baru terkait dengan pelaksanaan 

metode pembiasaan dalam rangka upaya pendidikan 

karakter siswa. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan benda, hal atau orang, 

tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya 

tentang data. Lofland sebagaimana dikutip oleh 

Moleong, menyatakan bahwa sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan 

sejenisnya.
5
 Data yang diperoleh adalah data-data 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

                                                           
5
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 157. 
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orang dan perilaku yang dapat diamati dan data yang 

diperoleh. 

Untuk mendapatkan data tentang latar belakang 

diadakannya metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo, 

digunakan teknik pengumpulan data observasi dan 

wawancara, untuk sumber datanya adalah kepala 

sekolah. 

Untuk mendapatkan data tentang bentuk-bentuk 

metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo, digunakan 

teknik pengumpulan data wawancara, untuk sumber 

datanya adalah waka kurikulum dan guru atau guru 

agama. 

Untuk mendapatkan data tentang dampak metode 

pembiasaan terhadap karakter siswa SMAN 2 

Ponorogo, digunakan teknik pengumpulan data 

wawancara, untuk sumber datanya adalah waka 

kesiswaan. 
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E. Prosedur/Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitaif, pengumpulan data 

dilakukan pada konsisi yang alamiah, sumber data 

primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta, wawncara mendalam, dan 

dokumentasi.
6
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
7
 

                                                           
6
 Sugiyono, Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 308-309. 
7
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  186. 
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Dalam penelitian ini jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara mendalam, artinya 

bahwa peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus 

permasalahan, sehingga dengan wawancara 

mendalam ini data-data bisa terkumpulkan 

semaksimal mungkin. Pada penelitian ini informan 

yang diambil oleh peneliti adalah pihak sekolah, 

seperti kepala sekolah, waka kurikulum, waka 

kesiswaan, dan guru. Alasannya, karena sebagai 

anggota sekolah, selain itu juga sebagai pelaksana 

kegiatan-kegiatan sekolah. 

Kemudian data yang diperoleh adalah data tentang 

latar belakang diadakannya metode pembiasaan, 

tentang bentuk-bentuk metode pembiasaan, dan 

dampak metode pembiasaan terhadap karakter 

siswa di SMAN 2 Ponorogo. 
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2. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu 

teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung.
8
 

Dalam penelitian ini, penelitimenggunakan 

observasi non partisipatif, dimana peneliti tidak 

terlibat kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau yang digunakan sebagai narasumber 

data penelitian. Peneliti hanya mengamati aktivitas 

yang dilakukan narasumber dari kejauhan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar dari seseorang. Pengumpulan data dengan 

teknik ini merupakan pelengkap dari penggunaan 

                                                           
8
 Nana Syaodih, Metode Penelitian, 220. 
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teknik observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif. Dalam penelitian ini data yang 

dikumpulkan melalui dokumentasi yakni untuk 

mengetahui gambaran umum di SMAN 2 Ponorogo 

meliputi sejarah sekolah, visi misi sekolah, 

program sekolah dan data lain yang menunjang. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah 

selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Namun, apabila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa 

belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

yang kredibel. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep 

Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi 

data, pengajian data, dan verivication.
9
 

    

 

 

 

 

 

 

 

Analisis konsep Miles dan Huberman 

                                                           
9
 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, 337. 

Penyajian Data Pengumpulan  

Data 

Reduksi 

data 

Kesimpulan 
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Adapun langkah-langkah dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah tereduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.
10

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengumpulkan data-data dari hasil wawancara 

dan dokumentasi, setelah seluruh data 

terkumpul, data-data yang masih umum dipilih 

dan difokuskan sesuai dengan pelaksanaan  

metode pembiasaan untuk upaya pendidikan 

karakter siswa di SMAN 2 Ponorogo. 

                                                           
10

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, 338. 
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, dan flowchart. 

Dengan menyajikan data akan memudahkan 

peneliti untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang dipahami.
11

 Pada penelitian ini, 

setelah seluruh data dikumpulkan dan 

direduksi, selanjutnya data disusun secara 

sistematis agar lebih mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

                                                           
11

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, 341. 
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ditemukan bukti-bukti yang kuat dan 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab masalah yang dirumuskan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak, dan akan 

berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan.
12

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas).
13

 

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data 

dilakukan dengan: 

 

                                                           
12

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif, 345. 
13

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 321. 
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1. Perpanjangan pengamatan 

Dengan perpanjangan pengamatan berarti 

peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan 

pengamatan, wawancara lagi dengan sumber 

data yang pernah ditemui maupun yang baru. 

Dengan perpanjangan pengamatan, berarti 

hubungan peneliti dengan narasumber semakin 

terbentuk, tidak ada jarak, terbuka, saling 

mempercayai sehingga tidak ada informasi 

yang di sembunyikan lagi. Dalam melakukan 

perpanjangan pengamatan akan sangat 

tergantung pada kedalaman menggali data 

sampai tingkat makna, keluasan dalam jumlah 

sedikit banyaknya informasi yang diperoleh. 

Serta kepastian data yang valid sesuai dengan 

apa yang terjadi. 
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Dalam perpanjangan pengamatan untuk 

menguji kredibilitas data penelitian ini akan 

difokuskan pada pengujian terhadap data yang 

telah diperoleh itu benar atau tidak, berubah 

atau tidak. Bila telah dicek kembali ke 

lapangan data sudah benar berarti data sudah 

kredibel. Maka waktu perpanjangan 

pengamatan dapat diakhiri. 

2. Pengamatan yang tekun 

Ketekunan pengamatan bermaksud 

menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara 

rinci.
14

 

Hal itu, beerarti peneliti hendaknya 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

                                                           
14

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  321. 
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rinci secara berkesinambungan terhadap upaya 

pendidikan karakter siswa melalui metode 

pembiasaan. 

3. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Triangulasi yang paling banyak 

digunakan adalah pengecekan data dengan 

sumber data yang lain.
15

 

Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memenfaatkan penggunaan: 

sumber, teknik, penyidik, dan teori. Dalam 

penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi 

dengan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek kebenaran suatu informasi yang 

diperoleh melalui sumber yang berbeda dan 

                                                           
15

 Ibid., 330. 
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menggunakan teknik yang sama dalam metode 

kualitatif. Hal itu dapat dicapai peneliti dengan 

jalan: mengajukan berbagai macam variasi 

pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai 

sumber data, memanfaatkan berbagai metode 

agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan 

Dengan mengumpulkan data dari wawancara 

dengan berbagai sumber tentunya masing-

masing akan menghasilkan bukti yang berbeda, 

dan akan melahirkan keluasan pengetahuan 

untuk memperoleh kebenaran. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian ini ada empat tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari peneliti yaitu tahap 

penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap 
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penelitian tersebut adalah: 1) Tahap pralapangan, yaitu 

meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan 

menyangkut persoalan penelitian. 2) Tahap pekerjaan 

lapangan, yaitu meliputi: memahami latar penelitian 

dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 3) Tahap analisis data 

selama dan setelah pengumpulan data. 4) Tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMAN 2 Ponorogo
1
 

SMA 2 Ponorogo berdiri pada tanggal 16 Juli 

1979, dengan SK menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 

8188/1979, tanggal 30 September 1979. 

Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

035/0/1997 nama tersebut diubah menjadi SMU 

Negeri 2 Ponorogo. 

Sekolah ini sudah memiliki gedung sendiri 

sebanyak 9 lokal yang dibangun sejak tahun 1978. 

Tetapi gedung-gedung tersebut belum dapat 

dipakai karena belum dilengkapi dengan fasilitas 

kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, proses 

KBM sehari-hari dilaksanakan pada siang hari di 

SMA Negeri 1 Ponorogo yang pada saat itu 

mnempati gedung swasta milik Yayasan 

Pembangunan Bakti di jalan Batoro Katong 

Ponorogo (sekarang dipakai SMA Bakti Ponorogo). 

                                                           
1
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 01/D/15-IV/2019. 
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Penerimaan murid perdana dikelola oleh 

SMA Negeri 2 Ponorogo dengan siswa 3 kelas 144 

orang yang merupakan hasil seleksi dengan sistem 

“Tes Tulis” dan “Wilayah calon”. Materi tes tulis 

meliputi PMP, Bahasa Indonesia, Matematika, 

Bahasa Inggris, IPA dan IPS. Adapun wilayah 

calon dibagi menjadi 2 bagian yakni wilayah 

“Ponorogo Utara” dan “Ponorogo Selatan” dengan 

garis batas Jalan Imam Bonjol ke Timur (Jl. Alun-

aluun Selatan, Jl. Panglima Sudirman, Jl. Gajah 

Mada dan Jl. Ir. Juanda) sampai dengan Jl. Raya 

Pulung (Halim Perdana Kusuma). 

Calon siswa yang lulus tes dan berdomisili di 

Ponorogo selatan dinyatakan diterima di SMA 2 

Ponorogo melalui sistem seleksi. Beberapa bulan 

kemudian, berdiri SMA 2 Ponorogo yang baru 

memiliki Kepala Sekolah difinitif sebagai 

pengelola tetap dan sekaligus juga sebagai pengajar 

mata pelajaran Tata buku, beliau bernama 

Soeprantiyo berasal dari Mojoroto, Kediri. 

Bersama dengan enam orang guru bantu yang 

bertugas di sekolah ini sejak berdiri, mereka 

adalah: Parmo Ramelanadji, S.Pd (mengajar 

Sejarah dan Geografi), Mulyadi, S.Pd (Penjaskes), 

Alm. Sigit Nurcahyo, BA (PMP), Sri Utami 

(Ekonomi dan Bahasa Inggris) dan Siti Afiyanto, 

BA (Biologi), SMA 1 dan SLTP 1 Ponorogo yang 

membantu mengajar mata pelajaram lain. 
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Pada tahun 1980, SMA 2 sudah memiliki 

gedung sendiri di Jl. Pacar 24 Ponorogo. Dalam 

usianya yang ke 29 tahun, SMA Negeri 2 telah 

mengalami sebelas kali pergantian pimpinan: 

Suprayanto, BA, Hadi Sudarmo, BA, Pranowo, 

BA, Drs. Sudarno, Marniti, BA, Drs. Sutarlan, Drs. 

Mukailani, HS, Drs. Djamil Effendi, dan Drs. 

Sugeng Subagyo, Mpd, Drs. H. Nurhadi Hanuri, 

Dra. Lilik Hermiwi, M.Pd. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan
2
 

a. Visi 

“Menghasilkan sumber daya manusia yang 

bertaqwa, cerdas, dan berkarakter serta 

berbudaya lingkungan.” 

b. Misi 

1) Melaksanakan pembelajaran untuk 

menumbuhkan penghayatan terhadap 

ajaran agama yang dianut dan budaya 

bangsa sehingga terwujud keseimbangan 

iman, taqwa, ilmu, dan amal serta berbudi 

pekerti luhur. 

2) Melaksanakan pembelajaran yang efektif 

dan efisien untuk peningkatan kemampuan 

intelektual dan kecakapan hidup. 

                                                           
2
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 02/D/15-IV/2019. 
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3) Melaksanakan program pembelajaran 

yang mampu mengaktualisasi jati diri 

siswa yang unggul dalam bidang 

akademik dan non akademik. 

4) Menciptakan kondisi lingkungan sekolah 

yang kondusif sehingga peserta didik 

nyaman belajar di sekolah. 

5) Mendorong semangat keunggulan secara 

intensif kepada seluruh warga sekolah. 

6) Menerapkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh warga sekolah 

dan kelompok kepentingan yang terkait 

dengan sekolah (stake holders). 

7) Mendorong warga sekolah untuk memiliki 

dan melaksanakan prinsip kesetaraan 

dalam kemajemukan di dunia global. 

8) Melaksanakan budaya hidup bersih, sehat, 

dan mencegah pencemaran dan kerusakan 

lingkungan sebagai wujud pelestarian 

terhadap lingkungan. 

c. Tujuan 

1) Mempersiapkan peserta didik yang 

bertaqwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha 

Esa dan berakhlak mulia. 

2) Mempersiapkan peserta didik menjadi 

manusia yang berkepribadian cerdas, 
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berkualitas dan berprestasi dalam bidang 

akademis dan non akademis. 

3) Membekali peserat didik agar memiliki 

keterampilan teknologi informasi dan 

komunikasi serta mampu mengembangkan 

diri secara mandiri. 

4) Menanamkan peserta didik sikap ulet dan 

gigih dalam berkompetensi, beradaptasi 

dengan lingkungan dan mengembangkan 

sikap sportifitas. 

5) Membekali peserta didik dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi agar mampu 

bersaing dan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. 

6) Menanamkan sikap santun dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kelestarian 

lingkungan dengan dilandasi keimanan 

dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa. 

7) Menumbuhkan sikap peduli warga sekolah 

untuk mencegah pencemaran dan 

kerusakan lingkungan sekolah. 

3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu bagan 

tatanan pada lembaga atau badan perkumpulan 

tertentu dalam menjalankan roda organisasi. 

Struktur organisasi ini dibuat, dengan harapan 
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tugas yang telah dibebankan sesuai dengan jabatan 

dan tanggung jawabnya masing-masing dapat 

dilaksanakan dengan baik, karena adanya 

koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan maka 

kegiatan pembelajaran di madrasah dapat 

terlaksana dengan baik. 

Adapun Kepala Sekolahnya sekarang adalah 

Ibu Dra. Lilik Hermiwi, M.Pd  dengan struktur 

bagan yang lainnya yang dapat dilihat di lampiran 

laporan hasil penelitian.
3
 

4. Data Guru dan Karyawan 

Guru merupakan anggota sekolah yang 

bertugas untuk menuntun peserta didik menuju 

proses pengembangan potensi diri. Menurut data 

yang didapat SMAN 2 Ponorogo jumlah 

keseluruhan guru 49 orang dan karyawan 19 orang. 

Adapun keterangan mengenai nama guru dan 

karyawan dapat dilihat di lampiran laporan hasil 

penelitian.
4
 

5. Data Siswa 

Peserta didik merupakan anggota masyarakat 

madrasah yang berusaha menggali dan 

mengembangkan potensi diri dengan melalui 

                                                           
3
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 03/D/15-IV/2019. 
4
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 04/D/15-IV/2019. 
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proses pembelajaran. Menurut data yang didapat 

jumlah keseluruhan siswa SMAN 2 Ponorogo 

sekarang ada 1.064 siswa.
5
 

6. Sarana Prasarana 

Sarana prasarana yang ada di SMAN 2 

Ponorogo kondisinya baik. Peralatan praktik atau 

peraga dan sarana prasarana lengkap. Data fasilitas 

kantor terdiri dari kantor Kepala, kantor TU, kantor 

guru, kantor perpustakaan, kantor kopsis, dan 

ruang-ruang yang masih banyak lainnya. 

Keterangan mengenai kondisi sarana prasarana 

yang dapat dilihat di lampiran laporan hasil 

penelitian.
6
 

7. Kurikulum Sekolah 

SMAN 2 Ponorogo sudah mempergunakan 

Kurikulum K13 revisi tahun 2017 untuk kelas X-

XII, sesuai yang berlaku di Sekolah Menengah 

Atas yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan 

Nasional.
7
 

 

 

                                                           
5
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 06/D/15-IV/2019. 
6
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 05/D/15-IV/2019. 
7
 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 07/D/15-IV/2019. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar belakang diadakannya metode 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo 

Pendidikan karakter memang menjadi 

pendidikan yang sangat penting untuk dilaksanakan 

di sekolah, terutama untuk peserta didik jenjang 

SLTA yang mengalami fase remaja yang rentan 

terhadap perubahan sikap. Para siswa yang dalam 

masa transisi atau pencarian jati dirinya akan 

membutuhkan bimbingan dan upaya melindungi 

diri mereka dari ganguan arus globalisasi yang 

membawa dampak buruk. Gejala perilaku tidak 

terpuji yang terjadi di SLTA dilihat dari sikap 

berani kepada bapak ibu guru, perilaku bullying 

dan ketidaksiplinan peserta didik terhadap aturan 

sekolah.  

Perkembangan karakter di SMAN 2 

Ponorogo sudah cukup baik dan berjalan lancar. 

Hal ini dibuktikan dengan diadakannya metode 

pembiasaan penanaman karakter kepada peserta 

didik.  Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh bu 

LH selaku Kepala Sekolah, yaitu: 

Kondisi karakter di SMAN 2 Ponorogo dalam keadaan 

baik. Penanaman karakter ataupun budi perketi di SMA 

2 ini dilaksanakan melalui pembiasaan. Dalam bentuk 

adanya kegiatan literasi di hari Selasa dan Kamis. Dari 

pembiasaan literasi di hari Selasa yaitu bacaan umum 

maka ini pembentukan karakter peserta didik agar selalu 
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berkeinginan dan mau untuk mengembangkan diri baik 

dalam bidang akademis dan non akademis/ 

keterampilan.  Sedangkan untuk literasi hari Kamis ini 

untuk pembentukan karakter religius, untuk 

meningkatakan kecintaannya terhadap kitab suci. 

Diharapkan nantinya peserta didik selain pintar dalam 

akademis maupun keterampilan atau teknologi juga 

memiliki keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Ini 

merupakan spot utama bagi para peserta didik untuk 

memanfaatkan  perolehannya selama di SMA 2 selain 

mendapatkan illmu pengetahuan. Kami memiliki prinsip 

bahwa peserta didik yang pintar ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan memiliki sikap yang baik atau berkarakter 

itu akan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. 

Kemudian untuk upaya cinta tanah air atau negara 

Indonesia maka disini ada pembiasaan menyanyikan 

lagu Indonesia Raya setiap mengawali pembelajaran. 

Kemudian ada kebiasaan berjabat tangan untuk 

meningkatkan karakter sopan santun terhadap guru atau 

dengan sesama. Hal ini untuk memacu kompetensi 

sosial anak agar lebih baik. Karena dengan kompetensi 

sosial yang bagus akan menunjang keberhasilan peserta 

didik dalam segala bidang di masyarakat.
8
 

 

Dari keterangan di atas maka sudah jelas 

bahwa kondisi karakter di SMAN 2 Ponorogo baik 

                                                           
8
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

kode: 08/W/16-IV/2019. 
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dan hal tersebut berjalan karena adanya 

pelaksanaan metode pembiasaan. Oleh karena 

itulah, dilingkungan SMAN 2 Ponorogo ini 

melaksanakan metode pembiasaan sebagai upaya 

penanaman karakter kepada peserta didik. Metode 

pembiasaan ini dilatarbelakangi karena beberapa 

sebab di antaranya yaitu sebagaimana dijelaskan 

oleh bu LH selaku kepala sekolah, yaitu: 

Berprinsip pada bahasa adalah kebiasaan maka dengan 

adanya pembiasaan tersebut untuk mewudujkan 

tercapainya misi sekolah. Karena salah satu misi sekolah 

adalah berkenaan dengan peningkatan karakter maka 

kami berupaya untuk meningkatkan karakter siswa salah 

satu cara untuk mewujudkannya dengan menggunakan 

metode pembiasaan.
9
 

 

Selain karena adanya misi sekolah visi 

SMAN 2 Ponorogo juga menjadi salah satu latar 

belakang diadakannya metode pembiasaan 

karakter. Visi SMAN 2 Ponorogo yaitu 

“Menghasilkan sumber daya manusia yang 

bertaqwa, cerdas, dan berkarakter serta berbudaya 

lingkungan”. Hal ini diungkapkan oleh bapak SH 

selaku Kesiswaan, yaitu: 

                                                           
9
 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

kode: 09/W/16-IV/2019. 
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Dalam praktek di SMAN 2 pembiasaan menjadi salah 

satu metode agar menciptakan budaya sekolah yang 

sesuai dengan visi misi sekolah. Sekaligus untuk 

menjamin kesuksesan dalam menanamkan karakter pada 

peserta didik.
10

 

 

Alasan lain yang menjadi latar belakang 

diadakannya metode pembiasaan adalah agar 

terciptanya budaya positif dalam lingkungan 

sekolah. Hal ini diungkapkan oleh bu E selaku 

kurikulum, “Untuk menciptakan budaya positif di 

SMAN 2 Ponorogo”. 

Kemudian dalam penyusunan metode 

pembiasaan sebagai upaya penanaman karakter 

peserta didik, kepala sekolah serta bapak ibu guru 

menyusunnya secara bersama-sama. Hal ini 

sebagaimana diungkapkan oleh bu LH selaku 

kepala sekolah:  

Saya selaku kepala sekolah memiliki wakil 4, punya 

wakil kepala TU 1, kemudian yang utama memiliki tim 

pengembangan mutu sekolah. Jadi gerak maju dan 

mundurnya sekolah tidak hanya bergantung pada kepala 

sekolah saja melainkan pada pihak-pihak tersebut. 

kepala sekolah bekerja sama koordinasi dengan semua 

pihak sekolah terutama pada tim pengembangan mutu 

tersebut. tim ini mendengarkan saran-saran dari  warga 

                                                           
10

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 18/W/22-IV/2019. 
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sekolah kemudian mereka mengemasnya dalam bentuk 

regulasi. Regulasi itu sebelum di jalankan maka kita 

harus sosialisasikan dulu kemudian didiskusikan. 

Selama diskusi jika ada yang pas kita jalankan kalau ada 

yang masih kurang pas maka akan kita revisi. Disitulah 

peran sebagai kepala sekolah istilahnya sebagai 

pemegang keputusan. Setelah ada diskusi dan direvisi 

maka regulasi tentang pembiasaan akan saya setujui dan 

bisa dipakai atau diterapkan di sekolah.
11

 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa 

ada gejala gangguan kepribadian peserta didik yang 

tercermin pada generasi menengah seperti kasus 

bullying dan ketidak hormatan kepada bapak ibu 

guru. Kemudian dibentuklah upaya penanaman 

karakter pada peserta didik di SMAN 2 Ponorogo 

dalam bentuk metode pembiasaan, yang mana 

metode tersebut dilatarbelakangi oleh adanya visi 

dan misi sekolah serta untuk menciptakan budaya 

positif berkarakter di lingkungan sekolah. Selain 

itu, dalam penyusunan metode pembiasaan ini, 

kepala sekolah dan kurikulum tidak berjalan 

sendiri. Semua pihak sekolah baik kesiswaan, 

bapak ibu guru, staf Tata Usaha serta adanya Tim 

penjamin mutu sekolah yang ikut serta dalam 

proses pembuatan metode pembiasaan agar 
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berjalan atau digunakan di sekolah. Kemudian 

kepala sekolah mengesahkan apa yang telah 

diputuskan pada saat rapat pembentukan metode 

pembiasaan tersebut. 

 

2. Bentuk-bentuk metode pembiasaan di SMAN 2 

Ponorogo 

Bentuk-bentuk metode pembiasaan ini 

dikemas dalam bentuk kegiatan pembiasaan yang 

dilakukan di sekolah. Kegiatan pembiasaan ini 

berawal dari tata tertib, hal ini diungkapkan oleh bu 

E selaku kurikulum, yaitu:  

Sebelum tersusun rapi, dulu kami memakai tata tertib 

untuk memulai pembiasaan disiplin, seperti masuk kelas 

jam 06.45. Hal ini untuk membentuk karakter disiplin 

siswa.
12

 

Setelah itu bentuk-bentuk metode 

pembiasaan ini semakin bertambah kegiatannya, 

yaitu: 

Kegiatan Literasi, Infaq, Ekstrakurikuler, 

OSIS, 5 S, menyayikan lagu Indonesia Raya setiap 

bel masuk berbunyi, upacara bendera, adiwiyata, 

Jum’at bersih, hari bahasa. Hal ini diungkapkan 

oleh bu E selaku kurikulum, yaitu : 
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5S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Salim), datang di 

sekolah sebelum bel berbunyi, menyanyikan lagu 

Indonesia Raya setiap mengawali aktivitas pagi oleh 

seluruh warga sekolah, sholat dhuhur berjamaah, 

gerakakn literasi Alquran setiap Kamis pagi, gerakan 

literasi bacaan umum setiap Selasa pagi, kegiatan Jum’at 

bersih setiap Jum’at pagi bagi karyawan, upacara 

bendera setiap hari Senin, do’a bersama setiap pagi, hari 

bahasa, infaq, sholat jum’at bersama oleh semua warga 

sekolah.
13

 

SMAN 2 Ponorogo juga membagi metode 

pembiasaan dalam 3 bentuk yaitu pembiasaan pada 

intrakurikuler, kookurikuler dan ekstrakurikuler. 

Hal ini diungkapkan oleh bapak SH selaku 

kesiswaan, yaitu: 

5S (Senyum, Salam, Sapa, Santun, Salim), datang di 

sekolah sebelum bel berbunyi, menyanyikan lagu 

Indonesia Raya setiap mengawali aktivitas pagi oleh 

seluruh warga sekolah, sholat dhuhur berjamaah, 

gerakakn literasi Alquran setiap Kamis pagi, gerakan 

literasi bacaan umum setiap Selasa pagi, kegiatan Jum’at 

bersih setiap Jum’at pagi bagi karyawan, upacara 

bendera setiap hari Senin, do’a bersama setiap pagi, hari 

bahasa, infaq, sholat jum’at bersama oleh semua warga 

sekolah. Kemudian salah satu contoh ringan dalam 

pembiasaan , misalnya peserta didik menyelenggarakan 
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suatu kegiatan bagaimana cara pengelolaannya termasuk 

bagaimana peserta didik menyikapi masalah, termasuk 

salah satunya dalam hal kejujuran dan disiplin ini kita 

terapkan. Sebagai contoh, selesai kegiatan harus segera 

menyusun laporan, jangan ditunda-tunda. Kemudian 

biasakan mengelola dengan prinsip kamu sebagai 

organisatoris bukan pribadi. Sehingga tidak ada yang 

namanya usaha untuk tidak jujur dalam masalah ini. Jadi 

ini yang kita bangun, jadi peserta didik serta merta harus 

mau mengikuti arahan dari para pembina di bidangnya 

masing-masing. Kemudian dalam pembelajaran juga 

menyelipkan karakter-karakter dengan mencontohkan 

sikap ataupun keteladanan guru kepada peserta didik. 

Dalam hal penugasan kita semaksimal mungkin 

menanamkan karakter tanggungjawab dan disiplin 

seperti adanya pembatasan waktu. Jadi bisa dikatakan 

pembiasaan ini dikemas dalam 3 bagian yaitu masuk 

dalam intrakurikuler, kookurikuler dan ekstrakurikuler.
14

 

SMAN 2 Ponorogo merupakan SMA umum 

yang di dalamnya tidak hanya muslim, maka di 

sekolah ditanamkan karakter toleransi yang 

dikemas dengan pembiasaan mengerjakan tugas 

kelompok yang anggotanya campur dari berbagai 

agama. Hal ini diungkapkan oleh bapak F selaku 

guru agama, yaitu: 
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Di karakter toleransi ini saya berusaha menekankan 

kepada peserta didik. Saya selalu menugaskan pada 

kelas yang campur alias ada yang non muslim. Saya 

menugaskan membuat video yang itu bisa dikerjakan 

semua, tidak hanya muslim saja. Dan malah peserta 

didiknya sendiri yang meminta izin kepada saya supaya 

ikut andil dalam pengerjaan tugas. Padahal disitu saya 

tidak mewajibkannya ikut serta, karena ini pelajaran 

PAI.
15

 

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa 

bentuk-bentuk metode pembiasaan di SMAN 2 

Ponorogo terbagi menjadi beberapa kegiatan yaitu: 

a. Upacara bendera setiap hari Senin pagi yang 

diikuti seluruh warga sekolah. 

b. Literasi umum (bacaan umum). Semua peserta 

didik dan guru membaca buku di kelas. 

c. Hari Bahasa. Setiap hari yang ditetapkan hari 

bahasa semua warga wajib menggunakan 

bahasa yang ditetapkan untuk percakapan di 

dalam kelas (pembelajaran). Hari Rabu 

menggunakan bahasa Inggris. 

d. Literasi agama. Untuk muslim literasi Alquran 

di kelas, untuk non muslim literasi kitab 

masing-masing di perpustakaan. 
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e. Jum’at bersih, karyawan sekolah 

membersihkan lingkungan sekolah.  

f. Infaq di hari jum’at 

g. SMAN 2 Ponorogo juga mengadakan Jum’atan 

bagi warga sekolah dan di laksanakan di aula 

sekolah. 

h. Kegiatan ekstrakurikuler. 

i. Setiap hari budaya 5S. 

j. Setiap bel masuk pertama berbunyi semua 

warga sekolah menyanyikan lagu Indonesia 

Raya. 

k. Kegiatan Adiwiyata. 

Metode pembiasaan ini dimasukkan dalam 3 

bagian penting kegiatan sekolah yaitu pada 

intrakurikuler, kookurikuler dan ekstrakurikuler. 

 

3. Dampak metode pembiasaan terhadap karakter 

siswa di SMAN 2 Ponorogo 

Sekolah yang baik akan mengupayakan dan 

melaksanakan strategi sekolah, serta menjalankan 

visi misi yang telah dirumuskan dengan maksimal. 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

penting bahkan dapat dikatakan sebagai hakikat 

pendidikan itu sendiri, maka harus ditanamkan 

sejak dini. Salah satu cara menerapkan pendidikan 
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karakter di sekolah adalah dengan menggunakan 

metode pembiasaan. Ketika pembiasaan terus 

diterapkan, terutama pembiasaan positif maka 

karakter yang terbentuk akan melekat pada peserta 

didik. Metode pembiasaan akan berpengaruh besar 

pada tertanamnya karakter peserta didik. 

Dampak dari metode pembiasaan terhadap 

karakter siswa di SMAN 2 Ponorogo dalam 

kegiatan pembiasaan yang dilakukan sekolah, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Literasi agama 

Menurut hasil wawancara dengan bu 

LH selaku kepala sekolah, yaitu: 

Penanaman karakter ataupun budi perketi di 

SMA 2 ini dilaksanakan melalui 

pembiasaan. Dalam bentuk adanya kegiatan 

literasi di hari Selasa dan Kamis. Dari 

pembiasaan literasi di hari Selasa yaitu 

bacaan umum maka ini pembentukan 

karakter peserta didik agar selalu 

berkeinginan dan mau untuk 

mengembangkan diri baik dalam bidang 

akademis dan non akademis/ keterampilan.  

Sedangkan untuk literasi hari Kamis ini 

untuk pembentukan karakter religius, untuk 

meningkatakan kecintaannya terhadap kitab 

suci. Diharapkan nantinya peserta didik 

selain pintar dalam akademis maupun 
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keterampilan atau teknologi juga memiliki 

keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. Ini 

merupakan spot utama bagi para peserta 

didik untuk memanfaatkan  perolehannya 

selama di SMA 2 selain mendapatkan illmu 

pengetahuan. Kami memiliki prinsip bahwa 

peserta didik yang pintar ilmu pengetahuan 

dan teknologi dan memiliki sikap yang baik 

atau berkarakter itu akan berguna bagi 

masyarakat, bangsa dan negara.
16

 

 

Pembiasaan literasi agama yang 

didalamnya yaitu membaca Alquran 

bertujuan untuk meningkatkan nilai religius 

peserta didik. Sehingga peserta didik tidak 

hanya pintar iilmu pengetahuan dan 

teknologi saja tetapi mengimbanginya 

dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Diharapkan peserta didik tidak 

hanya membaca Alquran di sekolah saja 

tetapi ketika dirumah juga diterapkan 

sehingga nilai-nilai religiusnya bisa 

diterapkan di masyarakat. 

Berdasarkan ungkapan R menjelaskan 

sikapnya sebelum diadakan literasi agama 

yaitu sebagai berikut: 
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Saya membaca Alquran hanya saat di 

marahi orang tua bahkan bisa dihitung 

sebulan sekali. Bahkan sholat saya juga 

jarang. Kalau tidak dimarahi orang tua saya 

tidak sholat. Maka dari itu saya kurang 

lancar dalam membaca Alquran. 

 

Berdasarkan uraian tersebut 

menjelaskan bahwa sikap peserta didik 

belum memiliki karakter religius yang kuat. 

Sehingga sekolah mengadakan literasi 

agama untuk menumbuhkan dan 

memperkuat karakter religius peserta didik.  

Berdasarkan ungkapan R bahwa: 

Awalnya saya masih formalitas saja. Saya 

mengikuti literasi hanya di sekolah. Jadi 

saya hanya membaca Alquran di sekolah 

saja pada saat literasi diadakan. Tetapi 

setelah 3 bulan saya mengikuti kegiatan 

literasi saya merasa sudah ingin membaca 

Alquran terus setiap hari. Walaupun 

memang literasi ini juga menuntut hafalan, 

tapi menurut saya, jiwa saya juga terketuk 

untuk selalu mengaji. Maka setiap di rumah 

sebelum saya les atau belajar saya mengaji 

sekitar 2 halaman. Itupun saya masih belum 

lancar dan masih di simak oleh bapak saya. 

Tetapi saya merasa ingin bisa supaya di 
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sekolah tidak malu dengan teman-teman 

saya yang sudah lancar. 

 

Berdasarkan ungkapan di atas dapat 

dimaknai bahwa adanya pembiasaan literasi 

agama dapat mengubah sikap peserta didik 

yang semula tidak rajin membaca Alquran 

menjadi rajin. Adapun yang semula belum 

lancar dalam mem baca Alquran menjadi 

lebih lancar dan meningkatkan semangat 

peserta didik dalam beribadah. 

b. Sholat Jum’at 

Sholat Jum’at di SMAN 2 Ponorogo 

dilakukan pada Jum’at siang oleh semua 

warga sekolah yang laki-laki. Untuk khatib 

dan imam di laksanakan oleh bapak guru 

termasuk guru PAI, kemudian untuk bilal 

bergantian dari peserta didik. Hal ini di 

lakukan untuk membiasakan peserta didik 

untuk mencintai agamanya. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh bapak F selaku guru 

PAI, yaitu: 

Untuk sholat jum’at ini dilakukan semua 

warga sekolah laki-laki. Untuk imam dan 

khatib dari guru, dan bilal dari peserta didik 

secara bergantian. Supaya anak-anak 
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terbiasa sholat Jum’at dan menjadi lebih 

baik agamanya.
17

 

 

c. Pembiasaan berkata jujur 

Menurut hasil wawancara dengan ibu 

E selaku kurikulum, yaitu: 

Semula sebelum adanya pembiasaan peserta 

didik terlihat biasa. Maksudnya belum 

nampak karakternya. Seperti semula 

sebelum adanya izin berlapis, peserta didik 

banyak yang tidak jujur, tidak disiplin. 

Banyak peserta didik yang 

menyalahgunakan izin. 

 

Hal di atas menjelaskan bahwa 

sebelum adanya pembiasaan jujur, banyak 

peserta didik yang tidak jujur terutama pada 

masalah perizinan keluar sekolah. Dengan 

adanya hal tersebut maka sekolah 

membiasakan jujur dalam segala hal. 

Sehingga dampak yang dirasakan adalah 

sebagai berikut menurut hasil wawancara 

dengan bapak F selaku guru PAI, yaitu: 
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Di SMAN 2 ini menerapkan karakter 

kejujuran hal tersebut diwujudkan dengan 

adanya himbauan bagi siapa saja yang 

menemukan benda atau uang yang terjatuh 

atau tertinggal maka segera dilaporkan dan 

diumumkan oleh pihak guru atau piket. Hal 

tersebut sudah menjadi budaya sekolah. 

Ada anak yang menemukan uang dan 

dilaporkan kepada kami, setelah saya 

umumkan dengan tidak menyebut nominal, 

ada anak yang menghampiri kami untuk 

mengambil uang yang hilang tadi dengan 

menyebutkan ciri-ciri uang yang hilang dari 

anak tersebut. Tapi jika memang bukan 

miliknya siswa tidak berani mengambilnya 

atau menyatakan kepemilikan dari uang 

tersebut. kemudian ada kejadian dimana 

jaket saya tertinggal di aula, itupun tidak 

tersentuh oleh siswa dan masih di aula 

sampai lamanya dua minggu dengan 

kondisi yang sama di atas meja.
18

 

 

Pembiasaan kejujuran ini dilakukan 

dengan cara menyusun aturan dan himbauan 

bagi siapa saja yang menemukan benda 

yang bukan miliknya maka harap 
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dilaporkan ke kantor dan diumumkan. Hal 

ini memiliki dampak yang baik bagi peserta 

didik. Peserta didik menjadi lebih jujur 

dalam hatinya dan melakukan sesuatu 

sesuai dengan hatinya yang jujur. Seperti 

yang diungkapkan di atas bahwa ketika 

menemukan barang yang bukan miliknya 

maka peserta didik tidak akan mengakui hak 

miliknya dan segera melaporkan ke kantor 

untuk dikembalikan kepada pemilik aslinya. 

Begitupun ketika seorang peserta didik 

ingin mengambil barang atau benda yang 

diumumkan ketika memang ciri-cirinya 

bukan tertuju pada barang miliknya, peserta 

didik juga tidak mau menerimanya. 

SMAN 2 Ponorogo merupakan sekolah 

umum yang menerima semua peserta didik 

dari berbagai kalangan ras, etnis, suku, 

maupun agama. Semua agama diterima di 

sekolah ini. Karena sekolah umum maka 

mengedepankan toleransi beragama, 

sebagaimana yang disampaikan oleh bapak 

F, yaitu: 

Saya lihat antusias siswa sangat tinggi untuk 

mengerjakan tugas yang saya berikan. Bahkan 

yang nonmuslim pun ikut membantu dalam 

mengerjakan tugas yang saya berikan walaupun 
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bukan kewajiban mereka untuk menyelesaikan 

tugas yang saya berikan.
19

 

 

Untuk pembelajaran agama Islam di 

SMAN 2 Ponorogo dilakukan di kelas, bagi 

yang nonmuslim tetap di kelas tidak 

diperkenankan meninggalkan kelas, tetapi 

boleh membaca buku lain supaya tidak 

terganggu dengan pembelajaran di kelas. 

Tetapi di sini guru PAI SMAN 2 Ponorogo 

mempersilahkan peserta didik nonmuslim 

untuk ikut serta dalam pengerjaan tugas 

kepada peserta didik muslim. Mereka juga 

diberi nilai ketika ikut serta dalam 

penugasan. Bahkan inisiatif mereka sendiri 

untuk membantu ikut serta dalam 

penugasan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

karakter tolerasi sudah tertanam melalui 

metode pembiasaan di kelas. 

d. Pembiasaan Disiplin 

Sebelum adanya pembiasaan disiplin, 

berdasarkan ungkapan bu E selaku 

kurikulum yaitu: 

Semula sebelum adanya pembiasaan peserta 

didik terlihat biasa. Maksudnya belum nampak 
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karakternya. Seperti semula sebelum adanya 

izin berlapis, peserta didik banyak yang tidak 

jujur, tidak disiplin. Banyak peserta didik yang 

menyalahgunakan izin. 

 

Berdasarkan ungkapan di atas dapat 

dimaknai bahwa peserta didik sebelum di 

lakukan pembiasaan, sikapnya tidak disiplin 

dan hal tersebut mengakibatkan kurang 

jujurnya peserta didik dalam hal aturan yang 

di terapkan di SMAN 2 Ponorogo. Sehingga 

sekolah mengatasi hal tersebut dengan 

menerapkan pembiasaan disiplin dan 

meperketat aturan. Sehingga SMAN 2 

Ponorogo terkenal dengan sekolah 

disiplinnya, sehingga aturan yang dibuat 

juga banyak yang memiliki unsur disiplin, 

hal ini diungkapkan oleh bapak S selaku 

kesiswaan, yaitu: 

Yang menonjol karakter disiplin. Pagernya saja 

tinggi, mau kemana-mana atau keluar izinnya 

berlapis. Tidak bisa izin ke satu orang saja. 

Izinnya kebebarapa elemen dan komponen. 

Seperti kepada guru mata pelajaran dulu, 

kemudian kepada petugas piket lalu kepada 

satpam. Jika salah satu komponen tidak ada 

tanda tangannya, maka tidak dapat izin keluar. 

Sehingga peserta didik masuk kesekolah ini 
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sudah harus menyesuaikan dengan budaya dan 

peraturan sekolah. Sebagai contoh, saya setiap 

pagi sampai hampir istirahat pertama, saya 

selalu duduk di kantin. Saya menghalaui 

peserta didik supaya pada saat mata pelajaran 

tidak ada yang pergi ke kantin. Jadi harus di 

kelas masing-masing. Saya menjadi hantu di 

kantin ini. Supaya membiasakan siswa untuk 

tertib di kelas.
20

 

 

Bel masuk SMAN 2 Ponorogo adalah 

pukul 06.45, sebelum itu peserta didik harus 

sudah di sekolahan. Waktu tersebut 

termasuk waktu pagi dan waktu disiplin 

bagi peserta didik dalam melakukan 

kegiatan pembelajaran. Sebagaimana 

ungkapan diatas bahwa SMAN 2 ketat 

dalam hal perizinan, karena untuk 

menciptakan lulusan yang berkarakter 

disiplin dan bertanggungjawab maka hal 

tersebut menjadi budaya di SMAN 2 

Ponorogo. 

Guru-guru di SMAN 2 Ponorogo 

membiasakan peserta didiknya untuk 

memiliki semangat juang yang tinggi, kerja 

keras dan berprestasi. Banyak peserta didik 
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yang tidak hanya pintar akademik saja, 

tetapi aktif dalam organisasi sekolah. 

Sebagaimana yang diungkapkan AM 

selaku peserta didik kelas XI, yaitu: 

Untuk kegiatan sekolah setiap harinya yang 

seperti biasa sekolah mulai dari 06.45-16.00 

hari senin sampai dengan hari jum’at. kemudian 

kalau saya setiap Kamis ada ekstra PMR dan 

untuk hari Jum’at saya sebagai dewan ambalan 

mengikuti kegiatan pramuka untuk membantu 

membimbing adik-adik dibawah tingkat saya. 

Kalau menyinggung prestasi saya, menurut 

saya belum memiliki prestasi tapi saya aktif di 

bidang organisasi seperti aktif di duta kesehatan 

remaja, kemudian saya memiliki minat dan 

bakat dibidang seni, saya juga aktif dan 

berbakat di PMR, kemarin terakhir saya ikut 

lomba di Sidoarjo, kemudian saya suka 

membuat esai.
21

 

 

Berdasarkan ungkapan di atas jelas 

bahwa peserta didik SMAN 2 Ponorogo 

sangat kerja keras dalam pembelajaran 

akademis maupun non akademis. Bahkan 

aktif di luar sekolah seperti di duta 
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kesehatan remaja. Sekolah dimulai pada jam 

06.45-16.00 setelah itu ada yang les private 

ada yang rapat organisasi. Banyak peserta 

didik yang bekerja keras untuk prestasinya 

di sekolah. Hal ini telah dijadikan budaya 

oleh sekolah agar menciptakan karakater 

positif bagi generasi penerus. 

e. Budaya 5 S 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bu L selaku kepala sekolah, yaitu: 

Dengan adanya metode pembiasaan ini peserta 

didik disini kalau dilepas menjadi peserta didik 

yang punya unggah ungguh, sopan santun, 

komunikasinya bagus. Terakhir saya lihat pada 

acara perpisahan atau farewel party jika di 

sekolah lain ada yang jingkrak jingkrak, kalau 

di SMA 2 ini saya lihat peserta didiknya 

tenang, sopan, tidak ada yang jingkrak jingkrak, 

sopan pada tamu-tamu yang lebih tua. Ini 

merupakan indikasi bahwa penanaman karakter 

melalui pembiasaan sudah betul dianggap 

sesuatu  yang wajar dan masuk di kehidupan 

SMA 2.
22

 

 

                                                           
22

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 11/W/16-IV/2019. 
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Berdasarkan ungkapan di atas bahwa, 

SMAN 2 melakukan metode pembiasaan 

seperti penerapan karakter sopan bertujuan 

ketika peserta didik dilepas di luar sekolah, 

peserta didik memiliki sopan santun. Tata 

krama yang baik sebagai indikasi 

berhasilnya sekolah dalam mewujudkan visi 

misi sekolah, sehingga adanya metode 

pembiasaan sangat mempengaruhi 

keberhasilan sekolah dalam mencapai 

keberhasilannya. 

f.  Pembiasaan upacara bendera hari Senin 

Untuk menumbuhkan semangat 

kebangsaan dan nasionalisme di SMAN 2 

Ponorogo melakukan upacara bendera 

setiap hari Senin pagi di lapangan sekolah. 

g. Menyanyikan lagu kebangsaan 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bu L selaku kepala sekolah, yaitu: 

Kemudian untuk upaya cinta tanah air atau 

negara Indonesia maka disini ada pembiasaan 

menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap 

mengawali pembelajaran.
23

 

 

                                                           
23

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 08/W/16-IV/2019. 
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Berdasarkan ungkapan di atas jelas 

bahwa dampak dari menyanyikan lagu 

kebangsaan adalah untuk upaya cinta tanah 

air. 

Selain pada sikap peserta didik, dampak 

metode pembiasaan juga dilihat atau 

berpengaruh pada prestasi peserta didik. 

SMAN 2 Ponorogo termasuk dalam kategori 

SMA favorit sehingga banyak prestasi yang 

ditorehkan peserta didik untuk sekolah, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak 

Sugeng selaku kesiswaan, yaitu: 

Semakin tahun semakin baik. Kalau saya cerita, 

ini dari sisi prestasi. Karena bagaimanapun 

prestasi yang kita capai itu tidak lepas dari 

pendidikan karakter yang kita aplikasikan. 

Contoh tanggung jawab, disiplin, serius 

mengerjakan sesuatu, memiliki cita-cita yang 

tinggi. Tanpa kita tumbuhkan dengan 

pendidikan karakter melalui pembiasaan maka 

tidak akan mencapai prestasi yang kita 

harapkan. Jadi 3 tahun yang lalu kita hanya 

mendapatkan 44 kejuaraan dalam satu tahun. 

Lalu tahun kemarin kita mendapatkan 145 

kejuaraan. Jadi sangat signifikan. Setiap 

minggu ada yang mendapat juara dari berbagai 

lomba. Jadi mutlak menurut saya pendidikan 
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karakter itu mempengaruhi peserta didik untuk 

mau berprestasi atau tidak.
24

 

 

Berdasarkan ungkapan di atas, metode 

pembiasaan menjadi salah satu metode untuk 

membuat peserta didik mau berprestasi dan 

terbentuk karakter prestasinya. Banyak piala 

yang disumbangkan dalam 1 tahunnya dan itu 

menjadi bukti berhasilnya metode pembiasaan 

dalam menumbuhkan karakter berprestasi 

peserta didik. 

SMAN 2 Ponorogo merupakan sekolah 

adiwiyata, sehingga menjunjung tinggi sikap 

peduli lingkungan, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh bapak Sugeng selaku 

kesiswaan, yaitu: 

Sesuai dengan visi dan misi sekolah yang 

antara lain mengedepankan disamping mutu 

lulusan juga mutu karakter lulusan. Dan 

kebetulan SMAN 2 ini menjadi salah satu 

sekolah adiwiyata. Sehingga bagaimanapun 

kecintaan pada lingkungan ini mendapatkan 

perhatian. Dalam praktek di SMAN 2 

pembiasaan menjadi salah satu metode agar 

menciptakan budaya sekolah yang sesuai 

                                                           
24

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 22/W/22-IV/2019. 
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dengan visi misi sekolah. Sekaligus untuk 

menjamin kesuksesan dalam menanamkan 

karakter pada peserta didik.
25

 

 

Dengan adanya metode pembiasaan karakter 

maka menghasilkan peserta didik yang peduli 

lingkungan. Salah satu agenda dari adiwiyata 

adalah sebagaimana yang diungkapakan oleh 

AM selaku peserta didik SMAN 2 Ponorogo 

kelas XI, yaitu: 

Kegiatannya seperti membersihkan lingkungan 

sekitar kita seperti kelas kita, membersihkan 

halaman depan, kegiatan menanam. Pada saat 

saya kelas X kemarin kita melakukan kegiatan 

menanam, jadi dari rumah bawa tanaman 

kemudian di tanam bersama di sekolah. Untuk 

hasilnya bisa dinikmati untuk semua warga 

sekolah.
26

 

 

Kegiatan adiwiyata yang dilaksanakan antara 

lain: membersihkan lingkungan sekolah, 

menanam tanaman/berkebun, panen hasil 

tanaman yang ditanam. 

                                                           
25

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 18/W/22-IV/2019. 
26

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 15/W/18-IV/2019. 
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h. Pembiasaan Sikap Tanggung jawab  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

bapak S selaku kesiswaan, yaitu: 

Kemudian salah satu contoh ringan dalam 

pembiasaan , misalnya peserta didik 

menyelenggarakan suatu kegiatan bagaimana 

cara pengelolaannya termasuk bagaimana 

peserta didik menyikapi masalah, termasuk 

salah satunya dalam hal kejujuran dan disiplin 

ini kita terapkan. Sebagai contoh, selesai 

kegiatan harus segera menyusun laporan, 

jangan ditunda-tunda. Kemudian biasakan 

mengelola dengan prinsip kamu sebagai 

organisatoris bukan pribadi. Sehingga tidak ada 

yang namanya usaha untuk tidak jujur dalam 

masalah ini. Jadi ini yang kita bangun, jadi 

peserta didik serta merta harus mau mengikuti 

arahan dari para pembina di bidangnya masing-

masing.
27

 

 

Berdasarkan ungkapan di atas bahwa di 

SMAN 2 sudah menerapkan sikap tanggung 

jawab yaitu dalam bidang organisasi. 

Berusaha untuk menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu dan bertanggung jawab 

                                                           
27

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, kode: 19/W/22-IV/2019. 
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dengan apa yang dikerjakan peserta didik. 

Hal ini sudah dibiasakan oleh semua guru-

guru di SMAN 2 Ponorogo. Sehingga 

dampak pembiasaan tersebut menumbuhkan 

sikap tanggungjawab peserta didik dalam 

organisasi dan kehidupan peserta didik. 

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan 

bahwa dampak metode pembiasaan terhadap 

karakter siswa di SMAN 2 Ponorogo memiliki 

dampak yang bagus. Adanya metode pembiasaan 

karakter ini menjadikan peserta didik memiliki 

karakter yang baik Hal ini dibuktikan dari berbagai 

kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah 

dapat mengubah sikap peserta didik kepada guru, 

teman sekolah bahkan kepada lingkungannya.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data tentang Latar Belakang 

Diadakannya Metode Pembiasaan di SMAN 2 

Ponorogo 

Pada hakikatnya Pendidikan karakter 

memiliki makna lebih tinggi dari pendidikan moral, 

karena pendidikan karakter tidak hanya berkaitan 

dengan masalah benar-salah, tetapi bagaimana 

menanamkan kebiasaan (habit) tentang hal-hal yang 

baik dalam kehidupan, sehingga anak/peserta didik 

memiliki kesadaran, dan pemahaman yang tinggi, 

serta kepedulian dan komitmen untuk menerapkan 

kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa karakter 

merupakan sifat alami seseorang dalam merespons 

situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam 

tindakan nyata melalui perilaku baik, jujur, 

bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan 

nilai-nilai karakter mulia lainnya.
1
 

Perkembangan karakter di SMAN 2 

Ponorogo sudah cukup baik dan berjalan lancar. Hal 

ini dibuktikan dengan diadakannya metode 

pembiasaan penanaman karakter kepada peserta 

didik. Dengan prinsip bahwa untuk menciptakan 
                                                           

1
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 3. 
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prilaku positif maka harus membiasakan prilaku 

positif kepada peserta didik. Karakter positif 

dibiasakan dan diamalkan di sekolah supaya 

membentuk peserta didik yang berkarakter. Sehingga 

karakter positif dapat melekat kuat dan diterapkan 

dalam keseharian peserta didik.  

Hal ini selaras dengan pendapat E. Mulyasa 

bahwa pendidikan karakter sama dengan pendidikan 

pada umumnya yang dalam prosesnya diperlukan 

metode yang efektif dan menyenangkan. Dari 

berbagai metode pendidikan, metode yang paling tua 

antara lain pembiasaan. Menurut E. Mulyasa 

pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan 

secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi 

kebiasaan. Pembiasaan sebenarnya berintikan 

pengalaman, yang dibiasakan itu adalah sesuatu 

yang diamalkan. Pembiasaan menempatkan manusia 

sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat 

menghemat kekuatan, karena akan menjadi 

kebiasaan yang melekat dan spontan, agar kekuatan 

itu dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan 

dalam setiap pekerjaan, dan aktivitas lainnya.
2
  

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa 

dalam pelaksanaan penanaman karakter dibutuhkan 

metode yang sesuai, sehingga karakter dapat 

tertanam dalam diri peserta didik. Dalam 

pelaksanaannya di SMAN 2 Ponorogo metode yang 

                                                           
2
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 165-166. 
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digunakan adalah metode pembiasaan, di mana 

metode ini menitik beratkan pada penanaman 

kegiatan atau amalan yang sifatnya terus menerus 

atau rutunitas. Tujuan dari pembiasaan ini adalah 

untuk membiasakan peserta didik dalam bertingkah 

laku ataupun berkarakter yang baik. Ketika sekolah 

membiasakan peserta didiknya untuk bersalaman 

dengan bapak ibu guru maka peserta didik dengan 

sendirinya akan bersalaman dengan bapak ibu guru 

ketika bertemu. 

Metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo 

dilatarbelakangi oleh beberapa sebab di antaranya 

yaitu: 

1. Dalam praktik di SMAN 2 pembiasaan menjadi 

salah satu metode agar menciptakan budaya 

sekolah yang sesuai dengan visi misi sekolah. 

Visi SMAN 2 Ponorogo yaitu “Menghasilkan 

sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas, 

dan berkarakter serta berbudaya lingkungan”. 

Visi sekolah berbeda dengan misi sekolah. Visi 

sekolah memiliki cakupan lebih panjang, 

sementara misi sekolah merupakan cara yang 

digunakan untuk mencapai visi sekolah tersebut. 

visi sekolah merupakan harapan atau cita-cita 

yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga 

sekolah. Visi berfungsi sebagai harapan bersama 

seluruh warga sekolah sekaligus seluruh pihak 

terkait di masa mendatang. Visi sekolah yang 
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baik akan bisa menginspirasi, memotivasi 

sekaligus memberikan kekuatan bagi seluruh 

unsur sekolah dan stake holder. Adapun visi 

SMAN 2 Ponorogo berkenaan dengan 

menghasilkan manusia yang berkarakter, 

sehingga dapat dimaknai bahwa harapan seluruh 

warga sekolah adalah menjadikan peserta didik 

memiliki karakter. Untuk mencapai visi sekolah 

hal yang dilakukan adalah mencari jalan yang 

sesuai agar tercapai visi yang diinginkan. Jalan 

atau metode yang sesuai menurut warga sekolah 

adalah dengan menggunakan metode 

pembiasaan. Metode pembiasaan ini merupakan 

metode yang lama diterapkan di SMAN 2 

Ponorogo. Metode pembiasaan ini bermula 

ketika adanya pembiasaan disiplin. SMAN 2 

Ponorogo mengedepankan nilai-nilai disiplin, 

sehingga peraturan di sekolah pun berlapis 

tentang tata tertib maupun pelaksanaan 

pembelajaran. Disiplin menjadi perhatian 

sekolah karena berprinsip bahwa sekolah yang 

baik adalah yang mengedepankan nilai-nilai 

displin untuk semua warga sekolahnya. Dengan 

demikian, dapat dimaknai metode pembiasaan di 

SMAN 2 Ponorogo merupakan metode yang pas 

dan penting untuk diterapkan sebagai metode 

untuk menyukseskan tujuan sekolah dan agar 

visi sekolah tercapai. Dengan adanya metode 

pembiasaan sekolah akan menjadi sekolah yang 

baik karena visinya berkaitan dengan karakter. 



103 
 

 

Hal ini selaras dengan pendapat E. Mulyasa 

bahwa tujuan penanaman pendidikan karakter 

pada tingkat satuan pendidikan mengarah pada 

pembentukan budaya sekolah/madrasah, yaitu 

nilai-nilai yang melandasi perilaku, tradisi, 

kebiasaan sehari-hari, serta simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh semua warga 

sekolah/madrasah, dan masyarakat sekitarnya. 

Budaya sekolah/madrasah merupakan ciri khas, 

karakter atau watak, dan citra sekolah/madrasah 

tersebut di mata masyarakat luas.
3
  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

sekolah yang baik adalah sekolah yang memiliki 

visi yang baik/visi yang berkarakter. Supaya 

menciptakan peserta didik yang memiliki 

karakter yang baik serta dapat diaplikasikan 

dalam lingkungannya. Dengan adanya metode 

pembiasaan sekolah dapat menciptakan budaya 

karakter yang sesuai dengan visi misi sekolah.  

2. Menjamin kesuksesan dalam menanamkan 

karakter pada peserta didik, sehingga sangat 

membutuhkan metode pembiasaan agar karakter 

benar-benar terbentuk dalam diri peserta didik.  

SMAN 2 Ponorogo memiliki tujuan sekolah 

yaitu mempersiapkan peserta didik yang 

bertaqwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, 

                                                           
3
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter,  9. 
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menjadi manusia yang cerdas, memiliki sikap 

ulet, memiliki sikap santun, memiliki sikap 

peduli kepada lingkungan dan sesama manusia. 

Hal tesebut menunjukkan bahwa tujuan sekolah 

adalah untuk menciptakan peserta didik yang 

berkarakter sesuai dengan visi sekolah yang 

berkenaan dengan pendidikan karakter. untuk 

mencapai tujuan dan menjamin kesuksesan 

penanaman karakter, dibutuhkan cara atau 

metode yang sesuai. Metode pembiasaan ini 

dianggap sesuai oleh pihak sekolah, sehingga 

metode ini yang diterapkan di sekolah demi 

tercapainya pendidikan karakter pada peserta 

didik. Sekolah beranggapan bahasa adalah 

pembiasaan. Dapat dimaknai bahwa ketika kita 

bisa berbahasa yang baik dengan cara 

dibiasakan/pembiasaan, sehingga pembiasaan 

dapat dikatakan ruh sekolah karena sekolah 

merasa membutuhkan. Posisi pembiasaan 

sebagai metode sangat dibutuhkan. Segala 

sesuatu perbuatan ketika tidak dibiasakan akan 

tidak terlaksana perbuatan tersebut. Begitu pun 

karakter, ketika dibiasakan kesehariannya akan 

timbul karakter tersebut.  

Hal ini selaras dengan pendapat E. Mulyasa 

bahwa pada umumnya pendidikan karakter 

menekankan pada keteladanan, penciptaan 

lingkungan, dan pembiasaan melalui berbagai 

tugas keilmuan dan kegiatan kondusif. Dengan 
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demikian, apa yang dilihat, didengar, dirasakan 

dan dikerjakan oleh peserta didik dapat 

membentuk karakter mereka. Untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif dapat 

dilakukan melalui berbagai variasi metode 

sebagai berikut: penugasan, pembiasaan, 

pelatihan, pembelajaran, pengarahan dan 

keteladanan. Berbagai metode tersebut 

mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam 

pembentukan karakter peserta didik.
4
 Dengan 

demikian, metode pembiasaan di SMAN 2 

Ponorogo memiliki pengaruh yang besar 

terhadap pembentukan karakter peserta didik 

SMAN 2 Ponorogo, sehingga alasan adanya 

metode pembiasaan adalah untuk menjamin 

kesuksesan dalam penanaman karakter peserta 

didik.  

3. Untuk menciptakan budaya positif di lingkungan 

sekolah.  

Budaya positif yang dimaksudkan adalah 

budaya karakter atau budaya yang baik. Untuk 

menjalankan budaya tersebut dibutuhkan 

cara/metode yang sesuai. Metode yang dianggap 

sesuai adalah metode pembiasaan, yang 

mengadopsi dari metode pendidikan. 

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan 

bahwa metode pembiasaan terlaksana setiap hari 

                                                           
4
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 10. 
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di sekolah. Hal ini menunjukkan keinginan yang 

tinggi sekolah untuk menciptakan budaya positif 

menggunakan metode pembiasaan. 

Hal ini selaras dengan pendapat Anas Salahudin 

& Irwanto bahwa membiasakan perbuatan yang 

baik kepada peserta didik dalam perkembangan 

dan pertumbuhannya adalah sangat baik.
5
 

Adapun menurut Rohmalina Wahab, 

pembiasaan yang baik akan membentuk suatu 

sosok manusia yang berkepribadian yang baik 

pula. Sebaliknya, pembiasaan buruk akan 

membentuk sosok manusia yang berkepribadian 

buruk pula. Begitulah biasanya yang terlihat dan 

tejadi pada diri seseorang. Karenanya, di dalam 

kehidupan bermasyarakat, kedua kepribadian 

yang bertentangan ini selalu ada dan tidak jarang 

menimbulkan konflik di antara mereka.
6
 Dengan 

demikian dapat dimaknai bahwa pembiasaan 

dapat merubah sikap peserta didik. Sekolah yang 

membiasakan peserta didiknya dengan 

kebiasaan positif maka akan menjadi sikap 

positif. Perubahan sikap peserta didik yang 

menjadi sorotannya dalam pendidikan karakter. 

Kebiasaan sikap positif peserta didik inilah yang 

menjadi budaya positif di lingkungan sekolah, di 

                                                           
5
 Anas Salahudin & Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan 

Karakter Pendidikan Berbasis Agama & Budaya Bangsa, 220. 
6
 Rohmalina Wahab, Psikologi Belajar, 217. 
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mana budaya positif sekolah adalah wujud citra 

dari sekolah itu sendiri. 

Berdasarkan paparan di atas, peneliti 

mengambil kesimpulan bahwa latar belakang 

diadakannya metode pembiasaan di SMAN 2 

Ponorogo telah selaras dengan teori di atas. Latar 

belakang adanya metode pembiasaan adalah dalam 

penyelenggaraannya di SMAN 2 Ponorogo 

pembiasaan menjadi salah satu metode agar 

menciptakan budaya sekolah yang sesuai dengan visi 

dan misi sekolah, menjamin kesuksesan dalam 

menanamkan karakter pada peserta didik, dan 

metode pembiasaan diadakan untuk menciptakan 

budaya positif di lingkungan sekolah.  

B. Analisis Bentuk-bentuk Metode Pembiasaan di 

SMAN 2 Ponorogo 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh oleh 

peneliti, bentuk-bentuk metode pembiasaan di 

SMAN 2 Ponorogo dilaksanakan dalam bentuk 

kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan tersebut 

meliputi: upacara bendera, literasi umum, literasi 

agama, pembiasaan jujur, kegiatan adiwiyata, hari 

bahasa, jum’at bersih, infaq, sholat jum’at 

berjamaah, kegiatan ekstrakurikuler, menyanyikan 

lagu Indonesia Raya setiap pagi, dan budaya 5S. 

Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut peneliti 

membagi menjadi 4 bentuk metode pembiasaan. 

Bentuk-bentuk tersebut meliputi, pembiasaan 
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terprogram, pembiasaan rutin, pembiasaan spontan, 

dan pembiasaan keteladanan.  

1. Kegiatan terprogram adalah kegiatan yang telah 

dijadwalkan atau diprogramkan terlebih dahulu 

di awal tahun. Kegiatan pembiasaan yang masuk 

dalam kategori terprogram adalah kegiatan 

ektrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler di 

SMAN 2 Ponorogo meliputi: ekstra olahraga 

(voli, futsal, basket, bulu tangkis), ekstra 

kesenian (tari, musik, paduan suara, hadroh, 

qiro’ah), ekstra pramuka, dan lain-lain. Kegiatan 

ekstrakurikuler ini dapat dikategorikan sebagai 

kegiatan pembiasaan terprogram, yang di 

dalamnya terdapat evaluasi untuk peserta didik 

yang mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga 

hasil dari evaluasi akan tercantum di dalam 

laporan hasil belajar peserta didik. 

2. Kegiatan rutin adalah kegiatan yang dilakukan 

setiap hari atau berulang-ulang, yang diharapkan 

kegiatan ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan 

melekat dalam diri peserta didik, sehingga 

menjadi karakter peserta didik. Kegiatan 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo yang dapat 

dikategorikan menjadi kegiatan rutin, meliputi: 

Literasi umum (bacaan umum), literasi agama, 

Jum’at bersih, infaq, sholat Jum’at berjamaah,  

dan kegiatan adiwiyata. 
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3. Kegiatan spontan adalah kegiatan pembiasaan 

yang tidak terjadwal dalam kejadian khusus 

seperti: pembentukan perilaku memberi salam, 

membuang sampah pada tempatnya, antre, 

mengatasi silang pendapat (pertengkaran). 

Kegiatan pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo 

yang dapat dikategorikan menjadi kegiatan 

spontan, meliputi: budaya 5S(Senyum, Salam, 

Sapa, Sopan, Santun, dan Salim) dan 

pembiasaan jujur. Kegiatan tersebut masuk 

dalam kegiatan spontan karena berdasarkan hasil 

penelitian kegiatan tersebut tidak terjadwal. 

Sepeti budaya 5S tersebut, yaitu memberi salam. 

Memberi salam dan salim kepada bapak ibu 

guru dilakukan secara spontan. Tidak terdapat 

jadwal di dalamnya, sehingga sikap yang 

terbentuk sifatnya spontan karena sudah menjadi 

kebiasaan oleh peserta didik. Adapun karakter 

yang terbentuk akan spontan dan tidak disadari 

sudah terbentuk dalam diri peserta didik. 

4. Kegiatan keteladanan adalah kegiatan adalah 

pembiasaan dalam bentuk perilaku sehari-hari 

seperti: berpakaian rapi, berbahasa yang baik, 

rajin membaca, memuji kebaikan dan atau 

keberhasilan orang lain, datang tepat waktu. 

Kegiatan pembiasaan yang dikategorikan 

sebagai kegiatan keteladanan, meliputi: hari 

bahasa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya 

setelah berdo’a pagi. Kegiatan tersebut bertujuan 
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untuk membentuk karakter bahasa sopan santun 

peserta didik dan karakter nasionalis. Adapun 

kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan 

keteladanan karena kegiatan pembiasaan 

tersebut menimbulkan perilaku sehari-hari 

peserta didik. Adanya hari bahasa menjadikan 

peserta didik mengolah komunikasinya menjadi 

lebih baik. Seperti kegiatan hari bahasa Jawa 

Krama. Semua warga sekolah selama hari yang 

ditentukan menggunakan bahasa Jawa sebagai 

proses komunikasi dengan orang lain. Selama 

observasi banyak peserta didik yang berbahasa 

santun kepada bapak ibu guru. Hal ini 

menjadikan perilaku santun timbul karena 

mengikuti hari bahasa tersebut. 

Adapun teori yang selaras dengan hal di atas 

adalah teori E. Mulyasa mengenai bentuk-bentuk 

pembiasaan. E. Mulyasa berpendapat bahwa 

pendidikan melalui pembiasaan dapat dilaksanakan 

secara terprogram dalam pembelajaran, dan secara 

tidak terprogram dalam kegiatan sehari-hari. 

Kegiatan yang tidak terprogram meliputi kegiatan 

rutin, spontan, dan keteladanan.
7
 

Kegiatan pembiasaan di atas juga dapat 

dikategorikan menjadi beberapa kategori, meliputi: 

 

                                                           
7
 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, 167-169. 
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1. Religiusitas 

Menurut Suyadi, religius yakni ketaatan dan 

kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan 

ajaran agama (aliran kepercayaan) yang dianut, 

termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran 

terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran 

kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan 

berdampingan.
8
 Kegiatan religius adalah 

kegiatan yang di dalamnya mengandung 

pelaksanaan ajaran-ajaran agama, seperti ibadah 

maupun perayaan-perayaan yang berhubungan 

dengan agama. Pembiasaan religius merupakan 

pembiasaan yang dilakukan untuk 

menumbuhkan sikap dan perilaku religius, di 

dalamnya mengandung kegiatan-kegiatan ibadah 

maupun moral keagamaan.  

Pembiasaan religius yang ditemukan di SMAN 

2 Ponorogo meliputi literasi agama, perayaan 

hari besar keagamaan, dan praktik ibadah seperti 

sholat Jum’at. Literasi agama masuk dalam 

kategori religius karena dalam kegiatan tersebut 

mengandung unsur agama yaitu membaca kitab 

suci. Peserta didik yang beragama muslim 

mengaji Alquran secara bersama-sama di kelas. 

Untuk peserta didik non muslim berkumpul di 

perpustakaan untuk membaca kitab suci 

kepercayaan masing-masing. Walau dikemas 

                                                           
8
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, 8-9. 
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dengan literasi tetapi mengandung unsur religi 

karena yang dibaca adalah kitab suci. Kegiatan 

ini dibiasakan untuk menumbuhkan kecintaan 

peserta didik terhadap agamanya, sehingga 

peserta didik tidak hanya pintar akademik saja 

tetapi juga pintar dalam hal agama. Pelaksanaan 

sholat Jum’at yang diadakan di aula sekolah 

juga menjadikan peserta didik lebih aktif dalam 

menjalankan ibadahnya. Sholat Jum’at yang 

dilakukan petugas imam dan khatib dari guru 

PAI sedangkan peserta didik menjadi bilal 

dengan petugasnya bergantian setiap 

minggunya. Pembiasaan ini bertujuan agar 

peserta didik lebih semangat beribadah dan 

peserta didik terlatih menjadi petugas bilal, 

sehingga ketika di masyarakat peserta didik bisa 

menerapkannya.  

2. Disiplin 

Menurut Suyadi, disiplin yakni kebiasaan dan 

tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk 

peraturan atau tata tertib yang berlaku.
9
 

Kegiatan kedisiplinan merupakan kegiatan yang 

di dalamnya mengandung unsur-unsur peraturan 

dan bersifat konsisten. Kegiatan tersebut 

meliputi: datang ke sekolah tepat waktu, 

mengikuti tata tertib sekolah, dan tidak 

menunda-nunda suatu pekerjaan. 

                                                           
9
 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, 8-9. 
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Pembiasaan disiplin yang ditemukan di SMAN 

2 Ponorogo adalah kegiatan upacara bendera 

setiap hari Senin. Kegiatan tersebut dikatakan 

disiplin karena upacara selalu dilaksanakan 

setiap pagi pukul 06.45. Semua peserta didik 

dan bapak ibu guru harus mengikuti kegiatan 

tersebut. Kegiatan upacara ini menumbuhkan 

kedisiplinan bagi peserta didik karena dalam 

kegiatan ini harus bersikap khidmat dan tepat 

waktu. Ketika ada peserta didik yang terlambat 

mengikuti upacara akan dihukum oleh petugas 

piket. Selama peneliti melakukan observasi 

tidak ada peserta didik yang terlambat. Peserta 

didik mengikuti upacara dengan khidmat. 

Pembiasaan disiplin yang lainnya adalah 

peraturan masuk sekolah maksimal jam 06.45. 

Pembiasaan ini sangat diterapkan sekolah karena 

merupakan sekolah yang disiplin. Peserta didik 

yang terlambat 1 menit saja harus laporan ke 

petugas piket dan menerima hukuman. Hasil 

penelitian menunjukkan sangat jarang 

ditemukan peserta didik yang terlambat, 

sehingga pembiasaan disiplin memang penting 

untuk diterapkan di sekolah. 

3. Peduli lingkungan 

Menurut Suyadi, peduli lingkungan yakni sikap 

dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan 
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melestarikan lingkungan sekitar.
10

 Kegiatan 

peduli lingkungan merupakan kegiatan yang 

memunculkan perilaku-perilaku menjaga alam 

dan melestarikannya. Kegiatan pembiasaan 

peduli lingkungan berupa kegiatan yang 

bertujuan menghidupkan alam dan menjaganya, 

sehingga muncul rasa sadar peserta didik untuk 

merawat alamnya.  

Pembiasaan yang ditemukan yaitu kegiatan 

adiwiyata dan Jum’at bersih. Kegiatan adiwiyata 

merupakan kegiatan yang berupaya untuk 

melestarikan sekolah dalam hal kebersihan, 

keindahan dan kenyamanan lingkungan. 

Kegiatan ini masuk dalam pembiasaan peduli 

lingkungan karena dalam kegiatannya terdapat 

kegiatan seperti menanam bunga, menanam 

pohon, dan mengelola sampah. Adapun kegiatan 

ini dilakukan untuk membiasakan peserta didik 

untuk mencintai lingkungannya. Pembiasaan 

yang lain yaitu Jum’at bersih. Terlihat dari 

namanya sudah mencerminkan lingkungan yang 

baik, yaitu bersih. Pembiasaan ini dikategorikan 

peduli lingkungan karena dalam kegiatannya 

mengandung unsur kebersihan yaitu 

membersihkan kantor dan lingkungan sekolah 

oleh karyawan sekolah.  

 

                                                           
10

 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, 8-9. 
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4. Peduli sosial 

Menurut Suyadi, peduli sosial yakni sikap dan 

perbuatan yang mencerminkan kepedulian 

terhadap orang lain maupun masyarakat yang 

membutuhkannya.
11

 Kegiatan peduli sosial ini 

dapat berupa kegiatan menolong orang yang 

membutuhkan maupun sikap yang dapat 

mencerminkan menolong orang. Pembiasaan 

peduli sosial sangat penting untuk sekolah 

karena dapat membentuk peserta didik yang 

penyayang dengan sesama. 

Pembiasaan yang ditemukan di SMAN 2 

Ponorogo yang berkaitan dengan peduli sosial 

adalah infaq. Kegiatan infaq ini dilaksanakan 

setiap hari Jum’at dengan memasukkan uang ke 

dalam kotak amal. Hasil dari infaq digunakan 

untuk kebutuhan sosial sekolah. Kegiatan ini 

dikategorikan kegiatan peduli sosial karena 

peserta didik rela mengeluarkan uang sakunya 

untuk beramal.  

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa dalam bentuk-bentuk metode pembiasaan 

telah sesuai dengan teori di atas. Adapun bentuk-

bentuk metode pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo 

dilakukan dengan mengadakan kegiatan pembiasaan. 

Berdasarkan semua kegiatan pembiasaan dapat 

                                                           
11

 Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, 8-9. 
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dikategorikan menjadi 4 bentuk pembiasaan, yakni 

pembiasaan terprogram, pembiasaan rutin, 

pembiasaan spontan dan pembiasaan keteladanan. 

Selain dapat dikategorikan menjadi 4 bentuk 

pembiasaan, kegiatan-kegiatan pembiasaan dapat 

dikategorikan menjadi 4 jenis kegiatan, yaitu 

kegiatan religius, disiplin, peduli lingkungan, dan 

peduli sosial. 

 

C. Analisis Data tentang Dampak Metode 

Pembiasaan terhadap Karakter Siswa di SMAN 2 

Ponorogo 

Sekolah yang baik akan mengupayakan dan 

melaksanakan strategi sekolah, serta menjalankan 

visi misi yang telah dirumuskan dengan maksimal. 

Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang 

penting bahkan dapat dikatakan sebagai hakikat 

pendidikan itu sendiri, maka harus ditanamkan sejak 

dini. Salah satu cara menerapkan pendidikan 

karakter di sekolah adalah dengan menggunakan 

metode pembiasaan. Ketika pembiasaan terus 

diterapkan, terutama pembiasaan positif maka 

karakter yang terbentuk akan melekat pada peserta 

didik. Metode pembiasaan akan berpengaruh besar 

pada tertanamnya karakter peserta didik. 

Dampak dari metode pembiasaan terhadap 

karakter siswa di SMAN 2 Ponorogo yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Religiusitas  

a. Melalui kegiatan literasi agama peserta 

didik memiliki antuasias tinggi dalam 

membaca kitab suci agamanya. Peserta 

didik melaksanakan literasi agama secara 

bersama dan tepat waktu. Hal ini dibuktikan 

dengan banyak peserta didik yang langsung 

siap membuka Alquran ketika bel literasi 

berbunyi walau bapak ibu guru belum 

masuk  kelas. Kegiatan literasi menambah 

rasa cinta peserta didik terhadap agamanya. 

Sehingga dengan kegiatan ini sikap peserta 

didik yang sebelumnya malas untuk 

beribadah dalam hal membaca Alquran 

menjadi semangat. Sikap yang semula 

belum lancar membaca Alquran menjadi 

lancar dengan diadakannya pembiasaan 

literasi agama. Peserta didik yang mau 

membaca Alquran karena dimarahi orang 

tua menjadi lebih baik lagi yaitu tanpa di 

marahi orang tua langsung mengaji ketika 

dirumah. 

b. Melalui kegiatan sholat Jum’at berjamaah, 

peserta didik menjadi rajin dalam beribadah. 

Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya 

peserta didik yang mengikuti sholat Jum’at 

di aula. Petugas bilal ditunjuk dari 

perwakilan peserta didik dan bergilir setiap 
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minggunya. Walau belum lancar pada saat 

bilal tapi sikap peserta didik tetap mau 

menjalankan tugas tersebut. Hal ini 

menunjukkan peserta didik perilaku religius 

yang baik. 

2. Disiplin 

a. Melalui kegiatan upacara bendera setiap 

hari Senin pagi, peserta didik memiliki 

disiplin tinggi. Upacara bendera selalu 

diadakan pada jam 06.45 pagi. Hal ini 

menjadikan peserta didik berangkat lebih 

pagi atau maksimal jam 06.40 sudah tiba di 

sekolah. Hasil penenlitian menunjukkan 

bahwa pada saat upacara di laksanakan 

tidak ada peserta didik yang terlambat atau 

tidak mengikuti upacara. Hal ini 

menunjukkan sikap tepat waktu atau 

disiplin peserta didik terhadap kegiatan 

sekolah. Upacara dilaksanakan dengan 

khidmat, berpakaian rapi dan berbaris lurus. 

Hal demikian menunjukkan bahwa sikap 

disiplin peserta didik tertanam karena 

kegiatan upacara ini. Rapi dalam berpakaian 

merupakan indikator sikap disiplin terhadap 

aturan sekolah. Sikap peserta didik yang 

meremehkan atau tidak taat pada aturan 

menjadi lebih taat karena adanya kegiatan 

dan tata tertib yang di junjung tinggi 

penerapannya. 
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3. Peduli Lingkungan 

a. Melalui kegiatan adiwiyata, peserta didik 

lebih sadar akan pentingnya menjaga, 

merawat dan peduli terhadap lingkungan. 

Kegiatan adiwiyata ini memiliki tujuan 

menjadikan sekolah yang bersih dan 

nyaman.  Kata bersih mengindikasikan 

lingkungan yang baik, sehingga dampak 

yang dihasilkan dari kegiatan ini mengarah 

pada sikap baik terhadap lingkungan. 

Sebelum menjalankan kegiatan ini peserta 

didik membuang sampah sembarangan, 

suka mencoret-coret di bangku. Selama 

menjalankan kegiatan ini, peserta didik 

menjadi suka bercocok tanam, seperti 

menanam bunga, pohon maupun tanaman 

buah, menjaga kebersihan dengan 

membuang sampah pada tempatnya. Hal ini 

menunjukkan dampak dari kegiatan ini 

yaitu sikap peduli lingkungan peserta didik 

tumbuh, sehingga peserta didik lebih sadar 

pentingnya menjaga lingkungan.  

b. Melalui kegiatan Jum’at bersih, warga 

sekolah menjadi lebih peduli terhadap 

lingkungan sekolah, dan lebih cinta pada 

kebersihan. Warga sekolah membersihkan 

lingkungan kantor dan sekolah ketika hari 
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Jum’at. Hal ini menunjukkan bahwa warga 

sekolah cinta pada kebersihan. 

4. Peduli Sosial 

a. Melalui kegiatan infaq, peserta didik lebih 

sadar arti menolong sesama. Peserta didik 

rela mengeluarkan sebagian dari uang 

sakunya untuk diberikan kepada yang 

membutuhkan melalui infaq ini. Walau 

kecilnya 500 dan besarnya 1000, peserta 

didik mau dengan rela mengeluarkannya. 

Hal ini menunjukkan sikap ikhlasnya 

menolong walaupun belum mengetahui 

siapa yang di tolongnya. Hasil penelitian 

menunjukkan tinggi antusias peserta didik 

dalam berinfaq ditunjukkan dengan 

besarnya jumlah infaq setiap harinya. 

b. Sikap toleransi yang tinggi terhadap peserta 

didik yang berbeda (agama). SMAN 2 

Ponorogo adalah SMA umum yang 

menerima semua jenis peserta didik, baik 

muslim maupun nonmuslim. Sikap toleransi 

sangat di junjung tinggi sekolah. Peserta 

didik juga menjalani kegiatan sehari-hari 

dengan prinsip toleransi yang tinggi. Peserta 

didik tidak membeda-bedakan teman, 

semua teman diajak komunikasi dengan 

baik. Banyak peserta didik nonmuslim 

membantu peserta didik muslim dalam 



121 
 

 

pengerjaan tugas PAI. Hal ini menunjukkan 

agama bukanlah sekat dalam berkomunikasi 

dengan orang yang berbeda. Dengan 

bercampurnya peserta didik menjadikan 

sikap toleransi dan memahami peserta didik 

menjadi tinggi terhadap temannya. 

5. Jujur 

a. Melalui pembiasaan kejujuran, peserta didik 

yang awalnya tidak jujur dalam hal aturan 

menjadi lebih jujur dalam bersikap. Peserta 

didik lebih jujur ketika tidak sesuai dengan 

tata tertib sekolah, sebagai contoh terlambat 

masuk kelas. Peserta didik memiliki sikap 

jujur dengan adanya perilaku 

mengembalikan barang temuan kepada 

pemilik yang sah. Hal ini menunjukkan 

sikap jujur telah tertanam baik dalam diri 

peserta didik. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kegiatan-kegiatan pembiasaan yang dilakukan 

sekolah dapat menumbuhkan sikap peserta didik 

yang lebih baik. Sikap peserta didik yang belum baik 

menjadi baik. Sikap yang belum tampak karakternya 

menjadi tampak dan tumbuh dengan baik. Sikap-

sikap inilah yang menjadikan peserta didik memiliki 

karakter yang baik. Karakter yang timbul yaitu, 

religius, disiplin, peduli lingkungan, peduli sosial 

dan karakter jujur. Karakter-karakter ini telah sesuai 
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dengan teori 18 pilar karakter. Dapat dimaknai 

bahwa setiap kegiatan pembiasaan yang baik 

memiliki pengaruh yang baik kepada peserta didik, 

sehingga metode pembiasaan sangat penting untuk 

diterapkan di sekolah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya 

pendidikan karakter siswa melalui metode 

pembiasaan di SMAN 2 Ponorogo di atas, peneliti 

dapat menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Latar belakang diadakannya metode pembiasaan 

di SMAN 2 Ponorogo adalah dalam 

penyelenggaraannya di SMAN 2 Ponorogo 

pembiasaan menjadi salah satu metode agar 

menciptakan budaya sekolah yang sesuai dengan 

visi dan misi sekolah, menjamin kesuksesan 

dalam menanamkan karakter pada peserta didik, 

dan metode pembiasaan diadakan untuk 

menciptakan budaya positif di lingkungan 

sekolah. 

2. Bentuk-bentuk metode pembiasaan di SMAN 2 

Ponorogo dilakukan dengan mengadakan 

kegiatan pembiasaan. Berdasarkan semua 

kegiatan pembiasaan dapat dikategorikan 

menjadi 4 bentuk pembiasaan, yakni 

pembiasaan terprogram, pembiasaan rutin, 

pembiasaan spontan dan pembiasaan 

keteladanan. Selain dapat dikategorikan menjadi 

4 bentuk pembiasaan, kegiatan-kegiatan 

pembiasaan dapat dikategorikan menjadi 4 jenis 
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kegiatan, yaitu kegiatan religius, disiplin, peduli 

lingkungan, dan peduli sosial. 

3. Dampak metode pembiasaan terhadap karakter 

siswa SMAN 2 adalah dari segi religius, yaitu 

melalui kegiatan literasi agama peserta didik 

yang awalnya tidak lancar membaca Alquran, 

menjadi memiliki antuasias tinggi dalam 

membaca kitab suci agamanya, sikap yang 

malas sholah menjadi tepat waktu dalam 

beribadah, menambah rasa cinta terhadap 

agamanya. Dari sisi disiplin, peserta didik yang 

awalnya tidak memiliki sikap disiplin seperti 

tidak taat peraturan dan selalu telat menjadi 

memiliki kedisiplinan yang tinggi, menjadi 

peserta didik yang lebih tepat waktu. Dari sisi 

kepedulian lingkungan, peserta didik yang 

awalnya memiliki sikap membuang sampah 

sembarangan menjadi peserta didik yang lebih 

sadar akan pentingnya menjaga, merawat dan 

peduli terhadap lingkungan. Dari sisi kepedulian 

sosial, peserta didik lebih sadar arti menolong 

sesama. Dari sisi toleransi, peserta didik 

memiliki toleransi yang tinggi terhadap peserta 

didik yang berbeda (agama), peserta didik tidak 

membeda-bedakan teman, semua teman diajak 

komunikasi dengan baik. Dari sisi kejujuran, 

peserta didik yang tidak jujur terhadap aturan 

seperti membohongi petugas piket izin menjadi 

lebih jujur dalam bersikap. 
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B. Saran 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, 

peneliti memiliki saran untuk beberapa pihak: 

1. Bagi sekolah, diharapkan terus menggunakan 

dan meningkatkan penggunaan metode 

pembiasaan sebagai metode internalisasi 

pendidikan karakter peserta didik dengan 

memperhatikan dampaknya terhadap peserta 

didik.  

2. Bagi peneliti yang akan datang, bila ingin 

melakukan penelitian di SMAN 2 Ponorogo 

dapat mencoba mengembangkan penelitian 

dengan menyertakan implementasi dan evaluasi 

karakter peserta didik melalui metode 

pembiasaan dengan berpijak pada 18 pilar 

karakter. 
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