
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak bagi semua warga negara Indonesia. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan SDM 

yang berkualitas dan berkarakter. Hal ini sejalan dengan UU No.20 tahun 

2003 tentag sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 3 yang menyebutkan 

bahwa :  

“Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

mebentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjdi warga 

negara yang demokratis serta bertaggung jawab”.
1
 

 

Al-Qur’an sebagai petunjuk dalam perjalanan hidup manusia juga 

memberikan suatu konsep dasar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan 

yaitu melalui baca tulis, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A’laq 

ayat 1-5 sebagai berikut : 

ù& t�ø% $# ÉΟó™$$Î/ y7 În/u‘ “Ï% ©!$# t, n=y{ ∩⊇∪   t,n=y{ z≈ |¡ΣM}$# ôÏΒ @, n=tã ∩⊄∪    

 ù& t�ø% $# y7 š/u‘uρ ãΠ t�ø. F{$# ∩⊂∪   “Ï% ©!$# zΟ ¯=tæ ÉΟn=s)ø9 $$ Î/ ∩⊆∪   zΟ̄=tæ z≈ |¡ΣM}$# $ tΒ óΟs9 ÷Λs>÷è tƒ ∩∈∪    

Artinya : “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar 

                                                             
1
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(manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya.
2
 (Q.S Al-A’laq: 1-5) 

 

Pada dasarnya manusia, mempunyai kemampuan tumbuh dan 

berkembang atas dorongan dari dalam dirinya sendiri dan atas dorongan 

dari luar dirinya. Pendidikan tidak memandang usia, jenis kelamin, status 

sosial, dan tempat asal, tetapi perhatian dan kasih sayang terhadap anak itu 

harus ada yang diperioritaskan dan dioptimalkan. Karena anak merupakan 

amanah dan karunia Allah SWT, yang merupakan generasi penerus yang 

melanjutkan harapan dan cita-cita orang tuanya. 

Pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah jati diri 

seorang peserta didik untuk lebih maju. Menurut para ahli, ada beberapa 

pengertian yang mengupas tentang definisi pendidikan itu sendiri di 

antaranya menurut John Dewey, pendidikan adalah merupakan salah satu 

proses pembaharuan makna pengalaman. Sedangkan menurut H. Horne, 

pendidikan merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus (abadi) 

dari penyusaian yang lebih tinggi bagi makhluk manusia yang telah 

berkembang secara fisik dan mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, 

seperti termanifestasi dalam alam sekitar, intelektual, emosional, dan 

kemanusiaan dari manusia.
3
 

Pendidikan tidak hanya mendidik para peserta didiknya untuk 

menjadi manusia yang cerdas, tatapi juga membangun kepribadiannya 

agar berakhlak mulia. Saat ini, pendidikan di Indonesia di nilai oleh 
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banyak kalangan tidak bermasalah dengan peran pendidikan dalam 

mencerdasakan peserta didiknya, namun dinilai kurang berhasil dalam 

membangun keperibadian peserta didiknya agar berakhlak mulia. Oleh 

karena itu, pendidikan karakter dipandang sebagai kebutuhan yang 

mendesak. 

Pendidik pada dasarnya adalah berintikan interaksi anatara 

pendidik (guru) dan peserta didik. Dalam interaksi tersebut pendidik 

(guru) memegang peranan kunci bagi berlangsungnya kegiatan pendidik. 

Tanpa kelas, gedung, peralatan, dan sebagainya proses pendidikan masih 

dapat berjalan walaupun dalam keadaan darurat, tetapi tanpa guru proses 

pendidikan hampir tak mungkin dapat berjalan.
4
 

 Guru adalah mitra anak didik dalam kebaikan. Guru yang 

baik,anak didik pun menjadi baik. Tidak ada seseorang guru yang 

bermaksud menjerumuskan anak didiknya ke lembah kenistaan. Karena 

kemuliaan guru, berbagai gelar pun disandangnya. Guru adalah pahlawan 

tanpa pamrih, pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan ilmu, pahlawan 

kebaikan, pahlawan pendidikan, makhluk serba bisa, atau dengan julukan 

yang lain seperti interpreter, artis, kawan, warga negara yang baik, 

pembangun manusia, pembawa kultur, pioner, reformer dan terpercaya, 

soko guru, bahtera guru, ki ajar, sang guru, sang ajar, ki guru, tuan guru, 

dan sebagainya.  

                                                             
4
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Terhadap Kesadaran Religius dan Kesehatan Mental, (Jakarta : Kementrian Agama R.I, 2012), 

109 



 4 

Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit  telah 

merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian taggung jawab 

pendidikan anaknya ke sekolah, sekaligus berarti pelimpahan sebagian 

tanggung jawab pendidikan anaknya kepada guru. Di negara-negara Timur 

sejak dahulu kala guru itu dihormati oleh masyarakat. Orang india dahulu, 

menganggap guru itu sebagai orang suci dan sakti. Di Jepang, guru disebut 

sensei, artinya : yang lebih dahulu lahir”, yang lebih tua”. Di Inggris, guru 

dikatakan “teacher” dan di Jerman “der Lehrer”. Keduannya berarti 

”pengajar” akan tetapi kata guru sebenarnya bukan saja mengandung arti 

“pengajar”, melainkan juga “pendidik”, baik di dalam maupun di luar 

sekolah.
5
 

Agama Islam sangat menghargai orang-orang yang berilmu 

pengetahuan (guru/ulama), sehingga hanya mereka sajalah yang pantas 

mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Guru dalam Islam adalah 

orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan 

mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, potensi kognitif, 

maupun potensi psikomotorik. Guru juga berarti orang dewasa yang 

bertanggung jawab memberikan pertolangan pada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaan, 

serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba 
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Allah. Disamping itu, ia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk 

individu yang mandiri.
6
 

Guru dalam sejarah hidupnya senantiasa menghargai kejayaan 

anak didiknya serta sanggup bekorban dan melakukan apa saaja untuk 

manfaat dan kesejahteraan orang lain. Firman Allah s.w.t. di dalam Al-

Quran Surah Al-Mujaadalah ayat 11: 

$pκ š‰r' ¯≈tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u #sŒ Î) Ÿ≅ŠÏ% öΝä3s9 (#θ ßs¡¡x�s? †Îû Ä§Î=≈yfyϑø9 $# (#θ ßs |¡øù$$ sù 

 Ëx|¡ø� tƒ ª!$# öΝä3s9 ( #sŒ Î)uρ Ÿ≅Š Ï% (#ρâ“ à±Σ$# (#ρâ“ à±Σ$$sù Æìsù ö�tƒ ª! $# tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ# u 

 öΝä3Ζ ÏΒ tÏ%©!$#uρ (#θ è?ρé& zΟù= Ïèø9 $# ;M≈y_u‘yŠ 4 ª!$#uρ $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷è s? ×�)Î7yz ∩⊇⊇∪   

   

Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.7 (Q.S Al-

Mujaadalah: 11) 
 

Peranan guru adalah sebagai pendidik, pembimbing dan 

pendorong. Dia juga penyampai ilmu, penggerak dan penasihat. Ini 

bermaksud, guru atau pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang menjabar,  kepentingan peranan guru itu memang tidak dapat 

dinafikan kerana boleh dikatakan setiap ahli masyarakat pada zaman ini 

melalui pendidikan yang diberikan oleh guru. 

                                                             
6
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Guru adalah spiritual father atau bapak rohani bagi seorang anak 

didik. Ialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan 

akhlak, dan membenarkannya, maka menghormati guru berarti 

menghormati anak didik kita, menghargai guru berarti penghargaan 

terhadap anak didik kita, dengan guru itu menunaikan hidup dengan 

berkembang, sekirannya setiap guru itu menunaikan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya. 

Guru sebagai unsur manusiawi dalam pendidikan. Guru adalah 

figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peranan 

penting dalam pendidikan. Ketika semua mempersoalkan masalah dunia 

pendidikan, figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama 

yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Hal itu tidak 

dapat disangkal, karena lembaga pendidikan formal adalah dunia 

kehidupan guru. Sebagian besar waktu guru ada di sekolah, sisanya ada di 

rumah dan di masyarakat.
8
 

Profesi guru sangat identik dengan peran mendidik seperti 

membimbing, membina, mengasuh, ataupun mengajar. Ibaratnya seperti 

sebuah contoh lukisan yang akan dipelajari oleh anak didiknya. Baik 

buruk hasil lukisan tersebut bergantung pada contoh yang diberikan sang 

guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Melihat peran tersebut, sudah 

menjadi kemutlakan bahwa guru harus memiliki integritas dan kepribadian 

yang baikdan benar. Hal ini sangat mendasar karena tugas guru bukan 

                                                             
8
 Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010),41 



 7 

hanya mengajar tetapi juga menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan 

karakter siswa.
9
 

Selain siswa, faktor penting dalam proses belajar mengajar adalah 

guru. Guru sangat berperan penting dalam menciptakan kelas yang 

komunikatif. Bahwa peran guru adalah sebagai fasilitator dalam proses 

yang komunikatif, bertindak sebagai partisipan, dan yang ketiga bertindak 

sebagai pengamat.
10

 

Menurut Kamus Besar Indonesia, karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang 

lain. Karakter juga bisa dipahami sebagai tabiat atau watak. Dengan 

demikian, orang yang berkarakter adalah orang yang memilki karakter, 

mempunyai kepribadian, atau berwatak. 

Suyanto, dalam waskitamandiribk.wordpress.com, menuliskan 

bahwa karakter adalah cara berpikir atau berprilaku yang menjadi ciri khas 

tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, 

masyarakat, bangsa, dan negara. Individu berkarakter baik adalah individu 

yang bisa membuat keputusan yang ia buat.
11

 

Pendidikan moral (moral education) dalam keseharian sering 

dipakai untuk menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan etika. 

Pembelajarannya lebih banyak disampaikan dalam bentuk konsep dan 

teori tentang nilai benar (right) dan salah (wrong). Sedangkan 
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penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tidak menyentuh ranah afektif 

(apreseatif) dan psikomotorik (tidak menjadi kebiasaan) dalam perilaku 

siswa. Pendidikan akhlak lebih di tekankan pada pembentukan sikap 

batinia agar memiliki spontanitas dalam berbuat kebaikan. Nilai benar dan 

salah diukur oleh nilai-nilai agamawi. Dalam islam, nilai-nilai itu harus 

menjuruk pada Al Qur’an dan Sunnah. Jika perilaku kaum Muslim sudah 

tidak menjuruk pada Al Qur’an dan Sunnah, mereka dapat di kategorikan 

kaum yang tidak berakhlak sekaligus dapat disebut kaum tidak bermoral. 

Akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajaran 

Islam yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua 

kerangka dasar lainnya. Akhlak merupakan buah yang dihasilkan dari 

proses menerapkan aqidah dan syariah. Ibarat bangunan, akhlak 

merupakan kesempurnaan dari bangunan tersebut setelah fondasi dan 

bangunannya kuat. Jadi, tidak mungkin akhlak ini akan terwujud pada diri 

seseorang jika dia tidak memiliki aqidah dan syariah yang baik Nabi 

Muhammad Saw. dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa 

kehadirannya di muka bumi ini membawa misi pokok untuk 

menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Apa yang dinyatakan Nabi 

sebagai misi utama kehadirannya bukanlah suatu yang mengada-ada, 

tetapi memang sesuatu yang nyata dan Nabi benar-benar menjadi panutan 

dan teladan bagi umatnya dan bagi setiap manusia yang mau menjadi 

manusia berkarakter atau berakhlak mulia. Pengakuan akan akhlak Nabi 
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yang sangata gung bukan hanya dari manusia, tetapi dari Allah Swt, 

seperti dalam firmannya: 

y7 ¯Ρ Î)uρ 4’n? yè s9 @, è= äz 5ΟŠ Ïàtã ∩⊆∪    

Artinya:“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang 

agung.”
12

 (QS.al Qalam : 4). 

 

Karena keluhuran akhlak dan budi Nabi itulah, Allah Swt. 

Menjadikannya sebagai teladan yang terbaik bagi manusia, khususnya 

bagi umat Islam. Allah Swt berfirman: 

ô‰ s)©9 tβ%x. öΝä3s9 ’Îû ÉΑθ ß™u‘ «!$# îοuθ ó™é& ×π uΖ|¡ym yϑÏj9 tβ% x. (#θ ã_ö�tƒ ©!$# tΠ öθ u‹ø9 $#uρ 

 t�Åz Fψ$# t�x. sŒ uρ ©!$# #Z�)ÏVx. ∩⊄⊇∪     

 

Artinya:“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itusuri teladan 

yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut 

Allah”.
13

(QS. al-Ahzab: 21) 

Memahami akhlak Nabi yang lebih rinci di samping ditegaskan 

dalam hadis-hadisnya, juga bisa dilihat dari keseluruhan ayat al-Quran 

yang berisi perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya. Apa saja 

yang diperintahkan Allah dalam al-Quran pasti dilakukan oleh Nabi, dan 

apa saja yang dilarang Allah dalam al-Quran pasti ditinggalkan dan dijauhi 

Nabi. Maka sangat tepat ketika ‘Aisyah (isteri Nabi) ditanya oleh sahabat 

bagaimana tentang akhlak Nabi? ‘Aisyah menjawab, “Akhlak Nabi adalah 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, 826 
13

 Ibid,591 
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al-Quran.” Artinya sikap dan perilaku Nabi sehari-hari tidak ada yang 

keluar dan menyimpang dari semua aturan yang ada dalam al-Quran. 

Proses pendidikan dengan bahasa sederhana adalah mengubah 

manusia menjadi lebih baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Namun, pada praktiknya lebih ditekankan pada aspek prestasi akademik 

(academic achievement), sehingga menabaikan pembentukan karakter 

siswa. walaupun dalam teori sosiologi menyebutkan bahwa pembentukan 

karaker menjadi tugas utama keluarga namun sekolahpun ikut bertanggung 

jawab terhadap kegagalan pembentukan karakter dikalangan para 

siswanya, karena proses pembudayaan tanggung jawab sekolah.
14

 

Adanya kesamaan karakter dan watak (kepribadian) memang 

karena kedua-duanya adalah merupakan sifat dasar (asli) yang ada dalam 

diri individu seseorang, atau hal-hal yang sangat abstrak dalam diri 

sesorang. Dimana seseorang sering menyebutnya tabiat. Karakter memang 

merupakan sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pemikiran 

dan perbuatannya. Karakter dapat ditemukan dalam sikap-sikap seseorang 

terhadap dirinya, terhadap orang lain, terhadap tugas-tugas yang 

dipercayakan kepadanya dan dalam situasi atau keadaan yang lainnya. 

Karakter mulia berarti memiliki pengetahuan tentang potensi 

dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti refleksi, percaya diri, 

rasional, logis, kritis, analitis, kreatif, dan inovatif, rela berkorban, 

pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah diri, dan 
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nilai-nilai lainnya. Individu juga memilki kesadaran untuk berbuat yang 

terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan 

kesadarannya tersebut.
15

 

Peserta didik sesungguhnya merupakan kesatuan dari berbagai 

karakteristik yang terpadu di dalam dirinya. Memahami peserta didik 

secara holistik mengandung makna bahwa guru harus mengetahui dan 

mendalami berbagai karakteristik yang ada di dalam diri peserta didiknya 

secara menyeluruh yang merupakan satu kesatuan. Ini sangat penting 

karena aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran sesungguhnya 

melibatkan keseluruhan karakteristik yang mereka miliki yang berfungsi 

secara berkaitan satu sama lain dalam suatu kaitan. Keterkaitan fungsi 

berbagai karakteristik dalam suatu kesatuan aktivitas subjek itu 

menghasilkan proses belajar yang mereka lakukan. Mengabaikan salah 

satu atau beberapa karakteristik peserta didik dalam suatu sistem proses 

pembelajaran akan berakibat timbulnya ketimpangan proses belajar yang 

mereka lakukan. Akibatnya, mereka tidak akan dapat melakukan proses 

belajar secara maksimal. 

 Pemahaman berbagai karakteristik peserta didik secara holistik 

ini akan mengantarkan para guru atau pendidik kepada pemahaman dan 

penghayatan secara mendalam tentang keberadaan peserta didik (peserta 

didik deferences) peserta didik.
16
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 Heri Gunawan, Pendidikan Karakter, (Bandung: Alfabeta, 2014),  4 
16

 Hairun Nufus, Karakteristik Peserta Didik, (jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), 25 
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Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi 

penerus. Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran 

dalam hal intelektual belaka tetapi juga harus diberi hal dalam segi moral 

dan spiritualnya, seharusnya pendidikan karakter harus diberi seiring 

dengan perkembangan intelektualnya yang dalam hal ini harus dimulai 

sejak dini khususnya dilembaga pendidikan. Pendidikan karakter di 

sekolah dapat dimulai dengan memberikan contoh yang dapat dijadikan 

teladan bagi murid dengan diiringi pemberian pembelajaran seperti 

keagamaan dan kewarganegaraan sehingga dapat membentuk individu 

yang berjiwa sosial, berpikir kritis, memiliki dan mengembangkan cita-cita 

luhur, mencintai dan menghormati orang lain, serta adil dalam segala 

hal.
17

 

Maka dari, itu guru agar dapat membentuk karakteristik peserta 

didik harus lebih memahami terlebih dahulu bagaimana ragam karakter 

peserta didiknya, agar dapat ditangani secara benar dan diterapkan pada 

saat dalam proses pembelajaran. Betapa besar jasa guru dalam membantu 

pertumbuhan dan perkembangan para peserta didik. Mereka memiliki 

peran dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk keprbadian anak, 

guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), 

serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan negara, dan bangsa. 

Seperti yang terjadi di SMK Nuris Jember, di lembaga tersebut 

pendidikan karakter tampaknya telah terlaksana dengan baik, salah satu 
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buktinya adalah dengan menerapkan rencana perangkat pembelajaran 

(RPP dan silabus) yang berkarakter. Hal ini dapat dilihat juga pada 

beberapa kasus : 1) Sikap siswa yang sopan ketika berjalan di depan guru 

dan orang yang lebih, sekalipun orang itu tidak mereka kenal. 2) Para 

siswa tidak mengendarai kendaraanya dari tempat parkir ke pintu gerbang, 

meskipun jaraknya begitu lumayan jauh. Dan jika ada siswa yang 

melanggar, langsung ada tindakan dari pihak sekolah, karena ada guru 

yang bertugas mengawasi mereka. Hal ini dilakukan tidak lain hanya 

untuk melatih dan membiasakan siswa untuk bersikap sopan dan patuh. 

Sebagaimana keadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nuris 

Jember di lembaga ini siswa tidak hanya dari dalam asrama saja melainkan 

juga terdapat dari luar asrama. Oleh karenanya bagaimana guru 

menjalankan perananya yang sebagaimana dijelaskan di atas bahwa guru 

adalah seorang yang mendidik dan mengajar segala sesuatu dengan baik 

dan benar untuk membentuk karakter siswa yang bersusila baik, guna 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Guru 

yang berada di lembaga tidak selalu 24 jam mengawasi anak didiknya, 

dengan minimnya waktu bagaimana proses berjalannya pengajaran di 

dalam kelas yang mampu memberikan pendidikan karakter dan diterapkan 

nantinya kepada anak di didiknya. 

Dalam penerapan pendidikan karakter SMK Nuris Jember 

menjalankan program PSG (Pendidikan Sistem Ganda) dengan ini peserta 
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didik mampu membentuk SDM yang berkualitas.
18

 Dan dari proses 

pembelajaran para guru selalu menerapkan membaca doa pada awal 

pembelajaran dan di akhir pembelajaran dan wajib salim ketika guru mulai 

memasuki kelas.
19

 

Peneliti tertarik meneliti bagaimana peran guru dalam membentuk 

karakter siswa di SMK Nuris Jember. Peneliti hanya fokus terhadap peran 

guru, karena menurut peneliti, peran guru di lembaga sangatlah penting 

dalam pembentukan karakter siswa khususnya lembaga yang berkarakter 

Islam seperti SMK Nuris Jember. Sesuai dengan pengertian dari seorang 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik. Karena guru termasuk faktor terpenting 

membentuk karakter siswa. Guru juga menjadi sorotan apabila siswa/anak 

didiknya menjadi berperilaku tidak baik. Dan berdasarkan permasalahan 

tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut 

dengan mengajukan penelitian yang berjudul “Peran Guru Dalam 

Membentuk Karakter Siswa Di Sekolah Menengah Kejuruan Nuris Jember 

Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

A. Fokus Penelitian 

Perumusan masalah dalam dalam penelitian kualitatif disebut 

dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua rumusan 

masalah yang akan dicari jawabanya melalui proses penelitian. Fokus 

                                                             
18

 Wawancara, 17 Desember 2015 
19

 Ibid  
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penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik. Operasional 

yang dituangkan dalam bentuk kaliat tanya.
20

 Berdasarkan pernyataan 

diatas dapat disimpulkan bahwa fokus penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam 

hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa ? 

2. Bagaimana peran guru dalam membentuk karakter siswa dalam 

hubungannya dengan Diri Sendiri ? 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peran guru dalam membentuk karakter siswa 

di SMK Nuris Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. Tujuan penelitian 

merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan 

penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah 

yang telah dirumuskan sebelumnya
21

. Dari tujuan penelitian ada beberapa 

yang akan dikembangkan yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam membentuk karakter siswa 

dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam membentuk karakter siswa 

dalam hubungannya dengan diri sendiri. 

                                                             
20

 IAIN, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 51 
21

 Ibid, 52 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang konstribusi apa yang akan 

diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa 

kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti apa kegunaan 

bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan 

penelitian harus realistis. Dari Penjabaran tersebut maka tersusunlah 

manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi keilmuan 

dalam dunia pendidikan sehingga dapat diketahui betapa pentingnya 

pembentukan karakter terhadap siswa dalam upaya membentuk 

manusia yang berkepribadian dan budi pekerti. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini di harapkan sebagai salah satu bahan 

untuk menambah pengetahuan tentang penelitian dan penulisan 

karya ilmiah yang baik guna sebagai bekal penulisan karya ilmiah 

selanjutnya. Serta memberi wawasan yang integral terhadap 

disiplin ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. 

b. Bagi lembaga IAIN Jember penelitian ini diupayakan memperkaya 

khasanah intelektual dan mengembangkan tradisi pemikiran di 

IAIN Jember. 
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c. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Nuris Jember, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif, guna 

untuk terus mempertahankan eksistensinya dan sebagai bahan 

masukan yang konstruktif dalam membentuk karakter siswa. 

D. Definisi Istilah 

Adapun kata yang perlu didefinisikan dari judul penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Peran Guru 

Peran guru adalah laku;hal berlau/berbentuk.
22

Guru adalah orang 

yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat-tempat tertentu, di surau/musala, di rumah, dan sebagainya.
23

 

Menurut peneliti peran guru adalah seorang yang menuntut ilmu 

atau mencari ilmu dalam proses jangka panjang maupun pendek agar 

mereka memiliki ilmu dan kepribadian mulia, agar bisa dan mampu 

mendidik, membina, dan membimbing anak didik mereka dengan baik 

secara individual maupun klasikal, di sekolah maupun di luar sekolah 

dan sesorang yang bisa memberikan kita pengetahuan dan ilmu juga 

disebut sebagai guru.  

2. Karakter Siswa  

Menurut Kamus Besar Indonesia, karakter adalah sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seorang dari 

                                                             
22

 Burhani dan Hasbi Lawrens, Kamus Iliah Populer (Jombang : Lintas Media, 2011), 509 
23

 Syaiful Bahri Djamarah, Guru & Anak Didik, 31 
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yang lain. Karakter juga bisa dipahami sebagai tabiat atau watak. 

Dengan demikian, orang yang berkarakter adalah orang yang memiliki 

karakter, mempunyai kepribadian, atau berwatak.
24

 

Suyanto, dalam waskitamandiribk.wordpress.com, menuliskan 

bahwa karakter adalah cara berpikir atau berprilaku yang menjadi ciri 

khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup 

keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu berkarakter baik 

adalah individu yang bisa membuat keputusan yang ia buat.
25

 Peserta 

didik atau siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.
26

 

Menurut peneliti karakter adalah mengacu kepada karakter dan 

gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur 

sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di 

perhatikan. Sedangkan siswa adalah orang yang menerima pengaruh 

dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan 

pendidikan yaitu guru. Jadi karakter siswa adalah Keseluruhan pola 

kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari 

pembawaan dari lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola 

aktivitas dalam meraih cita-citanya dan aspek-aspek atau kualitas 

                                                             
24

 Kamus Besar Bahsa Indonesaia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2001), 301  
25 Akhmad Muhaimin Azzet, Uergensi Pendidikan Karakter Di Indonesia, 16 
26

 Sekertariat Negara RI, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
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perseorangan siswa yang terdiri dari minat, sikap, motivasi belajar, 

gaya belajar kemampuan berfikir, dan kemampuan awal yang dimiliki. 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian berisi tentang deksripsi alur pembahasan 

skripsi yang mulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format 

penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. 

Bukan seperti daftar isi. 

Bab I pendahuluan yang mebahas tentang latar belakang masalah 

yaitu landasan penulis mengapa tertarik mengkaji topik dalam penelitian 

ini. Rumusan masalah, beserta tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

definisi istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II kajian pustaka meliputi kajian terdahulu serta kajian teori. 

Fungsi dari bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna 

menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. 

Bab III membahas metode penelitian, meliputi rancangan 

penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, tempat penelitian, subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur penelitian, analisis data, 

dan keabsahan data. Metode penelitian merupakan acuan yang harus di 

ikuti guna menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. 

Bab IV berisi tentang penyajian data dan analisis data. Pada bab 

ini akan dijelaskan tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan 

analisis data serta membahas tentang temuan dari penelitian lapangan. 
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Bab V penutup meliputi kesimpulan dan sasaran darihasil 

penelitian yang dilaksanakan serta saran-saran yang bersifat konstruktif. 

Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data 

skripsi. 

 


