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ABSTRAK 

Rafiq Rajabi, 2022: Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022. 

 

Kata Kunci: Manajemen, Kurikulum, Pendidikan Karakter. 

 

 Pendidikan merupakan solusi dalam mengembangkan potensi dan skill 

peserta didik agar menjadi pribadi dan generasi siap pakai dan mampu 

menghadapi segala tantangan yang menyangkut tentang kehidupan sosial dalam 

bermasyarakat seperti yang diuraikan oleh Ki Hajar Dewantara mengartikan 

pendidikan karakter adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, 

pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu 

hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Perencanaan 

Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022 ? (2) Bagaimana Pelaksanaan Kurikulum 

Berbasis Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun 

Ajaran 2021/2022 ? (3) Bagaimana Evaluasi Kurikulum Berbasis Pendidikan 

Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022 ? 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskripstif jenis penelitian 

Studi Kasus (Study Case). Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode 

yakni: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan analisis datanya 

menggunakan analisis pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan, Dan yang terakhir adalah uji keabsahan data yang 

menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Perencanaan kurikulum berbaiss 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini dimulai dari 

menyusun persiapan yang matang, mulai dari sasaran dari pendidikan karakter ini, 

fasilitas penunjang untuk kurikulum pendidikan karakter ini, bentuk kurikulum 

pendidikan karakter, tujuan dari kurikulum ini, hingga manfaat dari kurikulum 

pendidikan karakter ini. Perencanaan ini dilakukan didalam rapat tahunan yaitu 

Rapat Kerja Madrasah yang melibatkan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 

Pengembang Kurikulum, Tenaga Pendidik, serta Tenaga Kependidikan..; 2) 

Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022 : dengan cara memberikan kegiatan 

pembiasaan dengan tujuan mendidik karakter siswa atau murid di dalam kegiatan 

belajar mengajar dan diluar kegiatan belajar mengajar dimulai dari masuk sekolah 

hingga pulang sekolah dan pelaksanaanya banyak dibantu oleh para guru didalam 

kelas dan siswa yang termasuk dalam Organisasi Duta dengan berbagai macam 

bidang. ; 3) Evaluasi Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022 : dengan cara melihat 

laporan pencapaian setiap hari, apakah ada penurunan atau peningkatan secara 

signifikan. Setelah diolah maka laporan akan disampaikan ke wali murid dalam 

pertemuan wali murid yang diadakan setiap tiga bulan sekali. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia. Proses yang dilakukan dalam 

pelaksanaan pendidikan nasional dapat mempengaruhi masa depan anak 

sekaligus sebagai penentu masa depan bangsa. Karena itu, tugas utama 

pendidikan nasional adalah membangun karakter bangsa (national character 

building) yang memiliki esensi untuk mengembangkan sumber daya manusia. 

Terbentuknya masyarakat ekonomi asean (MEA) 2 turut menjadi faktor 

eksternal yang menuntut ketersediaan sumber daya manusia (human 

resesources) professional dan kompetitif yang dapat diwujudkan melalui 

manajemen pendidikan nasional dalam sistem persekolahan. Dalam hal ini, 

lembaga pendidikan harus memiliki upaya dalam meningkatkan kualitas 

lulusan yang dihasilkan.
1
 

Pendidikan merupakan solusi dalam mengembangkan potensi dan skill 

peserta didik agar menjadi pribadi dan generasi siap pakai dan mampu 

menghadapi segala tantangan yang menyangkut tentang kehidupan sosial 

dalam bermasyarakat seperti yang diuraikan oleh Ki Hajar Dewantara 

mengartikan pendidikan karakter adalah segala daya upaya untuk memajukan 

budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan 

                                                           
1
 Syafaruddin ,et. al, Peningkatan Kontribusi Manajemen Pendidikan dalam Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Berkualitas untuk Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN, (Medan: 

Perdana Publishing,2015) 125. 
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hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan 

masyarakatnya.
2
 

Manajemen merupakan suatu proses kegiatan pencapaian tujuan 

organisasi secara efekktif dan efisien dengan melalui perencanaan, 

pelaksanaan, pengorganisasian, serta pengevaluasian sumber daya organisasi. 

Kurikulum menurut Hamalik yang dikutip oleh Syarifuddin menyebutkan 

bahwa Kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman 

tentang jenis, lingkup dan urutan materi, serta proses pendidikan. Jika 

dikaitkan dengan pendidikan maka kurikulum disusun untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik 

dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia 

seutuhnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan yang 

hendak dicapai suatu lembaga pendidikan harus teruraikan dalam program 

yang termuat dalam kurikulum, dan program itu juga yang mencerminkan 

arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran di lembaga 

tersebut.
3
 

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Bab X Tentang Kurikulum Pasal 

36 ayat 3 yang menyatakan Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang 

pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 

memperhatikan : a.) peningkatan iman dan takwa; b.) peningkatan akhlak 

mulia; c.) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; d.) 

keragaman potensi daerah dan lingkungan; e.) tuntutan pembangunan daerah 

                                                           
2
 Abd. Muis Thabrani, Pengantar dan Dimensi-Dimensi Pendidikan, (Jember: STAIN JEMBER 

Press, 2013) hal 21 
3
 Syarifuddin, Amirrudin, Manajemen Kurikulum, (Medan: Perdana Publishing, 2017) hal 39 
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dan nasional; f.) tuntutan dunia kerja; g.) perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni; h.) agama; i.) dinamika perkembangan global; dan j.) 

persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
4
 

Manajemen kurikulum merupakan sesuatu yang harus dilakukan bagi 

institusi pendidikan agar proses dan hasil pendidikan tidak menyimpang 

dengan harapan dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai tuntutan 

zaman, untuk mewujudkannya, pemangku kepentingan pendidikan harus 

mematangkan kurikulum sedemikian rupa sejak perencanaan, pelaksanaan, 

pengembangan, hingga evaluasi. Selain itu pemerintah juga berencana 

menambah jam pelajaran agar pembelajaran lebih mengedepankan karakter 

siswa.
5
 

Perubahan kurikulum pendidikan merupakan agenda yang secara rutin 

berlangsung dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di negara 

berkembang seperti di Indonesia. Di masa dewasa ini mengedepankan 

perlunya membangun karakter bangsa. Hal ini didasarkan pada fakta dan 

persepsi masyarakat tentang menurunnya kualitas sikap dan moral anak-anak 

atau generasi muda. Yang diperlukan sekarang adalah kurikulum pendidikan 

yang berkarakter; dalam arti kurikulum itu sendiri memiliki karakter, dan 

sekaligus diorientasikan bagi pembentukan karakter peserta didik. Alasan 

perubahan kurikulum itu juga merujuk pada hasil sejumlah survei 

internasional tentang kemampuan siswa Indonesia. 

                                                           
4
 Undang-Undang Dasar, Pasal 36, No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

5
 Loeloek Endah Poerwanti dan Sofan Amri, Panduan Memahami Kurikulum 2013,(Jakarta: PT. 

Prestasi Pustakaraya, 2013), hlm. 282. 



 

 

4 

Dengan demikian dalam pembentukan karakter perlu adanya sebuah 

Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter yang efektif dan efisien. 

Artinya dalam pengelolaan pembentukan karakter diharapkan sebuah 

manajemen mampu untuk memberikan kontribusi dalam membentuk karakter 

yang sempurna (baik) dalam diri seseorang. Karena dengan manajemen, 

strategi pembentukan karakter akan terealisasi dengan baik. Manajemen akan 

mampu untuk merencanakan tujuh rukun yang akan ditanamkan pada diri 

peserta didik, melaksanakannya, dan mengevaluasinya. 

Dalam salah satu ayat Al-qur’an telah dijelaskan bahwasanya Allah 

telah memberikan contoh pentingnya pendidikan karakter yang baik, karena 

karakter yang baik akan menentukan dalam kehidupan manusia. Ayat yang 

menggambarkan mengenai pendidikan karakter terdapat dalam surah Q.S Al 

Luqman Ayat 13-14 yang berbunyi,  

                        

                             

                  

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia 

memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 

mempersekutukan (Allah) sesungguhnya mempersekutukan (Allah) 

adalah benar-benar kelaliman yang besar". Dan kami perintahkan 

kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; 

ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya 

kepada-kulah kembalimu”
6
 

                                                           
6
 Sahmal Nour, Mushaf Sahmal Nour (Jakarta : PUSTAKA AL MUBIN, 2013) 



 

 

5 

Tanpa karakter seseorang dengan mudah melakukan sesuatu apa pun 

yang dapat menyakiti atau menyusahkan orang lain. Oleh karena itu, perlu 

adanya pembentukan karakter untuk mengelola diri dari hal-hal negatif. Dan 

seorang pendidik selain senantiasa berusaha meningkatkan kemampuan 

akademiknya, ia pun berupaya menselaraskan dengan akhlak atau karakter 

nya. 

Pendidikan karakter yang harus ditanamkan meliputi penanaman nilai 

kereligiusan, kedisplinan, tanggung jawab, kebersihan, kreatif, kerja keras, 

dan peduli sosial.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di MAN 2 

Banyuwangi dapat diidentifikasi bahwa pelaksanaan manajemen kurikulum  

berbasis pendidikan karakter di MAN 2 Banyuwangi ialah dengan cara para 

peserta didik ditanamkan nilai-nilai pendidikan karakter seperti senyum sapa 

salam pada saat bertemu guru, membiasakan membaca Al-Qur’an sebelum 

memulai kegiatan belajar mengajar, Berdoa sebelum memulai pelajaran, 

Sholat dhuha berjamaah dan lain-lain. Sehingga dapat membangun karakter 

para peserta didik menggunakan pembiasaan penanaman karakter yang baik.
7
 

Adapun yang membuat proses manajemen kurikulum berbasis 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Neger 2 Banyuwangi ini adalah di 

dalam semua kegiatan pendidikan karakter tersebut dalam prosesnya dibantu 

oleh para Duta yang terdiri dari Duta Ketertiban yang mengatur proses 

pendidikan karakter mengenai kedisiplinan dan tanggung jawab, Duta 

                                                           
7
 Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, 01 Juli 2021 
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Kebersihan yang mengatur proses pendidikan karakter mengenai Kebersihan 

dan Kekreatifan, dan Duta Takmir Masjid yang mengatur proses pendidikan 

karakter mengenai Kereiligiusan dan peduli sosial.
8
 

Jadi, dalam sebuah lembaga pendidikan haruslah mengoptimalkan 

semua manajemen pendidikan termasuk manajemen kurikulum mengenai 

pendidikan karakter ini. Dengan hal tersebut sebuah lembaga pendidikan akan 

lebih berkualitas dan bermutu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji 

dan meneliti mengenai “Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022”  

B. Fokus Penelitian 

Adapun masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini dapat difokuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Perencanaan Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan 

Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan 

Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022? 

3. Bagaimana Evaluasi Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022? 

  

                                                           
8
 Observasi di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, 01 Juli 2021 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan Perencanaan Manajemen Kurikulum Berbasis 

Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun 

Ajaran 2021/2022 

2. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Berbasis 

Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun 

Ajaran 2021/2022 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi Manajemen Kurikulum Berbasis 

Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun 

Ajaran 2021/2022 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan demi kemajuan 

dan pengembangan ilmu manajemen kesiswaan khususnya bagi 

masyarakat dan Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

kepustakaan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam untuk penelitian terkait atau sebagai contoh 

penelitian di masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan 

manajemen kurikulum pendidikan karakter. 
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2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah peneliti 

tentang “Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi”. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh peneliti. 

4) Serta dapat menambah bekal pengalaman untuk mengadakan 

penelitian lebih lanjut. 

b. Bagi Instansi 

1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berikan kontribusi nyata bagi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan segenap civitas 

akademika. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai literatur atau 

sebagai sumber tambahan dalam memperoleh informasi bagi calon 

peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian pada kajian yang 

sama. 

c. Bagi Masyarakat yang diteliti 

Penelitian ini diharapkan beguna bagi masyarakat dalam rangka 

mengembangkan pemikiran dan pengaruh literasi dalam zaman era 
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globalisasi pada saat ini. 

E. Definisi Istilah 

Adapun beberapa istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manajemen Kurikulum  

Manajemen adalah suatu kegiatan atau rangakaian kegiatan yang 

berupa proses pengelolaan suatu organisai melalui tindakan-tindakan 

berupa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Kurikulum adalah, adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pendidikan tertentu.  

2. Pendidikan Karakter 

Pendidikan adalah, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Karakter adalah sesuatu yang terdapat pada individu yang menjadi ciri 

khas kepribadian individu yang berbeda dengan orang lain berupa sikap, 

pikiran, dan tindakan.yang meliputi kereligiusan, kebersihan, serta 

kedisplinan. 
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Jadi, Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter ialah suatu 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkaitan 

dengan kurikulum yang didalamnya mengatur mengenai sistem pendidikan 

karakter agar dapat memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak 

sehingga menjadi pribadi yang mempunyai akhlakul karimah yang baik 

yang meliputi kereligiusan, kebersihan, serta kedisplinan 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi 

menjadi 5 Bab diantara lain yaitu : 

1. Bab satu, pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah, fokus 

penilitian, tujuan penelitian manfaat penelitian, definisi istilah. 

2. Bab dua, kajian perpustakaan. Bab ini membahas tentang kajian terdahulu 

yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan serta berisi 

tentang kajian teori yang membahas tentang teori apa saja yang akan 

dijadikan pijakan dalam peneliti. 

3. Bab tiga, metode penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang 

akan digunakan selama penelitian berlangsung, metode penelitiannya 

meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek 

penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsaan dan serta 

tterhadap tahapan penelitian. 

4. Bab empat, penyajian data dan analisis data. Bab ini menguraikan tentang 

gambaran objek penelitian, penelitian data, analisis data serta pembahasan 

temuan dilapangan. 



 

 

11 

5. Bab lima, penutup. Bab ini berisi kesimpilan dari keseluruhan pembahasan 

terkait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kemudian 

dilanjutkan dengan saran-saran yang konstruktif dan bermanfaat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 

terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan
9
, kemudian 

membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum 

terpublikasikan seperti (Skripsi, tesis, di  sertai dan sebagainya). Dengan 

melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan 

posisi penelitian yang menulis anggap mempunyai relevansi dengan penelitian 

yang akan dilakukan, 

Penelitian terdahulu upaya peneliti mencari perbedan dan persamaan 

untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian 

terdahulu juga memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh 

penulis antara lain : 

1. Dewi Syafuroh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Tahun 2020, skripsi yang berjudul 

Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 1 Pringsewu. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif 

yaitu penulisan menugumpulkan sebagai data dari wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin menieliti terkait dengan: a.) 

Bagaimana Perencanaan Manajemen Kurikulum di MTsN 1 Pringsewu? 

b.) Bagaimana Pelaksanaan Manajemen Kurikulum di MTsN 1 
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Pringsewu? c.) Bagaimana Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter 

Siswa di MTs Negeri 1 Pringsewu?. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu 

Manajemen Kurikulum di MTsN 1 Pringsewu dari perencanaan 

pengorganisasian pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik dan 

diterima oleh semua Civitas Akademik di MTsN 1 Pringsewu termasuk 

peserta didik dan orang tua siswa.
10

 

2. Muhammad Farkhan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam 

Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2019, skripsi yang berjudul 

Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Man 1 Tegal. Skripsi ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penulisan menugumpulkan 

sebagai data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan ini 

peneliti ingin menieliti terkait dengan: a) Bagaimana Perencanaan 

Manajemen Kurikulum di MAN 1 Tegal? b) Bagaimana Pelaksanaan 

Manajemen Kurikulum di MAN 1 Tegal? c.) Bagaimana Evaluasi 

Manajemen Kurikulum di MAN 1 Tegal?. Penelitian ini mendapatkan 

hasil Manajemen Kurikulum di MAN 1 Tegal dari perencanaan 

pengorganisasian pelaksanaan dan evaluasi sudah dilaksanakan dengan 

baik dan bisa diterima oleh semua Civitas Akademik di MAN 1 Tegal 

termasuk peserta didik dan orang tua siswa.
11

 

3. Shidqi Luthfir Rahman, Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Jakarta, Tahun 2021, skripsi yang berjudul Manajemen Kurikulum 
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 Dewi Syafuroh, “Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
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 Mukhamad Farkhan, “Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter di Sekolah Alam 

Cendikia Bogor” (SKRIPSI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, 2021) 
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Berbasis Pendidikan Karakter di Sekolah Alam Cendikia Bogor. Skripsi 

ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penulisan 

menugumpulkan sebagai data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin menieliti terkait dengan: a) 

Bagaimana perencanaan kurikulum berbasis pendidikan karakter dalam 

pembelajaran di Sekolah Alam Cendekia Bogor? b) Bagaimana 

pelaksanaan kurikulum berbasis pendidikan karakter dalam pembelajaran 

di Sekolah Alam Cendekia Bogor? c) Bagaimana evaluasi pelaksanaan 

kurikulum berbasis pendidikan karakter dalam pembelajaran di Sekolah 

Alam Cendekia Bogor?. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu 

Implementasi kurikulum berbasis pendidikan karakter diterapkan di 

Sekolah Alam Cendekia Bogor yakni, (1) Perencanaan kurikulum berbasis 

pendidikan karakter melihat dari kurikulum akhlak, kurikulum 

kepemimpinan, dan keterampilan berfikir; Menyusun kurikulum dengan 

melakukan rapat kerja dan membuat tim manajemen yang terdiri dari 

beberapa sub bagian; Perencanaan pembelajaran selama satu semester, 

dibuat melalui lesson plan, dikerucutkan menjadi weekly plan yaitu 

perencanaan selama satu pekan. (2) Pelaksanaan kurikulum berbasis 

pendidikan karakter dengan cara mengintegrasikan konten pendidikan 

karakter yang telah dirumuskan ke dalam mata pelajaran serta dalam 

kegiatan yang diprogram atau direncanakan; Implementasi pendidikan 

karakter dalam kegiatan sehari-hari di sekolah berupa pembiasaan dan 

keteladanan; serta membangun komunikasi serta kerjasama antar sekolah 
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dengan orang tua siswa. (3) Evaluasi kurikulum berbasis pendidikan 

karakter dilakukan melalui evaluasi program per pekan, evaluasi proses, 

dan evaluasi hasil per tahun.
12

 

4. Dea Farhani, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 

Tahun 2019, jurnal yang berjudul Manajemen Pendidikan Karakter 

Melalui Kegiatan Kokurikuler Keagamaan. Jurnal ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif yaitu penulisan mengumpullkan sebagian data 

dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin 

meneliti terkait dengan bagaimana manajemen pendidikan karakter 

melalui kegiatan kokurikuler mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, pengendalian, hasil dan faktor pendukung dan penghambat 

pendidikan karakter melalui kegiatan kokurikuler terhadap peserta didik. 

Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu a) Perencanaan pendidikan karakter 

adanya nilai-nilai yang ditanamkan yaitu mandiri, ikhlas, jujur, 

bertanggung jawab dan santun. b) Pengorganisasian pendidikan karakter 

dilakukan dengan struktur organisasi yang jelas dan tugas tupoksi yang 

jelas. c) Pelaksanaan pendidikan karakter dilakukannya shalat duha 

sebelum melaksanakan pembelajaran, shalat dzuhur berjamaah, bimbingan 

tilawah. d) Pengendalian pendidikan karakter dilakukan dengan cara 

monitoring setiap kegiatan kokurikuler keagamaan dan selalu mengadakan 

evaluasi setiap satu minggu sekali. e) Keberhasilan pendidikan karakter 

dapat dilihat dari kriteria keberhasilan, efektif dan efIsien manajemen 
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pendidikan karakter. f) Faktor penunjang pendidikan karakter adalah 

SDM, sarana dan prasarana, standar mutu dan cara pandang masyarakat 

terhadap pendidikan.
13

 

5. Atik Maisaro, Universitas Negeri Malang, Tahun 2018, Jurnal ini berjudul 

Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. 

Jurnal ini menggunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu 

penulisan mengumpullkan sebagian data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan bagaimana 

manajemen program penguatan pendidikan karakter di Sekolah Dasar. 

Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu a) perencanaan program penguatan 

pendidikan karakter memiliki beberapa tahapan, yaitu observasi, rapat 

koordinasi, menyusun program kerja, pelaksanaan program, pengawasan, 

serta evaluasi, b) kepala sekolah dibantu oleh tim pengembang sekolah dan 

koordinator sekolah, c) pelaksanaan program melalui empat tahap 

kegiatan, yaitu pengintegrasian, pembudayaan, keteladanan, dan kerjasama 

dengan orang tua, d) proses pengawasan program bersifat langsung, e) 

evaluasi program melalui empat tahapan yaitu menyusun rencana evaluasi, 

mengawasi, mengolah data, dan rapat perbaikan.
14

 

6. Mohamad Arief, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2019, 

Jurnal yang berjudul Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan 

Karakter pada Sekolah Dasar Negeri Ujung Menteng 01 Pagi Jakarta. 
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Jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penulisan 

mengumpullkan sebagian data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan bagaimana  

manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter diimplementasikan di 

sekolah. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu fungsi-fungsi dari 

manajemen kurikulum berperan besar dalam keberhasilan sekolah 

mencapai visi, misi, tujuan, dan program-program sekolah yang 

dicanangkan. Salah satu faktor penunjang manajemen kurikulum tersebut 

adalah sikap dan gaya kepemimpinan kepala sekolah.
15

 

7. Amalia Dwi Pertiwi, Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2021, 

jurnal yang berjudul Implementasi Nilai Pendidikan Karakter dalam Mata 

Pelajaran PKn di Sekolah Dasar. Jurnal ini Jurnal ini menggunakan 

metode kualitatif deskriptif yaitu penulisan mengumpullkan sebagian data 

dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin 

meneliti terkait dengan bagaimana  Implementasi Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. Serta mengkaji upaya apa saja 

dan sudah sejauh mana yang telah dilakukan guru-guru dan para pihak 

Sekolah Dasar di Indonesia untuk mengimplementasikan pendidikan 

karakter terutama dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. Penelitian 

ini mendapatkan hasil yaitu pendidikan karakter ini perlu diterapkan di 

setiap jenjang pendidikan terlebih di sekolah dasar. Karena pendidikan 

karakter memiliki tujuan untuk menghidupkan kembali karakter atau ciri 
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khas dari warga negara khususnya di Indonesia yang sejalan dengan nilai-

nilai yang ada dalam Pancasila, diantaranya adalah nilai ketaqwaan, 

keimanan, kejujuran, kepedulian serta nilai etika atau sopan santun. Salah 

satu mata pelajaran yang tepat untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan 

karakter adalah pendidikan kewarganegaraan.
16

 

8. Alfi Zahrotul Hamidah, IAI An Nur Lampung, Tahun 2021, jurnal yang 

berjudul Manajemen Kurikulum dalam Meningkatkan Karakter Religius 

Peserta Didik. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu 

penulisan mengumpullkan sebagian data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin meneliti terkait dengan bagaimana 

manajemen kurikulum dalam meningkatkan karakter  religious peserta 

didik. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu pengelolaan kurikulum 

dilaksanakan untuk meningkatkan pendidikan karakter keagamaan. Peran 

manajemen kurikulum dalam pengembangan karakter religius : Madrasah 

bertugas mengawasi semua kegiatan pembelajaran yang berkaitan.
17

 

9. Jeri Suraga, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2020, skripsi yang berjudul 

Manajemen Pendidikan Karakter Dalam Pembinaan Akhlak Peserta Didik 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 22 Kota Jambi. Skripsi ini 

menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penulisan menugumpulkan 

sebagai data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan ini 
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peneliti ingin menieliti terkait dengan manajemen pendidikan karakter 

dalam pembinaan akhlak siswa smpn 22 kota jambi dengan menanamkan 

nilai-nilai pendidikan karakter dan pembinaan akhlak dalam program 

kepala sekolah. Penelitian ini mendapatkan hasil yaitu Pelaksanaan 

manajemen pendidikan karakter melibatkan semua elemen sekolah yang 

berperan dalam menciptakan kondisi yang kontributif perkembangan 

karakter peserta didik. Pembinaan ini melalui tindakan preventif, kuratif 

dan represif. Penilaian manajemen pendidikan karakter berbentuk 

observasi terhadap semua guru yang terlibat dalam proses penilaian 

tentang karakter peserta didik dengan membuat catatan perkembangan 

peserta didik.
18

 

10. Ayu Novita Masrul Pasaribu, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021, skripsi yang 

berjudul Manajemen Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Nahdlatul 

Ulama Tanjung Karang. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif 

deskriptif yaitu penulisan menugumpulkan sebagai data dari wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Dengan ini peneliti ingin menieliti terkait 

dengan manajemen pendidikan karakter siswa di salah satu sekolah 

menengah atas yaitu Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang. 

Peneliti mendapatkan hasil yaitu Pertama, dalam mengelola perencanaan 

pendidikan karakter melalui pengembangan kurikulum. Artinya, 

perencanaan pendidikan karakter dalam membentuk karakter peserta didik, 
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fokus terhadap pengembangan kurikulum yang diawali dengan menyusun 

program kegiatan, dan pengintegrasian. Kedua, pengorganisasian di 

Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Tanjung Karang dilakukan dengan 

mengadakan rapat setiap awal tahun, dimana dalam rapat tersebut dibahas 

mengenai pembagian tugas guru pada pembelajaran dan pembagian guru 

pembina pada kegiatan ekstrakurikuler. Ketiga, Pelaksanaan pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Nadlatul Ulama Tanjung Karang mengikuti 

18 indikator yang dikembangkan dalam kurikulum pembelajaran.
19

 

Adapun persamaanya dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan, akan tergambarkan dalam table berikut. 

Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Kajian Penelitian  

Dengan Penelitian Terdahulu 

 

No. Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Manajemen 

Kurikulum 

Pendidikan 

Karakter di 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Negeri 1 

Pringsewu 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

tentang 

manajemen 

kurikulum 

c. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

d. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber.  

Perbedaan 

terletak pada 

isinya yaitu fokus 

pendidikan 

karakter yang 

masih umum/luas 

Manajemen Kurikulum 

di MTsN 1 Pringsewu 

dari perencanaan 

pengorganisasian 

pelaksanaan sudah 

dilaksanakan dengan 

baik dan diterima oleh 

semua Civitas 

Akademik di MTsN 1 

Pringsewu termasuk 

peserta didik dan orang 

tua siswa. 
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No. Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

2. Manajemen 

Kurikulum 

Pendidikan 

Karakter di Man 1 

Tegal 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

tentang 

manajemen 

kurikulum 

c. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

d. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber. 

Perbedaan terletak 

pada isinya yaitu 

fokus pendidikan 

karakter yang 

masih umum/luas 

Manajemen Kurikulum 

di MAN 1 Tegal dari 

perencanaan 

pengorganisasian 

pelaksanaan dan 

evaluasi sudah 

dilaksanakan dengan 

baik dan bisa diterima 

oleh semua Civitas 

Akademik di MAN 1 

Tegal termasuk peserta 

didik dan orang tua 

siswa. 

3. Manajemen 

Kurikulum 

Berbasis 

Pendidikan 

Karakter di 

Sekolah Alam 

Cendikia Bogor 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

tentang 

manajemen 

kurikulum 

c. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

d. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber. 

Perbedaan terletak 

pada fokus 

kegiatan yaitu 

kegiatan 

esktrakulikuler 

outbond 

Implementasi 

kurikulum berbasis 

pendidikan karakter 

diterapkan di Sekolah 

Alam Cendekia Bogor 

yakni, (1) Perencanaan 

kurikulum berbasis 

pendidikan karakter 

melihat dari kurikulum 

akhlak, kurikulum 

kepemimpinan, dan 

keterampilan berfikir; 

Menyusun kurikulum 

dengan melakukan 

rapat kerja dan 

membuat tim 

manajemen yang terdiri 

dari beberapa sub 

bagian; Perencanaan 

pembelajaran selama 

satu semester, dibuat 

melalui lesson plan, 

dikerucutkan menjadi 

weekly plan yaitu 

perencanaan selama 

satu pekan. (2) 

Pelaksanaan kurikulum 
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No. Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

berbasis pendidikan 

karakter dengan cara 

mengintegrasikan 

konten pendidikan 

karakter yang telah 

dirumuskan ke dalam 

mata pelajaran serta 

dalam kegiatan yang 

diprogram atau 

direncanakan; 

Implementasi 

pendidikan karakter 

dalam kegiatan sehari-

hari di sekolah berupa 

pembiasaan dan 

keteladanan; serta 

membangun 

komunikasi serta 

kerjasama antar sekolah 

dengan orang tua siswa. 

(3) Evaluasi kurikulum 

berbasis pendidikan 

karakter dilakukan 

melalui evaluasi 

program per pekan, 

evaluasi proses, dan 

evaluasi hasil per tahun. 

4.  Manajemen 

Pendidikan 

Karakter Melalui 

Kegiatan 

Kokurikuler 

Keagamaan 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

c. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber. 

a. Tidak 

membahas 

mengenai 

kurikulum 

b. Fokus 

Pendidikan 

Karakter hanya 

pada bidang 

Keaagamaan 

saja 

a) Perencanaan 

pendidikan karakter 

adanya nilai-nilai yang 

ditanamkan yaitu 

mandiri, ikhlas, jujur, 

bertanggung jawab dan 

santun. b) 

Pengorganisasian 

pendidikan karakter 

dilakukan dengan 

struktur organisasi yang 

jelas dan tugas tupoksi 

yang jelas. c) 

Pelaksanaan pendidikan 

karakter dilakukannya 

shalat duha sebelum 

melaksanakan 

pembelajaran, shalat 
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No. Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

dzuhur berjamaah, 

bimbingan tilawah. d) 

Pengendalian 

pendidikan karakter 

dilakukan dengan cara 

monitoring setiap 

kegiatan kokurikuler 

keagamaan dan selalu 

mengadakan evaluasi 

setiap satu minggu 

sekali. e) Keberhasilan 

pendidikan karakter 

dapat dilihat dari 

kriteria keberhasilan, 

efektif dan efIsien 

manajemen pendidikan 

karakter. f) Faktor 

penunjang pendidikan 

karakter adalah SDM, 

sarana dan prasarana, 

standar mutu dan cara 

pandang masyarakat 

terhadap pendidikan 

5. Manajemen 

Program 

Penguatan 

Pendidikan 

Karakter di 

Sekolah Dasar 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

c. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber. 

a. Tidak 

membahas 

mengenai 

kurikulum 

b. Nilai pendikan 

karakter 

meliputi : 

nasionalis, 

gotong 

royong, serta 

kemandirian 

a) perencanaan program 

penguatan pendidikan 

karakter memiliki 

beberapa tahapan, yaitu 

observasi, rapat 

koordinasi, menyusun 

program kerja, 

pelaksanaan program, 

pengawasan, serta 

evaluasi, b) kepala 

sekolah dibantu oleh 

tim pengembang 

sekolah dan koordinator 

sekolah, c) pelaksanaan 

program melalui empat 

tahap kegiatan, yaitu 

pengintegrasian, 

pembudayaan, 

keteladanan, dan 

kerjasama dengan 

orang tua, d) proses 

pengawasan program 
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No. Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

bersifat langsung, e) 

evaluasi program 

melalui empat tahapan 

yaitu menyusun 

rencana evaluasi, 

mengawasi, mengolah 

data, dan rapat 

perbaikan. 

6. Manajemen 

Kurikulum 

Berbasis 

Pendidikan 

Karakter pada 

Sekolah Dasar 

Negeri Ujung 

Menteng 01 Pagi 

Jakarta 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

tentang 

manajemen 

kurikulum 

c. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

d. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber. 

Nilai pendikan 

karakter meliputi : 

nasionalis, gotong 

royong, serta 

kemandirian 

fungsi-fungsi dari 

manajemen kurikulum 

berperan besar dalam 

keberhasilan sekolah 

mencapai visi, misi, 

tujuan, dan program-

program sekolah yang 

dicanangkan. Salah satu 

faktor penunjang 

manajemen kurikulum 

tersebut adalah sikap 

dan gaya 

kepemimpinan kepala 

sekolah. 

7. Implementasi 

Nilai Pendidikan 

Karakter dalam 

Mata Pelajaran 

PKn di Sekolah 

Dasar 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

c. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber 

a. Tidak 

membahas 

mengenai 

kurikulum 

b. Pendidikan 

Karakter di 

dalam Mata 

Pelajaran 

PKN 

pendidikan karakter ini 

perlu diterapkan di 

setiap jenjang 

pendidikan terlebih di 

sekolah dasar. Karena 

pendidikan karakter 

memiliki tujuan untuk 

menghidupkan kembali 

karakter atau ciri khas 

dari warga negara 

khususnya di Indonesia 

yang sejalan dengan 

nilai-nilai yang ada 

dalam Pancasila, 

diantaranya adalah nilai 

ketaqwaan, keimanan, 

kejujuran, kepedulian 

serta nilai etika atau 

sopan santun. Salah 
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No. Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

satu mata pelajaran 

yang tepat untuk 

menerapkan nilai-nilai 

pendidikan karakter 

adalah pendidikan 

kewarganegaraan. 

8. Manajemen 

Kurikulum dalam 

Meningkatkan 

Karakter Religius 

Peserta Didik 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

tentang 

kurikulum 

c. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

d. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber 

Perbedaan terletak 

di nilai pendidikan 

karakter yang 

diambil yatiu 

hanya Religius 

saja 

pengelolaan kurikulum 

dilaksanakan untuk 

meningkatkan 

pendidikan karakter 

keagamaan. Peran 

manajemen kurikulum 

dalam pengembangan 

karakter religius : 

Madrasah bertugas 

mengawasi semua 

kegiatan pembelajaran 

yang berkaitan 

9. Manajemen 

Pendidikan 

Karakter Dalam 

Pembinaan 

Akhlak Peserta 

Didik di Sekolah 

Menengah 

Pertama Negeri 22 

Kota Jambi 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

c. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber 

a. Tidak 

membahas 

mengenai 

kurikulum 

b. Nilai 

Pendidikan 

Karakter yang 

hanya 

berfokus pada 

Akhlak 

Pelaksanaan 

manajemen pendidikan 

karakter melibatkan 

semua elemen sekolah 

yang berperan dalam 

menciptakan kondisi 

yang kontributif 

perkembangan karakter 

peserta didik. 

Pembinaan ini melalui 

tindakan preventif, 

kuratif dan represif. 

Penilaian manajemen 

pendidikan karakter 

berbentuk observasi 

terhadap semua guru 

yang terlibat dalam 

proses penilaian tentang 

karakter peserta didik 

dengan membuat 

catatan perkembangan 

peserta didik 
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No. Judul Persamaan Perbedaan Hasil 

10 Manajemen 

Pendidikan 

Karakter di 

Madrasah Aliyah 

Nahdlatul Ulama 

Tanjung Karang 

a. Sama-sama 

menggunakan 

pendekatan 

kualitaitif 

deskriptif 

b. Sama-sama 

menjelaskan 

pendidikan 

karaktrer 

c. Sama-sama 

menggunakan 

triangulasi 

sumber 

a. Tidak 

membahas 

mengenai 

kurikulum 

b. Nilai 

Pendidikan 

Karakter yang 

masih luas 

Pertama, dalam 

mengelola perencanaan 

pendidikan karakter 

melalui pengembangan 

kurikulum. Artinya, 

perencanaan pendidikan 

karakter dalam 

membentuk karakter 

peserta didik, fokus 

terhadap 

pengembangan 

kurikulum yang diawali 

dengan menyusun 

program kegiatan, dan 

pengintegrasian. Kedua, 

pengorganisasian di 

Madrasah Aliyah 

Nahdlatul Ulama 

Tanjung Karang 

dilakukan dengan 

mengadakan rapat 

setiap awal tahun, 

dimana dalam rapat 

tersebut dibahas 

mengenai pembagian 

tugas guru pada 

pembelajaran dan 

pembagian guru 

pembina pada kegiatan 

ekstrakurikuler. Ketiga, 

Pelaksanaan pendidikan 

karakter di Madrasah 

Aliyah Nadlatul Ulama 

Tanjung Karang 

mengikuti 18 indikator 

yang dikembangkan 

dalam kurikulum 

pembelajaran 
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Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari beberapa 

permasalahan yang diangkat kurang lebih berfokus pada pendidikan karakter 

secara umum. Sedangkan pada realitanya pendidikan karakter ada banyak 

macam dan butuh fokus tersendiri, maka dari itu peneliti disini mengangkat 

permasalahan terkait manajemen kurikulum berbasis pendidikan karakter di 

bidang kereligiusan, kedisiplinan, serta kebersihan, yang mana ini juga sangat 

penting dalam membantu proses pendidikan karakter agar lebih tepat sasaran 

dan sesuai tujuan. 

Tabel 2.2 

Orisinalitas Penelitian 
 

Nama Judul Fokus Penelitian Metode Pebnelitian 

Rafiq Rajabi Manajemen 

Kurikulum 

berbasis 

Pendidikan 

Karakter di 

Madrasah Aliyah 

Negeri 2 

Banyuwangi 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

1. Bagaimana  

Perencanaan 

manajemen 

kurikulum 

berbasis 

pendidikan 

karakter di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Banyuwangi 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

2. Bagaimana 

pelaksanaan 

manajemen 

kurikulum 

berbasis 

pendidikan 

karakter di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Banyuwangi 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

3. Bagaimana 

evaluasi 

manajemen 

Metode penelitian yang 

digunakan pada 

penelitian ini, yakni 

metode penelitian 

kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus, 

yang mana penelitian 

akan dilakukan secara 

langsung guna 

mendapatkan fata yang 

diperlukan oleh 

peneliti. 
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Nama Judul Fokus Penelitian Metode Pebnelitian 

kurikulum 

berbasis 

pendidikan 

karakter di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Banyuwangi 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

 

B. Kajian Teori 

1. Manajemen Kurikulum 

Manajemen berasal dari kata “manus” yang berarti “tangan”, berarti 

menangani sesuatu, mengatur, membuat sesuatu menjadi seperti yang 

diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada.
20

. 

Menurut Leonard D. White, Manajemen adalah segenap proses, biasanya 

terdapat pada semua kelompok baik usaha Negara, pemerintah atau 

swasta, sipil atau militer secara besar-besaran atau secara kecil-kecilan. 

Sedangkan menurut The Liang Gie yang dikutip di buku Mohamaad 

Rohman dan Sofan Amri, manajemen adalah segenap proses 

penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia 

untuk tujuan tertentu
21

. 

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa didalam 

pengertian manajemen selalu menyangkut adanya tiga hal yang merupakan 

unsur penting, yaitu : (a) usaha kerjasama, (b) oleh dua orang atau lebih, 

dan (c) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pengertian 

                                                           
20

 Mohammad Rohman dan Sofan Amri, Manajemen Pendidikan, (Jakarta:Prestasi 

Pustakarya,2012) hal 2 
21

 Mohammad Rohman…… Hal 7 
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tersebut sudah menunjukkan adanya gerak, yaitu usaha kerjasama, personil 

yang melakukan, yaitu dua orang atau lebih, dan untuk apa kegiatan 

dilakukan, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tiga unsur 

tersebut, yaitu gerak, orang dan arah dari kegiatan, menunjukkan bahwa 

manajemen terjadi dalam sebuah organisasi atau lembaga, bukan pada 

kerja tunggal yang dilakukan oleh seorang individu. 

Kurikulum secara umum dipandang sebagai rencana pelajaran di 

suatu sekolah. Pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh 

disekolah, itulah yang disebut dengan kurikulum.  

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 19 

No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa : “Kurikulum adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta 

cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraaan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.
22

 

Menurut Hamalik yang dikutip oleh Syarifuddin dan Amiruddin 

dalam  bukunya kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan 

kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia 

seutuhnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
23

 

Jadi manajemen kurikulum adalah segenap proses usaha bersama 

untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan di titik 

beratkan pada usaha, meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. 

                                                           
22

 Undang-Undang Dasar, Pasal 1 ayat (19), No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. 
23

 Syarifuddin dan Amiruddin, Manajemen Kurikulum, (Medan:Perdana Publishing, 2017) hal 39 
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Manajemen kurikulum tidak hanya terpaku pada jadwal kegiatan belajar 

mengajar didalam kelas, tetapi menyangkut pula didalam kegiatan 

pengelolaan diluar kelas, bahkan diluar sekolah. 

Manajemen kurikulum bertujuan untuk mengatur segala kegiatan 

yang ada disekolah agar kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai efektif 

dan efisien.  

Menurut Tita Lestari yang dikutip oleh Dinn Wahyudi 

mengemukakan tentang siklus manajemen kurikulum yang terdiri dari 

empat tahap yaitu : perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, serta 

evaluasi.
24

 Namun didalam penelitian ini pembahasan akan dibatasi tiga 

tahap saja yaitu : perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. 

a. Perencanaan Kurikulum 

Menurut Oemar Hamalik yang dikutip oleh Syarifuddin dan 

Amiruddin dalam bukunya, menyebutkan bahwa perencaan merupakan 

bagian konsep manajemen, sedangkan kurikulum bagian dari konsep 

dalam ilmu pendidikan. Dengan kata lain, perencanaan kurikulum 

adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat 

keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan-tujuan tersebut 

melalui situasi mengajar-belajar, serta telaah keefektifan dan 

kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, 

                                                           
24

 Dinn Wahyudi… Hal 19 
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sistematika berbagai pengalam belajar tidak akan saling berhubungan 

dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan.
25

 

Perencaaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam 

banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara 

mencapai tujuan tersebut melalui situasi belajar mengajar, serta 

menelaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa 

perencaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak 

akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang 

diharapkan.
26

 

Perencanaan kurikulum merupakan bagian dari upaya perwujudan 

sebuah ide-ide tentang pengembangan kurikulum. Perencanaan 

memegang peranan penting terhadap optimalisasi hasil dari sebuah 

proses pengembangan kurikulum. Apabila perencanaanya baik maka 

baik pula hasilnya, dan begitupun sebaliknya jika perencanaanya 

kurang baik maka kurikulum yang dihasilkan akan tidak sistematis, 

tidak relevan, dan tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan 

masyarakat dan teknologi.
27

 

Dalam membuat sebuah perencanan kurikulum, ada banyak hal 

yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang, 

diantaranya bagaimana kita melakukan manajemen atau pengelolaan 

terhadap perencaan kurikulum itu sendiri. Karena pengelolaan 

                                                           
25

 Syarifuddin dan Amiruddin…. Hal 56 
26

 Muhammad Rohman… hal 232 
27

 Dinn Wahyudin, Manajemen Perencaan Kurikulum, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014) hal 

80 
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perencaan kurikulum bergantung kepada kemampuan pengelola 

tersebut atau kemampuan manusia itu sendiri. Apabila perencaan 

kurikulum ini dekelola oleh  seseorang yang professional atau mampu 

dibidangnya, maka akan dihasilkan suatu kurikulum yang sangat bagus 

yang siap untuk diujicobakan ataupun diterapkan pada sasaran yang 

telah ditetapkan. 

Banyak langkah-langkah perencaan kurikulum dilakukan oleh 

beberapa ahli, diantaranya adalah : 

Fondation of Education Planning 

1) Tahap Perencaaan 

a) Diagnosis sistem 

b) Formulasi tujuan 

c) Perkiraan sumber 

d) Perkiraan target 

e) Contraints.  

2) Formulasi Rencana 

3) Elaborasi Rencana 

4) Evaluasi/Revisi 

Model Ralph Tyler 

1) Menentukan tujuan 

2) Memilih pengalaman-pengalaman pendidikan 

3) Mengorganisir no.2 

4) Cara mengevaluasi 
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Model D.K. Wheeler 

1) Menentukan tujuan 

2) Memilih pengalaman pendidikan (belajar) 

3) Menentukan materi pelajaran 

4) Organisasi dan integrasi no.2 dan no.3 

5) Evaluasi dan efektivitas pada no 2,3,4 dalam pencapaian no.1 

Menurut Kaufman ada 6 langkah sebagai berikut : 

1) Identifikasi masalah (kebutuhan) 

2) Menentukan syarat-syarat dan alternative 

3) Memilih strategi pemecahan dan berbagai alternatif 

4) Melaksanakan strategi pemecahan yang dipilih 

5) Menentukan efektifitas hasil prestasi.
28

 

Dan adapun tujuan perencanaan kurikulum menurut Teguh 

Triwiyanto yang dikutip oleh Syarifuddin dan Amiruddin dalam 

bukunya, yaitu : 

1) Sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

2) Standar pengawasan dalam pelaksanaan kurikulum, yaitu 

mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaan. 

3) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya), baik 

kualifikasinya maupun kuantitasnya untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

                                                           
28

 Muhammad Rohman… hal 232 
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4) Merupakan gambaran kurikulum yang sistematik, termasuk biaya 

dan kualitas pekerjaan, dan 

5) Mengetahui kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, serta 

menghemat biaya, tenaga dan waktu.
29

 

b. Pelaksanaan Kurikulum 

Setelah perencanaan kurikulum tekah selesai disusun, maka perlu 

adanya kebijakan untuk melakukan pelaksaan atau implementasi dari 

kurikulum tersebut. 

Pelaksanaan merupakan suatu proses dari penerapan ide, konsep, 

kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap. Pelaksaanaan kurikulum dapat 

juga diartikan sebagai aktualisasi atau implementasi kurikulum tertulis 

dalam bentuk pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum merupakan suatu 

penerapan dari perencaan kurikulum yang berisi konsep, ide, program, 

atau tatanan kurikulum untuk dimasukkan kedalam praktik 

pembelajaran atau aktivitas-aktivitas baru,sehingga terjadi perubahan 

pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. Pelaksanaan 

kurikulum juga merupakan proses interaksi antara fasilitator sebagai 

pengembang kurikulum dan peserta didik sebagai subjek kegiatan 

belajar mengajar.
30

 

                                                           
29

 Syarifuddin dan Amiruddin…. Hal 57-58 
30

 Muhammad Rohman…… hal 233 
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Dalam penggunaanya, kurikulum dibagi menjadi dua yakni core 

curriculum (kurikulum utama) dan hidden curriculum (kurikulum 

tersembunyi).  

1) Core curriculum 

Core artinya inti, dalam kurikulum berarti pengalaman belajar yang 

harus diberikan baik yang berupa kebutuhan individu maupun 

kebutuhan umum. Dalam hal ini bisa dicontohkan seperti pelajaran 

pengetahuan yang wajib di terima oleh para peserta didik di kelas. 

2) Hidden curriculum 

Sesuai dengan namanya Hidden Curriculum berarti kurikulum 

yang tersembunyi. Maksudnya kurikulum ini tidak direncanakan, 

tidak dirancang, tidak deprogram, akan tetapi mempunyai 

pengaruh baik sacara langsung maupun tidak langsung terhadap 

out put dari proses belajar mengajar.
31

 

Dalam pelaksaanan kurikulum, maka guru dituntut untuk secara 

professional merancang pembelajaran efektif dan menyenangkan, 

mengontrol pembelajaran, memilih pendekatan, dan pembentukan 

kompentensi secara aktif serta menerapkan kriteria keberhasilan.
32

 

Menurut Mars yang dikutip oleh Muhammad Rohman dan Sofan 

Amri, ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, 

yaitu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan 
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dukungan internal yang dating dari dalam diri guru sendiri. Tanpa itu 

semua maka kurikulum tidak akan berjalan secara maksimal. Dari 

berbagai faktor tersebut, guru merupakan faktor penentu terbesar 

disamping faktor-faktor yang lain. Dengan kata lain, keberhasilan 

pelaksanaan kurikulum disekolah sangat ditentukan oleh faktor guru, 

karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru tidak 

melaksanakan tugas dengan baik, maka hasil pelaksanaan kurikulum 

yaitu pembelajaran tidak akan memuaskan atau sesuai dengan rencana. 

Mulyasa menyebutkan bahwa dalam garis besarnya, pelaksanaan 

kurikulum berbasis kompetensi mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu 

pengembangan program, pelaksanann pembelajaran, dan evaluasi. 

1) Pengembangan Program 

Pengembangan kurikulum K13 mencakup pengembangan 

program tahunan, program semester, program modul (pokok 

bahasan), program mingguan dan harian, program pengayaan dan 

remedial, serta program bimbingan dan konseling. 

2) Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik dengan lingkunganya, sehingga terjadi perubahan 

perilaku kearah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak 

sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang 

datang dari dalam diri individu maupun faktor eksternal yang 

datang dari lingkungan. 



 

 

37 

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah 

mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran 

mencakup tiga hal, yaitu: pre test, proses, dan post test.  

3) Evaluasi Hasil Belajar 

Evaluasi hasil belajar dalam pelaksanaan kurikulum berbasis 

kompetensi dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan 

dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, bench 

marking, dan penilaian program.
33

 

c. Evaluasi Kurikulum 

Evaluasi merupakan salah satu bagian fungsi dari sistem 

manajemen yaitu fungsi pengawasan, sebagai bagian fungsi 

manajemen, maka evaluasi mengacu kepada proses yang sistematis 

dari pengaturan aktivitas organisasi atau lembaga untuk membuat 

mereka konsisten dengan penghargaan yang tersusun dalam rencana, 

target dan standar kinerja. 

Menurut Morrison yang dikutip oleh Muhamad Rohman dan Sofan 

Amri evaluasi adalah perbuatan pertimbangan berdasarkan seperangkat 

kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungawabkan.
34

 

Dalam buku The School Curriculum, evaluasi kurikulum 

dinyatakan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data secara 

sistematis, yang bertujuan untuk membantu pendidik memahami dan 
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menilai suatu kurikulum serta memperbaiki metode pendidikan. 

Evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui dan 

memutuskan apakah program yang telah ditentukan sesuai tujuan 

semula. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja 

kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria, indikator 

kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi dan 

kelayakan program.
35

 

Beberapa kegiatan evaluasi kurikulum, yaitu : 

1) Mengamati hasil belajar yang bersifat khusus. Cirinya adalah : 

a) Adanya rumusan tingkah laku yang jelas. 

b) Rumusan tujuan (tingkah laku) yang jelas tersebut dapat diukur 

dan dapat diamati. 

c) Tingkah laku tersebut dapat diukur dengan alat ukur tertentu. 

2) Menggunakan alat evaluasi untuk menemukan kelemahan-

kelemahan, kebutuhan-kebutuhan dan minat para siswa secara 

individual. 

3) Mendesain pengajaran yang akan dilaksanakan. 

4) Mengadakan penilaian secara terus menerus terhadap pelaksanaan 

pengajaran. 

5) Mengadakan control terhadap tingkah laku siswa yang diharapkan 

tercapai melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

a) Melakukan analisis terhadap perbedaan individual para siswa 

                                                           
35

 Dinn Wahyudin, Evaluasi Kurikulum, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014) hal 48 



 

 

39 

b) Mengadakan prosedur pengajaran dengan mempertimbangkan 

metode-metode yang dianggap paling baik yang berlaku bagi 

penyelenggaraan pendidikan yang lainya. 

6) Mengadakan perbaikan pengajaran. Hal-hal yang diperbaiki itu 

meliputi teori-teori (model pengajaran yang sistematis) dengan cara 

menghimpun sejumlah pengalaman mengajar lalu dievaluasi.
36

 

Tujuan evaluasi kurikulum adalah menyempurnakan kurikulum 

dengan cara mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum yang telah 

berhasil mencapai yang telah ditetapkan. Evaluasi kurikulum 

dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan 

ditinjau dari berbagai kriteria. Tujuan evaluasi menurut Ibrahim yaitu : 

1) Perbaikan program 

Disini evaluasi kurikulum merupakan kebutuhan yang dating 

dari dalam sistem itu sendiri karena evaluasi itu dipandang sebagai 

faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang 

optimal dari sistem yang bersangkutan. 

2) Pertanggungjawaban kepada berbagai pihak 

Setelah pelaksanaan kurikulum dilakukan, perlu adanya 

semacam pertanggungjawaban dari pihak pelaksana kurikulum 

kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Pihak pihak yang 

dimaksud mencakup pihak yang mensponsori penlaksanaan 

kurikulum tersebut atau pihak yang menjadi konsumen 
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pelaksanaan kurikulum tersebut. Dengan kata lain, pihak-pihak 

tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, pelaksana 

pendidikan, dan pihak-pihak lain yang ikut mensponsori 

pelaksanaan kurikulum 

3) Penentuan tindak lanjut pengembang 

Tindak lanjut pelaksanaan kurikulum dapat berbentuk jawaban 

atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama apakah kurikulum baru 

tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang 

ada?. Kedua, dalam kondisi yang bagaiamana dan cara yang 

bagaimana kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam 

sistem yang ada.
37

 

Jadi, Manajemen Kurikulum ialah suatu kegiatan menangani 

atau mengatur rencana pelajaran atau materi yang akan ditempuh 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang 

bertujuan agar kurikulum efektif dan efisien. 

2. Pendidikan Karakter 

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, pendidikan karakter adalah 

segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter 

peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini 

meliputi keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal 

terkait lainnya. Berdasarkan grand design yang dikembangkan 
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Kemendiknas tersebut, secara psikologis dan sosial kultural pembentukan 

karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi 

individu manusia (kognitif, afektif, konaktif, dan psikomotorik) dalam 

konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) 

dan berlangsung sepanjang hayat.
38

 

Istilah karakter digunakan secara khusus dalam konteks pendidikan 

baru muncul pada akhir abad ke 18, terminologi karakter mengacu pada 

pendekatan (approach) idealis spiritualis dalam pendidikan yang juga 

dikenal dengan teori pendidikan normatif, dimana yang menjadi prioritas 

adalah nilai-nilai transenden yang dipercaya sebagai motivator dan 

dinamisator sejarah, baik bagi individu maupun bagi perubahan sosial.
39

 

Menurut Thomas Lickona sebagaimana dikutip oleh Dalmeri, 

“Karakter adalah A reliable inner disposition to respond to situations in a 

morally good way. Selanjutnya dia menambahkan, “Character so 

conceived has three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and 

moral behavior”. Menurut Thomas Lickona, karakter mulia (good 

character) meliputi pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan 

komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan 

kebaikan. Dengan kata lain, karakter ini mengacu kepada sarangkaian 

pengetahuan, sikap dan motivasi serta perilaku dan keterampilan.
40
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Sebagaiamana yang dikutip Ni’matulloh dalam buku Character of 

Education karangan Thomas Lickona, menyebutkan bahwa pendidikan 

karakter adalah pendidikan untk “membentuk” kepribadian seseorang 

melalui pendidikan budi perkerti, yang hasilnya terlihat dalam tindakan 

nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, 

menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya.
41

 

Pendidikan karakter yang berbasis Al-Qur’an dan Assunnah, gabungan 

antara keduanya yaitu menanamkan karakter tertentu sekaligus memberi 

benih agar peserta didik mampu menumbuhkan karakter khasnya pada saat 

menjalani kehidupannya. Hanya menjalani sejumlah gagasan atau model 

karakter saja tidak akan membuat peserta didik menjadi manusia kreatif 

yang tahu bagaimana menghadapi perubahan zaman, sebaliknya 

membiarkan sedari awal agar peserta didik mengembangkan nilai pada 

dirinya tidak akan berhasil mengingat peserta didik tidak sedari awal 

menyadari kebaikan dirinya.
42

 

Adapun nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan di 

Indonesia yaitu bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu: 

  

                                                           
41

 Dakir,….. hal 21 
42

 Dakir,…. Hal 22 



 

 

43 

Tabel 2.1 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

Nilai-Nilai Pendidikan Karakter 

No Nilai Deskripsi 

1. Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain dan hidup rukun dengan pemeluk 

agama lain. 

2. Jujur Perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang 

dapat dipercaya dalam perkataan tindakan 

dan pekerjaan. 

3. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai 

perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, 

sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda 

dari dirinya. 

4. Disiplin Tindakan yang menunjukan perilaku tertib 

dan patuh pada berbagai ketentuan dan 

peraturan 

5. Kerja Keras Perilaku dimana dalam mengerjakan sesuatu 

dilakukan secara bersungguh-sungguh tanpa 

mengenal lelah dengan usaha yang optimal 

demi tercapainya tujuan yang diinginkan. 

6. Kreatif Berfikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari 

sesuatu yang telah dimiliki. 

7. Mandiri Sikap dan perilaku yang tidak mudah 

tergantung pada orang lain dalam 

menyelesaikan tugas. 

8. Demokratis Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang 

menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan 

orang lain. 

9. Rasa Ingin Tahu Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

untuk mengetahui lebih mendalam dan 

meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, 

dilihat, dan didengar. 

10. Semangat 

Kebangsaan 

Suatu keadaan yang menunjukkan adanya 

kesadaran untuk menyerahkan kesetiaan 

tertinggi dari setiap pribadi kepada Negara/ 

bangsa. 

11. Cinta Tanah Air Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan 

yang menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara diatas kepentingan diri dan 

kelompok. 

12. Menghargai Prestasi Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 
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untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain. 

13 Bersahabat dan 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa senang 

berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan 

orang lain. 

14. Cinta Damai Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya 

cinta damai untuk menghasilkan sesuatu 

yang berguna bagi masyarakat, dan 

mengakui, serta menghormati keberhasilan 

orang lain. 

15. Gemar Membaca Kebiasaan menyediakan waktu untuk 

membaca berbagi bacaan yang memberikan 

kebajikan bagi dirinya. 

16. Peduli Lingkungan Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

disekitarnya, dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan alam 

yang sudah terjadi. 

17. Peduli Sosial Sikap dan tindakan yang selalu ingin 

memberi bantuan pada orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 

18. Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya yang 

seharusnya dia lakukan terhadap dirinya 

sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, 

sosial, budaya), negara dan Tuhan yang 

maha Esa.  

 

Pada hakekatnya pendidikan di seluruh dunia memliki dua tujuan, yaitu 

membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu 

mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan karakter merupakan 

kunci yang sangat penting di dalam membentuk manusia yang baik. Selain 

di rumah, pendidikan karakter juga perlu diterapkan di sekolah dan 

lingkungan sosial
43
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a. Komponen Pendidikan Karakter 

Pendidikan akhlak berupaya mengikis dan menjauhkan peserta 

didik dari sifat-sifat buruk. Titik tekan pendidikan moral/budi pekerti 

ini harus melibatkan aspek pengetahuan tentang kebaikan (moral 

knowing) melalui sumber belajar dan nara sumber, keinginan atau 

kecintaan terhadap kebaikan (moral feeling/moral loving) dapat 

dilakukan melalui pola saling membelajarkan di antara siswa, dan 

mampu berbuat kebaikan (moral action/moral doing). Ketiga aspek 

atau komponen inilah yang menurut Lickona menjadi landasan 

fundamental dalm pembentukan karakter yang baik. 

Moral knowing meliputi : 

1) Adanya kesadaran akan moral 

2) Mengatahui nilai-nilai moral, 

3) Sudut pandang, yaitu kemampuan untuk mengambil pelajaran dari 

peristiwa yang menimpa atau yang terjadi pada orang lain 

4) Logika, yakni penalaran moral atau alas an tentang penting nya 

moral 

5) Menentukan sikap, yakni kemampuan dalam pengambilan 

keputusan 

6) Pemahaman terhadap diri sendiri 

Moral Feeling meliputi : 
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1) Kesadaran (baik dari sisi kognitif yaitu pengetahuan tentang 

sesuatu yang benar, maupun dari sisi emosional, yaitu perasaan 

adanya kewajiban untuk melakukan apa yang benar itu)  

2) Penguatab rasa percaya diri  (yaitu kemampuan untuk menghargai 

dan menghormati diri sendiri) 

3) Peningkatan empati (kepekaan terhadap orang lain) 

4) Cinta kebaikan 

5) Kemampuan untuk mengontrol diri atau pengendalian diri 

6) Upaya untuk mengasah kerendahan hati.  

Moral action : 

Moral action adalah perilaku yang didasari pertimbangan moral, 

perilaku moral adalah perwujudan dari pengetahuan tentang moral 

yang termanifestasi dalam tindakan atau perilaku nyata. 
44

 

Ketersusunan tiga komponen moral yang saling berhubungan 

secara sinergis tersebut, menjadi syarat aktualisasi bagi pendidikan 

maupun pembentukan karakter dalam mengembangkan kecerdasan 

moral anak.  

b. Tujuan Pendidikan Karakter 

Tujuan yang paling mendasar dari pendidikan adalah untuk 

membuat seseorang menjadi good dan smart. Dalam sejarah Islam, 

Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa misi utamanya dalam 
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mendidik manusia adalah untuk mengupayakan pembentukan karakter 

yang baik. 

Menurut Kementrian Pendidikan Nasional tujuan pendidikan 

karakter ialah mengembangkan karakter peserta didik agar mampu 

mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Apabila tujuan pendidikan 

karakter yang berbasis agama dan bangsa, maka tujuannya ialah 

menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik 

sebagai generasi penerus bangsa, mengembangkan kemampuan peserta 

didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif dan berwawasan 

kebangsaan, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai 

lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan 

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh 

kekuatan.
45

 

Menurut Sri Haryati pendidikan karakter bertujuan membentuk 

dan membangun pola pikir, sikap, dan perilaku peserta didik agar 

menjadi pribadi yang positif, berakhlak karimah, berjiwa luhur, dan 

bertanggung jawab. Dalam konteks kehidupan, pendidikan karakter 

adalah usaha sadar yang dilakukan untuk membentuk peserta didik 

menjadi pribadi positif dan berakhlak karimah sesuai standar 

kompetensi lulusan (SKL), sehingga dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari.
46

 

                                                           
45

 Dakir,… hal 34 
46

 Sri Haryati,….. 



 

 

48 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pendidikan karakter 

menurut Ratna Magawangi yang dirangkum Indonesia Heritage 

Foundation (IHF) mengenai Sembilan pilar karakter, yaitu : 

1) Cinta Tuhan dan segenap ciptaanya 

2) Kemandirian dan tanggungjawab 

3) Kejujuran, amanah dan bijaksana 

4) Hormat dan santun 

5) Dermawan, suka menolong dan gotong royong 

6) Percaya diri, kreatif dan pekerja keras 

7) Kepemimpinan dan keadilan 

8) Baik dan rendah hati 

9) Toleransi, kedamaian dan kesatuan.
47

 

Dari berbagai pendapat diatas maka dapat disimpulkan tujuan 

pendidikan karakter adalah untuk mendidik anak-anak agar dapat 

melakukan keputusan bijak dan dapat mempraktikkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Manfaat Pendidikan Karakter 

Penanaman pendidikan karakter sejak kecil sangatlah penting, 

supaya peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik, unggul, 

dan bemartabat. Pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan memberikan rekomendasi supaya memasukkan suatu 

ajaran pada pembentukkan karakter pada setiap berlangsungnya 
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kegiatan belajar mengajar. Dengan harapan supaya dengan adanya 

pendidikan karakter ini bisa meningkatkan moral dan juga membangun 

karakter peserta didik menjadi lebih positif. 

Menurut Fadillah manfaat pendidikan karakter itu adalah 

menjadikan manusia agar kembali ke fitrahnya, yaitu selalu mengisi 

kehidupanya dengan perilaku dan kebiasaan yang baik.
48

 

Adapun menurut Kementrian Pendidikan Nasional fungsi dari 

pendidikan karakter yaitu, 

1) Membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural 

2) Membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan 

mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan ummat 

manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, 

berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik 

3) Membangun sikap warganegara yang cinta damai, kreatif, mandiri, 

dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu 

harmoni.
49

 

Jadi yang dinamakan Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan 

Karakter ialah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi 

terhadap seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraaan pembelajaran yang berisi kegiatan pendidikan karakter 
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supaya peserta didik dapat menjadi pribadi yang lebih baik, unggul, dan 

bemartabat. 

Jadi, Pendidikan Karakter ialah segala sesuatu kegiatan yang 

mempengaruhi peserta didik mengenai Karakter agar peserta didik dapat 

menanamkan kegiatan pendidikan karakter yang positif yang bertujuan 

agar peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupanya. 

Dapat disimpulkan Manajemen Kurikulum berbasis Pendidikan 

Karakter ini ialah segala suatu kegiatan menangani atau mengatur rencana 

pelajaran atau materi yang akan ditempuh tentang mempengaruhi peserta 

didik mengenai Karakter agar peserta didik dapat menanamkan kegiatan 

pendidikan karakter yang positif yang bertujuan agar peserta didik menjadi 

pribadi yang lebih baik dalam kehidupanya, yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan serta evaluasi yang bertujuan agar kurikulum berbasis 

pendidikan karakter ini dapat berjalan secara efektif dan efisien 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode ilmiah,
50

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran secara utuh mengenai sutu peristiwa yang terjadi di lapangan. 

Peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan dan akan 

mendesktipsikan tentang Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022. 

Diharapkan dengan mengunakan penelitian kulitatif ini, temuan- 

temuan data empiris dapat di deskripsikan secara jelas, akurat dan rinci. 

Sedangkan untuk jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus 

(study case) . 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini ialah peneliti ingin 

mengkaji secara mendalam mengenai keunikan Manajemen Kurikulum 

Berbasis Pendidikan Karakter ini dengan melibatkan semua pihak yang 
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berkaitan. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menunjukan di mana penelitian tersebut hendak 

dilakukan.
51

 Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti yaitu bertepatan di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Jl. KH Wachid Hasyim No. 06, 

Dusun Kopen, Genteng Kulon, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun 

alasan penelitian memilih lokasi penelitian di sekolah tersebut karena 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi merupakan lembaga pendidikan yang 

Manajemen Pendidikan terutama Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter 

tergolong baik sehingga mampu  menciptakan Pendidikan Karakter yang baik 

di dalam nilai kereligiusan dengan cara sholat dhuha berjamaah, kedisplinan 

dengan cara pengecekan kelengkapan atribut setiap pagi hari, serta kebersihan 

dengan cara menjaga kebersihan setiap hari. Hal ini peneliti ketahui secara 

langsung di tempat lokasi penelitian. 

Dengan demikian akhirnya peneliti dapat mengetahui bagaimana 

Manajemen Kurikulum Berbasis Pendidikan Karakter yang terdapat di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

C. Subyek Penelitian 

Penentuan informasi dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini 

misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 
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harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan 

peneliti menjalajahi objek/situasi sosial yang diteliti.
52

 

Alasan peneliti menggunakan tehnik ini karena penelitian 

membutuhkan data berupa sumber informasi yang dianggap lebih tahu dengan 

apa yang peneliti harapkan dan relevan dengan judul yang diteliti yaitu 

Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwani Tahun Ajaran 2021/2022. 

Subyek yang di tetapakan sebagai informan dalam penelitian ini adalah 

1. Kepala Madrasah MAN 2 Banyuwangi yakni Drs. Moh. Anwar, M.Pd.I 

2. Waka Kurikulum MAN 2 Banyuwangi yakni Faiqoh, S.Pd 

3. Tenaga Pendidik MAN 2 Banyuwangi yakni Nursalim, S.Ag 

4. Siswa MAN 2 Banyuwangi yakni Farah Nurul Nabila dan Amalia Melinda 

5. Tenaga Kependidikan  MAN 2 Banyuwangi yakni Ibal Taufiqurrahman 

S.Pd dan Naning Anggraini, A.Md 

D. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakakn langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan 

data, tanpa mengetahu tehnik pengumpulan data. Maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi stadar data yang ditetapkan.
53

 

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Observasi 

Observasi yang digunakan peneliti ini adalah observasi partisipan 

pasif. Dalam observasi partisipan pasif, peneliti mengamati apa yang akan 

dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucap dan tetapi tidak 

terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Metode obeservasi partisipan pasif ini digunakan untuk 

memperoleh data terkait tentang bentuk kegiatan Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

2. Wawancara 

Pada penelitian ini wawancara yang akan digunakan adalah tehnik 

wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ini merupakan 

kombinasi antara wawancara tehnik wawancara bebas dengan tehnik 

wawancara terpimpin. Dalam hal ini peneliti hanya mebuat pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti. Sebelun mengadakan wawancara peneliti 

terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang akan di ajukan kepada 

wawancara. Hal ini berujuan agar pokok bahasa sistematis, tidak 

melenceng dari pokok permasalah yang akan di bahas. Peneliti terlebih 

dahulu membuat kesepkatan dengan informan yang berkenaan dengan 

waktu melaksanakan wawancara. Setelah terdapat kesepkatan, maka 

wawancara dapat dilaksanakan sesuia dengan kesepakatan tersebut. 

Tehnik wawancara yang di gunakan dalam penelitian ini dengan 

pertimbangan sebagai berikut: metode ini bersifat flesksibel, sehingga 

bahan-bahan pertanyaan ini dapat dengan mudah di informasikan dan lebih 
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objektif, dan berhadapan langsung dengan informan, sehingga terjadi 

interaksi yang akrab, dan komunikatif. 

Metode wawancara bebas terpimpin ini digunakan untuk 

memperoleh data terkait tentang Bentuk kegiatan manajemen kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atas 

vareabel yang berupa catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.
54

 Adapun data yang 

akan diperoleh dengan metode dokumentasi ini yaitu : data kegiatan sitem 

informasi manajemen, kegiatan pembelajaran, sejarah berdirinya Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, profil Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi, visi dan misi, dan struktur lembaga. 

Adapun data yang ingin diperoleh dengan teknik dokumentasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Data dokumen dari manajemen kurikulum pendidikan karakter. 

b. Profile Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

c. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

d. Foto kegiatan terkait penelitian 

e. Fokus penelitian 
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E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam ke dalam kategori, 

menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipeljari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
55

 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik 

analisis Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehinga data sudah 

jenuh.
56

Aktivitas analisis data yakni dengan menggunakan tiga langka, yaitu: 

1. Pengumpulan 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. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi sampai tahap tertentu, diperoleh data yang di anggap 

kredibel. 

2. Kondensasi Data 

Kondensasi data adalah proses berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan kedalam wawasan yang tinggi, Dalam arti reduksi 
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data merupakan bentuk analisis untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak dibutuhkan, dan 

mengorganisasikan, sehingga kesimpulan akhir dapat dirumuskan, 

menyeleksi data secara ketat, mebuat ringkasan dan rangkuman ini, 

merupakan kegitan-kegiatan mereduksi data. Dengan demikian reduksi data 

ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan jenisnya. Melalui menyajian data tersebut, 

maka terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah difahami.
57

 Hal ini dimaksud untuk memaparkan data secara rinci 

dan sistematis setelah di analisis ke dalam format yang diarsipkan untuk itu. 

Namun data yang disajikan masih lama dalam bentuk sementara untuk 

kepentingan peneliti dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut secara cermat, 

sehingga di peroleh tingkat keabsahannya. Jika ternyata data yang disajikan 

telah teruji kebenaranya maka dapat dilanjutkan pada tahap pemeriksaan 

kesimpulan kesimpulan sementara. Akan tetapi jika ternyata ada data yang 

disajikan belum sesuai, maka konsekuensinya belum dapat ditarik 

kesimpulan melainkan harus dilakukan reduksi data kembali. 

4. Penarikan Kesimpulan (verivikasi) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dalah merupakan teman baru yang 

belum pernah ada.
58

 Kesimpulan hal ini dimaksud untuk pencarian makna 
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data dan penjelasannya, dan makna-makna yang muncul dari data yang 

diperoleh dari lapangan untuk menarik kesimpulan yang tepat dan benar. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan kesahihan dan keadaan 

data dalam satu penelitian.
59

 Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. 

Peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada.
60

 

Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi 

sumber dan triangulasi metode karena berdasarkan jenis penelitiannya yaitu 

penelitian kualitatif. Langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

membandingkan atau mengecek baik informasi yang telah diperoleh dengan 

sumber lainnya. 

1. Triangulasi sumber data dimaksudkan peneliti melakukan pencarian data 

yang sama pada sumber data yang berbeda. Misalnya, selain menanyakan 

kepada siswa, peneliti juga mengkonfirmasi masalah yang sama pada guru 

atau kepala sekolah. Teknik ini dapat diperoleh dengan membandingkan 

data hasil wawancara dengan Drs. Moh. Anwar, M.Pd.I selaku Kepala 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Faiqoh, S.Pd Selaku Waka 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Tenaga Pendidik 

selaku pelaku dalam kegiatan kurikulum,  dan siswa selaku pelaku dalam 

kegiatan kurikulum di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 
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2. Triangulasi Metode dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber 

yang sama dengan metode yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan 

wawancara, lalu dicek dengan observasi, atau melalui dokumentasi. Teknik 

ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan 

merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila data yang diperoleh 

selama ini setelah dicek kembali pada sumber data yang asli atau sumber 

data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi 

yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya. Pengecekan data tersebut dilakukan dengan 

penyerdehanaan data dan pengolahan kata dari data yang di peroleh 

sehingga hasil temuan akhir tidak diragukan lagi keabsahannya. 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, melalui dari penelitian pendahuluan, pengembangan 

desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. 
61

 penelitian 

menyusun tahapan penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap pralapangan yaitu tahap yang dilakukan sebelum penelitian 

dilaksanakan. Kegitan dalam tahap pra lapangan meliputi: 

a. Menyusun Rancangan Penelitian 

Rancangan Penelitian ini latar belakang masalah dan alas an 

pelaksanaan penelitian, pemilihan lokasi, penentuan jadwal penelitian, 
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rancangan pengumpulan data, rancangan dan prosedur analisis data, dan 

rancangan pengecekan keabsahan data. 

b. Study Eksplorasi 

Study Eksplorasi merupakan kunjungan ke lokasi penelitian sebelum 

penelitian dilaksanakan, dengan tujuan untuk mengenal segala unsur 

sosial, fisik dan keadaan alam lokasi penelitian. 

c. Perizinan 

Sehubungan dengan penelitian yang dilaksankan diluar kampu dan 

merupakan lembaga pemerintah, maka penelitian ini memerlukan izin 

sesuai dengan prosedur sebagai berikut, yaitu permintaan surat 

pengantar dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember sebagai pemohonan izin penelitian yang di ajukan kepada 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

d. Penyusunan Istrumen Penelitian 

Kegitan dalam penyususnan instrument penelitian meliputi penyusunan 

daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembaran observasi, dan 

pencatatan dokumen yang diperlukan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahapa pleksanaan kegitan-kegitan yang dilakukan antara lain: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan 

dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan analisis 

dokumentasi. 
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b. Pengelolaan Data 

Pengelolaan data dari hasil pengumpulan data dalam penelitian 

dimaksud untuk mempermudah dalam proses analisis data. 

c. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpulkan dan tersusun, kemudian dianalisis 

dengan tehnik analisis kualitatif, yaitu mengemukakan gambaran 

terhadap apa yang telah diperoleh selama pengumpulan data. Hasil 

analisis data diuraikan dalam penerapan data temuan penelitian. 

d. Tahap Pelaporan 

Tahap pelaporan adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk 

skripsi sesuai dengan pedoman yang berlaku pada program Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data dan Analisis Data 

Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat 

dalam penelitian. Sebab data inilah yang dianalisis, sehingga dari data yang 

dianalisis tersebut menghasilkan suatu kesimpulan penelitian. 

Penyajian data beserta analisis merupakan hasil penelitian yang 

dilakukann di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Data ini diperoleh 

berdasarkan observasi, wawancara dengan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 

Tenaga Pendidik, dan juga beberapa siswa/siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi, juga dengan dokumentasi yang sesuai dengan fokus penelitian.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka akan diuraikan data-data tentang 

manajemen kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022, sebagai fokus penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya yaitu : (1) Perencanaan Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, (2) 

Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi, (3) Evaluasi Manajemen Kurikulum Pendidikan 

Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Data ini diperoleh dan di 

deskripsikan sebagai berikut :. 
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1. Perencanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

Penelitian yang dilaksanakan Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi maka dapat peneliti paparkan beberapa data dan informasi 

yang terkait perencanaan manajemen kurikulum pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai 

perencanaan manajemen kurikulum pendidikan karakter di madarasah 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, peneliti menemukan bahwa 

dalam pengelolaan kurikulum pendidikan karakter ini diperlukan 

beberapa tahapan agar dapat tercapai tujuan dari adanya kurikulum 

pendidikan karakter ini dengan baik. Tahapan-tahapan tersebut 

direncanakan terlebih dahulu sebelum diterapkan dengan 

mempertimbangkan keadaan yang ada di Madrasah. Adanya beberapa 

tahapan ini agar dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal guna 

membentuk karakter siswa yang sesuai dengan harapan madrasah. Dan 

salah satu hal yang harus dilaksanakan diawal adalah dengan 

merencanakan apa yang akan diterapkan.
62

 

Dalam pendidikan karakter perlu adanya perencanaan, yang mana 

hal tersebut merupakan tahap awal sebelum menjalankan kegiatan 

pendidikan karakter. Dari perencanaan tersebut diharapkan pendidikan 
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karakter ini dapat bermanfaat untuk membentuk karakter siswa dan 

mengembangkan kepribadian siswa agar sesuai dengan visi madrasah 

yaitu mengenai poin “berakhlak mulia”. 

Sebagai data pendukung selain observasi peneliti melakukan 

wawancara mengenai perencanaan manajemen kurikulum pendidikan 

karakter. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Faiqoh 

selaku Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi saat 

peneliti melakukan wawancara kepada beliau, dan beliau mengatakan 

bahwa : 

“Dalam proses perencanaan pendidikan karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini haruslah dipersiapkan dengan 

detail, mulai dari sasaran dari pendidikan karakter ini yaitu siswa 

sampai dengan guru sebagai fasilitator yang harus berkompeten 

agar menjadi teladan bagi siswa dan tujuan pendidikan karakter 

bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Sampai guru saya 

wajibkan memasukan pendidikan karakter di dalam rpp nya. “
63

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perencanaan 

manajemen kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi ini dalam hal persiapan haruslah detail, mulai dari siswa 

sebagai sasaran pendidikan karakter harus di pelajari dulu pendidikan 

seperti apa yang akan diberikan hingga guru yang akan menjadi fasilitator 

atau orang yang memberikan pendidikan karakter kepada siswa haruslah 

mempunyai kompetensi yang bagus agar pendidikan karakter bisa 

terlaksana sesuai yang diharapkan. Maka dari itu para tenaga pendidik 
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yang menjadi fasilitator haruslah memasukkan kurikulum pendidikan 

karakter didalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Sependapat dengan wawancara diatas, pernyataan tersebut juga 

diperkuat oleh Moh, Anwar Selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi yang menyatakan bahwa : 

“Dalam perencanaanya di madrasah aliyah negeri 2 banyuwangi 

ini melibatkan banyak pihak yaitu waka kurikulum, pengembang 

kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan lewat forum rapat 

tahunan madrasah setiap memasuki tahun ajaran baru setelah itu 

disosialisasikan kepada wali murid…” 
64

 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perencanaan 

manajemen kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi ini dilakukan rapat tahunan madrasah yang mana melibatkan 

waka kurikulum, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian 

setelah mendapatkan hasil maka akan disosialisasikan kepada wali murid. 

Dari beberapa penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa perencanann kurikulum pendidikan karakter ini perencanaan 

kurikulum pendidikan karakter ini perlu adanya persiapan yang matang, 

mulai dari sasaran dari pendidikan karakter ini hingga fasilitas untuk 

pendidikan karakter ini seperti guru menjadi fasilitatator yang dalam hal 

ini guru memasukkan kurikulum pendidikan karakter dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP), selanjutnya bangunan sebagai fasilitas 

penunjang kelancaran Kurikulum Pendidikan Karakter ini. Perencanaan 

ini dilakukan didalam rapat tahunan yaitu Rapat Kerja Madrasah yang 
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melibatkan Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Pengembang 

Kurikulum, Tenaga Pendidik, serta Tenaga Kependidikan seperti yang 

ditunjukkan oleh Dokumentasi peneliti pada Gambar 4.1. Setelah itu 

disosialisasikan kepada wali murid. 

Gambar 4.1 

Kegiatan Rapat Kerja Madrasah Setiap Tahun 
 

 

 

 

 

 

Dalam proses perencanaan kurikulum pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan oleh pihak madrasah: 

a. Bentuk Kurikulum Pendidikan Karakter 

Hal diawal yang harus diperhatikan dalam perencanaan 

kurikulum pendidikan karakter adalah menentukan bentuk kegiatan 

seperti apa pendidikan karakter tersebut. Madrasah harus menentukan 

dengan matang seperti apa bentuk kegiatan pendidikan karakter yang 

akan dilaksanakan di madrasah tersebut. 

Berdasarkan wawancara terhadap Ibu Faiqoh selaku Waka 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi beliau 

mengatakan bahwa : 
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“Bentuk pendidikan karakter di madrasah aliyah negeri 2 

banyuwangi ini adalah membangun kebiasaan yang positif 

yang membangun karakter murid menjadi lebih baik..”
65

 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa bentuk 

kurikulum yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini 

ialah bentuk pembiasaan kegiatan yang bersifat positif yang mana 

kegiatan tersebut dapat membangun karakter peserta didik menjadi 

lebih baik lagi. 

Sependapat dengan pernyataan diatas, pernyata tersebut juga 

diperkuat oleh Bapak Moh. Anwar selaku Kepala Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi yang mengatakan bahwa : 

“Bentuk pendidikan karakter di madrasah ini adalah 

pembiasaan akhlakul karimah yang baik seperti membangun 

kebiasaan siswa untuk berdoa sebelum pembelajaran dimulai, 

sholat dhuha, dan lain-lain…”
66

 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peniliti menarik 

kesimpulan bahwa bentuk kurikulum pendidikan karakter yang berada 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi adalah bentuk pembiasaan 

hal yang positif dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

positif dan juga kegiatan yang bersifat akhlakul karimah. 

b. Tujuan Kurikulum Pendidikan Karakter 

Dalam pembuatan kurikulum pendidikan karakter haruslah di 

fikirkan juga apa yang menjadi tujuan dibentuknya kurikulum 

pendidikan karakter ini agar kurikulum pendidikan karakter ini sesuai 
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dengan tujuan pendidikan yaitu mencerdasakan kehidupan bangsa 

serta membangun pribadi menjadi lebih baik. 

Ibu Faiqoh sebagai Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 

2 Banyuwangi saat peneliti melakukan wawancara mengenai tujuan 

kurikulum, beliau mengatakan : 

“Tujuan diadakannya kurikulum pendidikan karakter di 

madrasah ini adalah membangun karakter dan akhlakul 

karimah yang baik para warga madrasah terutama murid-

murid kami agar menjadi pribadi yang lebih baik dan siap jika 

di taruh di lingkungan masyarakat…”
67

 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tujuan kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi adalah 

membangun karakter dan akhlakul karimah yang baik para warga 

madrasah terutama peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan siap jika hidup 

di lingkungan sosial dan bermasyarakat. 

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Bapak Moh. Anwar 

selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi beliau 

mengatakan: 

“Tujuan kurikulum pendidikan karakter di madrasah ini ialah 

membangun akhlakul karimah peserta didik agar sesuai dengan 

visi madrasah ini yaitu terwujudnya insan yang berakhlaq 

mulia…”
68

 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa tujuan kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi adalah 
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membangun karakter dan akhlakul karimah yang baik para warga 

madrasah terutama peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi agar sesuai dengan visi Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi yaitu “terwujudnya insan yang berakhlaq mulia”. 

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menarik 

kesimpulan bahwa tujuan Kurikulum Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi adalah menjadikan warga 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi berkepribadian dan 

mempunyai karakter yang baik agar tercapai visi dari Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yaitu “terwujudnya insan yang 

berakhlaq mulia”. 

c. Manfaat Kurikulum Pendikan Karakter 

Selain tujuan ada hal yang lebih penting dalam perencanaan 

Kurikulum Pendidikan Karakter yaitu manfaat dari Kurikulum 

Pendidikan Karakter. Manfaat menjadi hal yang harus diperhitungkan 

karena dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter tidaklah 

jangka pendek namun jangka panjang. 

Dalam hal ini Ibu Faiqoh selaku Waka Kurikulum Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi mengatakan bahwa : 

“adanya kurikulum pendidikan karakter adalah agar para murid 

mendapatkan pendidikan akhlak atau perilaku yang baik yang 

mereka tidak dapatkan dirumah, karena tidak semua murid 

mendapatkan pendidikan karakter atau akhlak yang sama…”
69
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Dari pernyatan diatas dapat diketahui manfaat kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini 

adalah agar karakter para peserta didik menjadi lebih baik, dan 

mempunyai akhlak atau perilaku yang baik.  

Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Moh. Anwar 

selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Kurikulum pendidikan karakter ini mempunyai manfaat yang 

banyak bagi peserta didik, salah satunya adalah peserta didik 

dapat menjadi teladan yang baik bagi sekitarnya terutama 

dilingkunganya..”
70

 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa manfaat 

kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi ini adalah agar peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi nantinya dapat menjadi tauladan yang baik di 

masyarakat. 

Dari beberapa penjelasan tersebut peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa kurikulum pendidikan karakter ini mempunya 

manfaat sangat luas. Manfaat yang paling utama ialah agar peserta 

didik dapat menjadi tauladan yang baik di dalam sekolah maupun 

diluar sekolah terutama di lingkungan keluarganya. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dan dokumentasi 

diatas diperoleh dari beberapa narasumber, maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa perencanaan kurikulum pendidikan karakter di 
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Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini melakukan persiapan yang 

matang, mulai dari sasaran dari pendidikan karakter ini, fasilitas 

penunjang untuk kurikulum pendidikan karakter ini, bentuk 

kurikulum pendidikan karakter, tujuan dari kurikulum ini, hingga 

manfaat dari kurikulum pendidikan karakter ini. Itu semua dilakukan 

agar dalam pelaksanaanya nanti bisa lebih efektif dan efisien. 

Perencanaan ini dilakukan didalam rapat tahunan yaitu Rapat Kerja 

Madrasah yang melibatkan Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 

Pengembang Kurikulum, Tenaga Pendidik, serta Tenaga 

Kependidikan. Setelah itu disosialisasikan kepada wali murid. 

2. Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai 

pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan 

merupakan realisasi dari perencanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan 

Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang telah disusun 

sebelumnya. Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini harus melibatkan segala 

komponen yang ada di madrasah agar lebih maksimal hasilnya dan juga 

lebih efektif dan efisien. Pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini secara garis besar ada dua 

macam yaitu Core Curicculum atau pelaksanaan dalam kegiatan belajar 
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mengajar dan Hidden Curriculum atau pelaksanaan diluar kegiatan belajar 

mengajar.
71

 

Adapun sebagai penguat data observasi peneliti melakukan 

wawancara dengan Ibu Faiqoh selaku Waka Kurikulum Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi, beliau mengatakan bahwa : 

“Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini kami memasukkan beberapa 

program pembiasaan di dalam kelas dan diluar kelas. Jika di luar 

kelas itu seperti pengecekkan ketertiban pada saat masuk area 

sekolah disaat berangkat sekolah, sholat dhuha. Dan jika di dalam 

kelas itu mengaji sebelum kegiatan belajar megajar dimulai dan 

lain-lain. …”
72

 

  

Dari pernyataan diaatas dapat diketahui pelaksanaan kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini dengan 

cara program pembiasaan di dalam kelas dan di luar kelas jika di luar kelas 

seperti pengecekan ketertiban disaat berangkat dan masuk area sekolah, 

sholat dhuha. Dan di dalam kelas seperti mengaji sebelum dimulainya 

kegiatan belajar mengajar. 

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh Bapak Moh.Anwar selaku 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Dalam pelaksanaannya kurikulum pendidikan karakter ini 

dilakukan pembiasaan kegiatan di dalam kelas dan diluar kelas 

seperti sholat dhuha ,pengecekan ketertiban,pengecekkan 

kebersihan kelas atau lingkungan madrasah itu jika di luar kelas. 

Jika di dalam kelas itu seperti membaca al-qur’an sebelum kegiatan 

belajar dilakukan di pagi hari, dan berdoa sebelum pelajaran 
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dimulai hal itu dilakukan secara berulang-ulang hingga peserta 

didik dapat melakukan nya tanpa perintah atau paksaan..”
73

 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini adalah 

dengan cara melakukan pembiasaan kegiatan yang positif di dalam kelas 

maupun di luar kelas hingga para peserta didik dapat terbiasa atau 

dilakukan terus menerus tanpa perintah di keseharianya. 

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap salah satu tenaga 

pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yaitu Bapak Nur 

Salim sebagai Guru Aqidah Akhlak beliau mengatakan : 

“Pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter ini ada banyak, ada 

yang di dalam kelas dan ada juga yang diluar kelas. Kalau didalam 

kelas contohnya seperti pembacaan Al-Qur’an sebelum memulai 

Kegiatan Belajar Mengajar…”
74

 

 

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini ada dua 

macam, yaitu di dalam kelas dan diluar kelas.  

Sebagai pelengkap peneliti melakukan wawancara juga kepada 

salah satu siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang bernama 

Farah Nurul Nabila, siswa tersebut mengatakan bahwa : 

“Pelaksanaan di madrasah ini ada banyak, ada yang di dalam kelas 

dan di luar kelas kak, kegiatan itu mulai dari masuk ke sekolah 

hingga pulang sekolah seperti membiasakan tertib aturan, 

membiasakan sholat dhuha. Jika di dalam kelas itu seperti mengaji 

sebelum dimulai kegiatan belajar mengajar..”
75
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Dari beberapa pendapat diatas oleh peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa dalam pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini dengan cara memberikan kegiatan 

pembiasaan dengan tujuan mendidik karakter siswa atau murid di dalam 

kelas dan diluar kelas dimulai dari masuk sekolah hingga pulang sekolah. 

Secara garis besar ada 2 macam pelaksanaan kurikulum pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini, yaitu Core 

Curriculum dan Hidden Curriculum. 

a. Core Curriculum (Kurikulum Pendidikan Karakter di dalam kelas) 

Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di dalam 

kelas ini guru mempunyai peran sangat penting yaitu sebagai fasilitator 

dan menjadi teladan bagi muridnya di dalam kelas yang dilaksanakan 

pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Berdasarkan wawancara terhadap ibu Faiqoh selaku Waka 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi beliau mengatakan 

bahwa : 

“Pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di dalam kelas itu 

seperti membaca al-qur’an sebelum dimulainya kegiatan belajar 

mengajar di pagi hari yang dipimpin oleh guru yang ditugaskan 

dan diharuskan membaca doa setiap pelajaran akan dimulai 

yang dipimpin oleh guru mata pelajaran yang berlangsung..”
76

 

 

Sependapat dengan Ibu Faiqoh, Bapak Moh. Anwar selaku 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi juga memperkuat 

dengan mengatakan bahwa : 
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“Pelaksanaan pendidikan karakter di dalam kelas ini dilakukan 

dengan cara siswa dibiasakan berdoa sebelum memulai 

pelajaran, siswa diajarkan biasa membaca al-qur’an di pagi hari 

sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Semua itu di awali 

dan dipimpin oleh guru yang ada didalam kelas ataupun yang 

bertugas. Jadi si guru memberikan contoh yang baik mengenai 

adab terhadap seorang maupun adab tentang mencari ilmu..”
77

 

 

Hal ini juga diperkuat oleh Bapak Nur Salim selaku tenaga 

pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, beliau 

mengatakan bahwa : 

“Didalam kelas pun kita juga memberikan pendidikan karakter 

dengan cara guru memberikan contoh pendidikan karakter 

didalam kelas seperti mengajak siswa untuk mengawali 

pelajaran dengan berdoa..”
78

 

 

Gambar 4.2 

Kegiatan Membaca Al-Qur’an Sebelum KBM dimulai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa penjelasan tersebut peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di dalam kelas 

adalah pembiasaan seperti membiasakan membaca al-qur’an di pagi 

hari sebelum kegiatan belajar dimulai seperti halnya dokumentasi 

peneliti Gambar 4.2, dan membiasakan berdoa sebelum dimulai 
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pelajaran. Itu semua dipimpin atau dibimbing oleh guru yang ada di 

dalam kelas atau bisa guru yang bertugas. 

b. Hidden Curriculum (Kurikulum Pendididkan Karakter di luar kelas)  

Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan karkater di luar kelas 

selain guru sebagai fasilitator ada salah satu organisasi yang 

mempunyai peran penting di dalam pelaksanaanya. Organisasi itu 

yakni Duta Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

Berdasarkan wawancara terhadap ibu Faiqoh selaku Waka 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi beliau mengatakan 

bahwa : 

“Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di luar 

kelas ini seperti pengecekan ketertiban pada saat masuk area 

sekolah, sholat dhuha berjamaah, selalu cuci tangan sebelum 

masuk kelas. Semua kegiatan itu dibantu dengan beberapa duta 

yang sesuai bidangnya..”
79

 

 

Sependapat dengan Ibu Faiqoh, Bapak Moh. Anwar selaku 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi juga memperkuat 

dengan menyatakan bahwa : 

“Pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter ini banyak dibantu 

oleh para duta madrasah mas, seperti duta ketertiban bertugas 

dalam hal pengecekan atribut serta kedisplinan siswa, setelah 

itu ada duta takmir masjid yang bertugas dalam segi kegiatan 

religi, selanjutnya ada duta kebersihan yang bertugas dalam hal 

kebersihan lingkungan persekolahan terutama di ruang 

kelas..”
80
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Hal ini juga diperkuat oleh salah satu siswa Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi yang bernama Farah Nurul Nabila, siswa 

tersebut mengatakan bahwa : 

“Pelaksanaan di luar kelas ini ada banyak, mulai dari masuk 

sekolah hingga pulang sekolah seperti membiasakan tertib 

aturan yang diawasi oleh duta ketertiban, membiasakan sholat 

dhuha yang diawasi oleh duta takmir masjid..”
81

 

 

Dari hasil pendapat diatas maka peniliti dapat menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di luar kelas ini 

adalah pembiasan karakter yang baik yang tidak mereka dapatkan 

dalam proses belajar mengajar, yaitu kedisplinan dalam memakai 

atribut, menjaga kebersihan lingkungan madrasah, serta sholat dhuha 

seperti dokumentasi peneliti di Gambar 4.3. 

Gambar 4.3 

Kegiatan Sholat Dhuha 

 

Dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di luar kelas 

banyak dibantu oleh para guru dan terutama siswa yang termasuk 

dalam Organisasi Duta dengan berbagai macam bidang. Adapun Duta 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yaitu : 

1) Duta Ketertiban 
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Duta ini beranggotakan siswa-siswi yang mempunyai 

kompetensi lebih dalam bidang kedisplinan yang sudah terseleksi 

sebelumnya. 

Duta ini mempunya kewajiban mengawasi mengenai 

ketertiban siswa dari aturan Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi. 

 Berikut hasil dokumentasi peneliti yaitu Gambar 4.4 yang 

menunjukkan salah satu kegiatan Duta Ketertiban Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi yakni pengecekan kelengkapan atribut siswa 

apakah sesuai dengan aturan madrasah atau tidak. 

Gambar 4.4 

Duta Ketertiban sedang melakukan pengecekan 

kelengkapan atribut siswa  

 
 

2) Duta Takmir Masjid 

Duta ini beranggotakan siswa-siswi yang mempunyai 

kompetensi lebih dalam bidang kereligiusan yang sudah terseleksi 

sebelumnya. 

Duta ini mempunyai kewajiban mengenai kegiatan religious 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 
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Berikut hasil dokumentasi peneliti yaitu Gambar 4.5 

mengenai salah satu kegiatan Duta Takmir Masjid Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yakni kajian kitab fiqih yang 

bertujuan menambah ilmu fiqih yang tidak didapatkan didalam 

kelas. 

Gambar 4.5 

Duta Takmir Masjid sedang melakukan kajian 

rutin kitab fiqih 

 
 

3) Duta Kebersihan 

Duta ini beranggotakan siswa-siswi yang mempunyai 

kompetensi lebih dalam bidang kebersihan yang sudah terseleksi 

sebelumnya. 

Duta ini mempunyai kewajiban pengawasan mengenai 

kebersihan di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi.  

Berikut hasil dokumentasi peneliti yaitu Gambar 4 

mengenai salah satu kegiatan Duta Kebersihan Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi yakni pengawasan cuci tangan terhadap 

siswa yang akan masuk kedalam kelas agar tetap menjaga protokol 

kesehatan. 
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Gambar 4.6 

Duta Kebersihan sedang melakukan pengawasan 

cuci tangan terhadap siswa yang akan masuk  

kedalam kelas 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

diatas yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini dengan cara memberikan 

pembiasaan kegiatan yang baik di dalam kegiatan belajar mengajar 

(Core Curriculum) maupun di luar kegiatan belajar mengajar 

(Hidden Curriculum). Dengan tujuan mendidik karakter siswa atau 

murid menjadi pribadi yang lebih baik di dalam kelas maupun 

diluar kelas. Pendidikan Karakter yang dimasukkan didalam 

kegiatan belajar mengajar ini dengan cara guru memberikan dan 

mengarahkan mengenai adab atau perilaku yang baik seperti 

berdoa sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan 

pendidikan karakter yang dimasukkan diluar kegiatan belajar 

mengajar ini dibantu oleh para siswa yang termasuk dalam 

Organisasi Duta Madrasah yang teridiri dari Duta Ketertiban, Duta 

Takmir Masjid, dan Duta Kebersihan. Adapun pendidikan karakter 
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yang ditonjolkan ialah kejujuran, kedisplinan, kereligiusan,  serta 

kebersihan. 

3. Evaluasi Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti mengenai evaluasi 

Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi, peneliti menemukan bahwa evaluasi di madrasah ini adalah 

salah satu kegiatan untuk menentukan program ini termasuk berhasil atau 

tidak. Dalam proses evaluasi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini 

melaksanakanya dalam berbagai tahap yaitu evaluasi harian, mingguan, 

bulanan, dan semesteran. Setelah mencapai satu semester maka hasil 

evaluasi dijadikan laporan untuk dapat di serahkan kepada wali murid.
82

 

Adapun sebagai penguat data observasi peneliti melakukan 

wawancara dengan Ibu Faiqoh selaku Waka Kurikulum Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi, beliau mengatakan bahwa : 

“Dalam proses evaluasi kami melihat dari laporan tiap pihak yang 

mendapat tanggung jawab untuk penilaian tiap hari yang kita 

pantau lewat grup wa, pihak itu yang biasa kami sebut duta. 

Mereka melakukan laporan tiap hari. Setelah itu ada laporan harian, 

mingguan, bulanan, serta Semesteran. Dan tidak lupa juga laporan 

tiap hari dari para guru yang mengawasi mereka terutama didalam 

kelas…”
83

 

 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa evaluasi kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini 

meliputi evaluasi harian, mingguan, bulanan dan semesteran. Evaluasi 
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dilakukan dengan melihat laporan dari para duta madrasah di grup wa dan 

juga laporan dari para guru di dalam kelas. 

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan Bapak Moh. Anwar 

Selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang menyatakan 

bahwa : 

“dalam pengevaluasian ini koordinator tiap duta yang melaporkan 

ke grup dan nantinya saya bisa melihatnya di grup tiap duta. 

Evaluasi ada harian, mingguan, bulanan, dan semesteran. Setelah 

itu laporan kami olah agar dapat disampaikan ke wali murid dalam 

pertemuan tiap satu semester..”
84

 

 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa evaluasi kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini adalah 

dengan cara melihat laporan di grup yang dikirim oleh koordinator. 

Pengevaluasian tersebut ada 4 macam yaitu evaluasi harian, mingguan, 

bulanan, dan semesteran. Selanjutnya hasil evaluasi dilanjutkan ke wali 

murid melalui pertemuan setiap satu semester sekali. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa evaluasi 

kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

ini ada 4 macam yaitu evaluasi harian, mingguan, bulanan, dan 

semesteran. 

a. Evaluasi Harian 

Dalam evaluasi harian kurikulum pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi koordinator dari tiap-tiap Duta 

Madrasah melaporkanya secara rutin hasil dari kegiatanya melalui 
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media grup Whatsapp yang di dalamnya ada Duta itu sendiri, Kepala 

Madrasah, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Pihak BK, Wali Kelas 

dan Koordinator dari Duta tersebut yang diambil dari salah satu guru 

atau tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Faiqoh Selaku Waka 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang menyatakan 

bahwa : 

“ evaluasi harianya adalah dengan cara koordinator duta 

melaporkan hasil kegiatanya melalui grup whatsapp yang isinya 

Duta itu sendiri, Kepala Madrasah, Waka Kurikulum, Waka 

Kesiswaan, Pihak BK, Wali Kelas dan Koordinator….”
85

 

b. Evaluasi Mingguan 

Dalam evaluasi mingguan kurikulum pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini koordinator tiap-tiap duta 

Madrasah melakukan rekapan satu minggunya yang selanjutnya 

menjadi pegangan untuk evaluasi semesteran. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Faiqoh Selaku Waka 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang menyatakan 

bahwa : 

“ evaluasi mingguanya itu adalah dengan cara coordinator tiap 

tiap duta melakukan rekapan kegiatan selama satu minggunya yang 
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selanjutnya nanti dilaporkan ke wali murid melalui forum 

semesteran….”
86

 

c. Evaluasi Bulanan 

Dalam evaluasi bulanan kurikulum pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi tidak jauh beda dengan 

evaluasi mingguan. Yaitu koordinator tiap-tiap duta Madrasah 

melakukan rekapan satu bulannya yang selanjutnya menjadi pegangan 

untuk evaluasi semesteran 

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Faiqoh Selaku Waka 

Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang menyatakan 

bahwa : 

“ evaluasi bulananya tidak jauh beda mas dengan evaluasi 

mingguan, yakni rekapan saja….”
87

 

d. Evaluasi Semesteran 

Dalam evaluasi semesteran ini ada 2 tahap yaitu: 

1) Evaluasi intern 

Dalam evaluasi intern ini diadakan dalam forum Laporan 

seluruh Duta Madrasah yang dihadiri oleh para Koordinator tiap 

duta, waka kurikulum, waka kesiswaan, pihak BK, dan Kepala 

Madrasah yang ditunjukkan dalam dokumentasi peneliti yaitu 

Gambar 4.7. Yang nantinya hasil laporan direkap agar dapat 

                                                           
86

 Faiqoh, diwawancarai oleh Rafiq Rajabi, Banyuwangi  26 September 2021 
87

 Faiqoh , diwawancarai oleh Rafiq Rajabi, Banyuwangi  26 September 2021 



 

 

85 

disampaikan kepada wali murid dalam forum wali murid setiap 

satu semester sekali 

Gambar 4.7 

Kegiatan Evaluasi setiap satu semester yang 

dihadiri oleh seluru Duta Madrasah 

 

2) Evaluasi ekstern 

Dalam evaluasi bulanan ini ini adalah pelaporan hasil 

rekapan kinerja seluruh Duta Madrasah selama satu semester yang 

dilaporkan atau disampaikan ke wali murid dalam forum wali 

murid setiap satu semester sekali seperti yang ditunjukkan dalam 

dokumentasi peneliti yaitu Gambar 4.8. 

Gambar 4.8 

Kegiatan Rapat Evaluasi setiap satu semester yang 

dihadiri oleh wali murid 

 

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara yang 

dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pengevaluasian 
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manajemen kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi ini dilihat dengan cara melihat laporan 

pencapaian setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap satu 

semester apakah ada penurunan atau peningkatan secara signifikan. 

Setelah diolah maka laporan akan disampaikan ke wali murid 

dalam pertemuan wali murid yang diadakan setiap satu semester 

sekali. 

Tabel 4.1 

Temuan Penelitian 

No. Fokus Penelitian Temuan 

1. Bagaimana Perencanaan 

Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter di 

Madarasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022 

Perencanaan kurikulum pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi ini perlu adanya 

persiapan yang matang, mulai dari 

sasaran dari pendidikan karakter ini, 

fasilitas penunjang untuk kurikulum 

pendidikan karakter ini, bentuk 

kurikulum pendidikan karakter, tujuan 

dari kurikulum ini, hingga manfaat 

dari kurikulum pendidikan karakter 

ini. Itu semua dilakukan agar dalam 

pelaksanaanya nanti bisa lebih efektif 

dan efisien. Perencanaan ini dilakukan 

didalam rapat tahunan yaitu Rapat 

Kerja Madrasah yang melibatkan 

Kepala Sekolah, Waka Kurikulum, 

Pengembang Kurikulum, Tenaga 

Pendidik, serta Tenaga Kependidikan. 

Setelah itu disosialisasikan kepada 

wali murid. 

2. Bagaimana Pelaksanaan 

Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter di 

Madarasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022 

Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan 

Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi ini dengan cara 

memberikan pembiasaan kegiatan 

yang baik di dalam kelas (Core 

Curriculum) maupun di luar kelas 

(Hidden Curriculum). Dengan tujuan 

mendidik karakter siswa atau murid 
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menjadi pribadi yang lebih baik di 

dalam kelas maupun diluar kelas. 

Pendidikan Karakter yang dimasukkan 

didalam kegiatan belajar mengajar ini 

dengan cara guru memberikan dan 

mengarahkan mengenai adab atau 

perilaku yang baik. Sedangkan 

pendidikan karakter yang dimasukkan 

diluar kegiatan belajar mengajar ini 

dibantu oleh para siswa yang termasuk 

dalam Organisasi Duta Madrasah 

yang teridiri dari Duta Ketertiban, 

Duta Takmir Masjid, dan Duta 

Kebersihan. Adapun pendidikan 

karakter yang ditonjolkan ialah 

kejujuran, kedisplinan, kereligiusan, 

kebersihan, serta amanah/tanggung 

jawab. 

3. Bagaimana Evaluasi Manajemen 

Kurikulum Pendidikan Karakter 

di Madarasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022 

Evaluasi dalam madarasah ini dengan 

cara melihat laporan pencapaian setiap 

hari, apakah ada penurunan atau 

peningkatan secara signifikan. Setelah 

diolah maka laporan akan 

disampaikan ke wali murid dalam 

pertemuan wali murid yang diadakan 

setiap satu semester sekali. 

 

B. Pembahasan Temuan 

Setelah data diperoleh peneliti melalui metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, data tersebut disajikan dan dianalisis melalui pembahasan 

temuan. Yang mana hal tersebut merupakan tanggapan dari pokok pikiran dari 

metode penelitian serta kajian teori yang telah dibahas sebelumnya. Hal 

tersebut dibahas dengan temuan-temuan penelitian selama di lapangan yang 

dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung, berdasarkan pada fokus 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya mengenai kurikulum 

pendidikan karakter, maka peneliti menemukan beberapa hal : 
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1. Perencanaan Kurikulum Pendidikan Karakter 

Berdasarkan paparan diatas perencanaan merupakan penyusunan 

berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, perencanaan dalam dunia 

pendidikan harus memiliki beberapa karakteristik seperti : berorientasi 

pada visi dan misi yang ingin dicapai, mengembangkan potensi peserta 

didik secara maksimal, serta berorientasi pada pengembangan sumber daya 

manusia. 

Dalam membuat sebuah perencanan membuat kurikulum, ada 

banyak hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara matang, 

diantaranya bagaimana kita melakukan manajemen atau pengelolaan 

terhadap perencaan kurikulum itu sendiri. Karena pengelolaan perencaan 

kurikulum bergantung kepada kemampuan pengelola tersebut atau 

kemampuan manusia itu sendiri. Apabila perencaan kurikulum ini dekelola 

oleh  seseorang yang professional atau mampu dibidangnya, maka akan 

dihasilkan suatu kurikulum yang sangat bagus yang siap untuk 

diujicobakan ataupun diterapkan pada sasaran yang telah ditetapkan.
88

 

Perencanaan Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi dilakukan oleh pihak-pihak terkait yakni Waka 

Kurikulum, Kepala Sekolah, serta para tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan yang lain. 
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Kemudian hal yang diperhatikan dalam perencanaan Kurikulum 

Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini ialah 

sumber daya manusianya. Tanpa sumber daya manusia kurikulum tidak 

bisa berjalan, karena kurikulum bersifat partisipasi kooperatif yang berarti 

harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah
89

.  

Sumber daya manusia yang baik sangat diperlukan, apalagi didalam 

pendidikan karakter tenaga pendidik atau guru sebagai fasilitator harus 

bisa menjadi contoh yang baik. Tugas yang paling utama guru dalam 

pendidikan karakter ialah mengkondisikan lingkungan agar menunjang 

terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik
90

. Oleh karena itu sangat 

penting bagi lembaga untuk memiliki sumber daya manusia terutama 

tenaga pendidik yang baik dan professional agar pendidikan karakter ini 

dapat berjalan dengan maksimal 

Dalam perencanaan kurikulum pendidikan karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini dilakukan oleh waka kurikulum dan 

dibantu bagian pengembang kurikulum. Waka kurikulum memegang peran 

utama dalam kegiatan kurikulum karena kesuksesan sebuah kurikulum 

merupakan tanggung jawab dari waka kurikulum. Kemampuanya 

memimpin kegiatan sangat berpengaruh pada hasil yang dicapai dalam 

menghasilkan kurikulum yang mana salah satunya mengharuskan para 
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tenanga pendidik memasukkan kegiatan berdoa sebelum pelajaran dimulai 

di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

Berdasarkan pendapat tersebut jelas bahwa dalam membuat 

kurikulum pendidikan karakter ini perlu adanya perencanaan yang baik 

agar pelaksanaan kurikulum berjalan dengan maksimal. Begitupun dengan 

adanya sumber daya manusia yang baik sangat berpengaruh untuk 

menentukan keberhasilan kurikulum pendidikan karakter ini. 

Maka dapat disimpulkan bahwa peran perencanaan kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini 

menguatkan pada teori Muhammad  Rohman yang menjelaskan bahwa 

perencanaan merupakan proses penyusunan berbagai keputusan yang akan 

dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang 

ditentukan. Begitupun dalam pemilihan sumber daya manusia yang baik 

sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan kurikulum pendidikan 

karakter. 

2. Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Karakter 

Berdasarkan paparan diatas pelaksanaan kurikulum pendidikan 

karakter adalah dengan cara memberikan program atau kegiatan yang 

bersifat mendidik karakter siswa dan diwajibkan di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi di dalam kegiatan belajar mengajar (Core 

Curriculum) dan diluar kegiatan belajar mengajar (Hidden Curriculum) 

mulai dari datang ke sekolah hingga pulang sekolah. 
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Kegiatan ini diadakan di lembaga tersebut agar nantinya siswa atau 

peserta didik dapat membangun karakternya menjadi lebih baik yang 

meliputi kedisplinan, kereligiusan, kebersihan. Kurikulum ini juga dapat 

memberikan efek positif dalam belajar dan siswa juga akan mengerti 

betapa pentingnya pendidikan karakter pada kalangan pelajar. Oleh karena 

itu peserta didik tidak hanya cerdas dalam pengetahuan saja. Penjelasan 

yang telah dipaparkan tadi ditegaskan oleh teori Benjamin S. Blomm yang 

dikenal dengan nam Taxonomy of Educational Objectives bahwa ukuran 

kompetensi harus selalu dapat diukur dengan didasarkan pada teori yang 

mencakup tiga domain yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.
91

 

Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan 

kurikulum pendidikan karakteri ini dapat melengkapi kompetensi dalam 

pendidikan, bahwa peserta didik tidak hanya cerdas dalam pengetahuan 

saja. Melainkan cerdas dalam bertindak dan berperilaku. 

Kualitas pendidik juga menjadi satu penentu keberhasilan 

kurikulum pendidikan karakter ini terutama didalam kelas. Maka 

pemilihan pendidik yang baik itu dapat meunjang kualitas pendidikan 

karakter yang baik juga. Karena dalam pelaksaanan kurikulum, maka guru 

dituntut untuk secara professional merancang pembelajaran efektif dan 

menyenangkan, mengontrol pembelajaran, memilih pendekatan, dan 
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pembentukan kompentensi secara aktif serta menerapkan kriteria 

keberhasilan.
92

 

Pelaksanaan kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi sudah terlaksana dengan baik. Dan didalam 

pelaksanaan kurikulum pendidikan karkater di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi ini banyak pihak yang terlibat dan saling berkerja sama 

antara pihak sekolah, pihak duta madrasah dan wali murid, agar 

pendidikan karakter ini diharapakan tidak hanya terjadi disekolah saja 

tetapi juga bisa dilanjutkan diluar sekolah. 

Berdasarkan pembahasan diatas data relevan dengan teori Mars 

yang dikutip oleh Muhammad Rohman dan Sofan Amri, ada tiga faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan kurikulum, yaitu dukungan kepala 

sekolah, dukungan rekan sejawat guru, dan dukungan internal yang datang 

dari dalam diri guru sendiri. Tanpa itu semua maka kurikulum tidak akan 

berjalan secara maksimal. Dari berbagai faktor tersebut, guru merupakan 

faktor penentu terbesar disamping faktor-faktor yang lain. Dengan kata 

lain, keberhasilan pelaksanaan kurikulum disekolah sangat ditentukan oleh 

faktor guru, karena bagaimanapun baiknya sarana pendidikan apabila guru 

tidak melaksanakan tugas dengan baik, maka hasil pelaksanaan kurikulum 

yaitu pembelajaran tidak akan memuaskan atau sesuai dengan rencana.
93
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3. Evaluasi Kurikulum Pendidikan Karakter 

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan 

evaluasi dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan secara tidak 

langsung. Yang dimaksud secara langsung disini ialah penilaian real time 

atau penilaian di tempat, sedangkan penilaian tidak langsung ialah 

penilaian dengan cara laporan dikumpulkan dan nanti dilaporkan kepada 

wali murid pada saat rapat setiap satu semester bersama wali murid. 

Untuk menentukan keberhasilan manajemen kurikulum pendidikan 

karakter ini setelah melewati perencanaan dan pelaksanaan selanjutnya 

dilakukan evaluasi guna mengetahui sejauh mana perkembangan 

manejemen kurikulum pendidikan karakter. Hal pertama evaluasi yang 

dilakukan adalah melihat secara langsung apakah program berjalan sesuai 

rencana atau tidak, evaluasi dilakukan dengan cara memantau laporan dari 

masing-masing koordinator tiap Duta Madrasah dan para Guru di dalam 

kelas. 

Penanggung jawab disini ada dua macam, pertama penanggung 

jawab didalam kelas yaitu para guru, kedua penanggung jawab diluar kelas 

ada empat yaitu Duta Ketertiban sebagai pengawas kedisplinan, Duta 

Takmir Masjid sebagai pengawas kereligiusan, Duta Kebersihan sebagai 

pengawas kebersihan. 

Kinerja penanggung jawab atau disebut Koordinator Duta 

Madrasah disini juga mempengaruhi dalam keberhasilan pendidikan 

karakter ini. Evaluasi yang dilakukan yakni kehadiran penanggung jawab, 
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laporan perkembangan dari penanggung jawab, kemudian setiap akhir 

semester diadakan rapat untuk membahas kinerja masing-masing 

penanggung jawab dan mengevaluasi apa yang menjadi kendala, dan 

kekurangan bisa diselesaikan bersama dan diperbaiki. 

Berdasarkan pembahasan diatas data relevan dengan teori dalam 

buku The School Curriculum dan dikutip oleh Dinn Wahyudin yang 

menyebut bahwa evaluasi kurikulum dinyatakan sebagai suatu proses 

pengumpulan dan analisis data secara sistematis, yang bertujuan untuk 

membantu pendidik memahami dan menilai suatu kurikulum serta 

memperbaiki metode pendidikan. Evaluasi merupakan suatu kegiatan 

untuk mengetahui dan memutuskan apakah program yang telah ditentukan 

sesuai tujuan semula. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa 

kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria, 

indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi dan 

kelayakan program.
94

 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan bahwa manajemen kurikulum berbasis pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi ini seluruhnya relevan 

dengan teori yang sudah dimuat penulis di dalam kajian teori. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan diatas baik 

bersifat teorik maupun praktis, maka untuk memerikan pemahaman yang lebih 

singkat, tepat, dan terarah maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perencanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022. 

Perencanaan kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi ini dimulai dari menyusun persiapan yang matang, 

mulai dari sasaran dari pendidikan karakter ini, fasilitas penunjang untuk 

kurikulum pendidikan karakter ini, bentuk kurikulum pendidikan karakter, 

tujuan dari kurikulum ini, hingga manfaat dari kurikulum pendidikan 

karakter ini. Itu semua dilakukan agar dalam pelaksanaanya nanti bisa 

lebih efektif dan efisien. Perencanaan ini dilakukan didalam rapat tahunan 

yaitu Rapat Kerja Madrasah yang melibatkan Kepala Sekolah, Waka 

Kurikulum, Pengembang Kurikulum, Tenaga Pendidik, serta Tenaga 

Kependidikan. Setelah itu disosialisasikan kepada wali murid. 

2. Pelaksanaan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022. 

pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi ini dengan cara memberikan pembiasaan kegiatan 

yang baik di dalam kegiatan belajar mengajar (Core Curriculum) maupun 
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di luar kegiatan belajar mengajar (Hidden Curriculum). Dengan tujuan 

mendidik karakter siswa atau murid menjadi pribadi yang lebih baik di 

dalam kelas maupun diluar kelas. Pendidikan Karakter yang dimasukkan 

didalam kegiatan belajar mengajar ini dengan cara guru memberikan dan 

mengarahkan mengenai adab atau perilaku yang baik seperti berdoa 

sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar. Sedangkan pendidikan 

karakter yang dimasukkan diluar kegiatan belajar mengajar ini dibantu 

oleh para siswa yang termasuk dalam Organisasi Duta Madrasah yang 

teridiri dari Duta Ketertiban, Duta Takmir Masjid, dan Duta Kebersihan. 

Adapun pendidikan karakter yang ditonjolkan ialah kejujuran, kedisplinan, 

kereligiusan,  serta kebersihan. 

3. Evaluasi Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi Tahun Ajaran 2021/2022. 

Evaluasi dalam madarasah ini dengan cara melihat laporan pencapaian 

setiap hari, apakah ada penurunan atau peningkatan. Setelah diolah maka 

laporan akan disampaikan ke wali murid dalam pertemuan wali murid 

yang diadakan setiap satu semester sekali. 

B. SARAN-SARAN 

Agar Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi setelah 

dilakukan penelitian ini, maka peneliti menyampaikan beberapa saran yang 

membangun, diantaranya sebagai berikut : 
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1. Bagi lembaga Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

a. Hendaknya mempertahankan program-program yang sudah berjalan 

dan yang mampu membentuk karakter peserta didik menjadi lebih 

baik. 

b. Mendukung secara penuh kegiatan pendidikan karakter dengan 

fasilitas yang memadai 

2. Bagi segenap guru 

Diharapkan mendukung pelaksanaan pendidikan karakter dengan cara 

turut serta menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. 

3. Bagi peserta didik 

Diharapkan dapat melaksanakan hasil pendidikan karakter di dalam 

madarasah maupun diluar madrasah 
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MATRIK PENELITIAN 

 

Judul Variabel Indikator Sumber Data Metodologi Penelitian Fokus Masalah 

Manajemen 

Kurikulum 

Berbasis 

Pendidikan 

Karakter di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

2 Banyuwangi 

Tahun Ajaran 

2021/2022 

1. Manajemen 

Kurikulum 

 

 

 

 

2. Pendidikan 

Karakter 

a. Perencanaan 

Kurikulum 

b. Pelaksanaan 

Kurikulum 

c. Evaluasi 

Kurikulum 

 

a. Komponen 

Pendidikan 

Karakter 

b. Tujuan 

Pendidikan 

Karakter 

c. Manfaat 

Pendidikan 

Karakter 

1. Informasi 

a. Kepala 

Sekolah 

b. Waka 

Kurikulum 

c. Tenaga 

Pendidik 

d. Siswa 

 

2. Dokumentasi 

3. Kepustakaan 

1. Pendekatan 

peneletian 

menggunakan 

kualitatif deskriptif 

dengan  jenis 

penelitian studi 

kasus 

2. Teknik Pengumpulan 

Data : 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

3. Teknik Analisis 

Data : 

a. Reduksi Data 

b. Penyajian Data 

c. Kesimpulan atau 

Verifikasi Data 

4. Keabsahan data 

menggunakan 

triangulasi sumber 

dan triangulasi 

teknik 

1. Bagaimana Perencanaan 

Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022? 

2. Bagaimana Pelaksanaan 

Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022? 

3. Bagaimana Evaluasi 

Manajemen Kurikulum 

Pendidikan Karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi Tahun Ajaran 

2021/2022? 

 



 

 

 

PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

No. Aspek Observasi Ada Tidak 

1. Lokasi atau tempat Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi √  

2. Situasi dan kondisi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi √  

3. Kegiatan Manajemen Kurikulum Pendidikan Karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

√  

 

B. Pedoman Wawancara 

Aspek Pertanyaan Ada Tidak 

Perencanaan 

Bagaimana perencanaan manajemen kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi.? 

√ 

 

Bagaimana pembentukan/pembuatan manajemen 

kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi.? 

√ 

 

Apa saja bentuk manajemen kurikulum pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi.? 

√ 

 

Apa tujuan dibentuknya manajemen kurikulum 

pendidikan karakter. di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi.? 

√ 

 

Apa manfaat dibentuknya manajemen kurikulum 

pendidikan karakter. di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi.? 

√ 

 

 Bagaimana pelaksanaan manajemen kurikulum √  



 

 

 

Pelaskanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi? 

Bagaimana proses manajemen kurikulum pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi.? 

√ 

 

Bagaimana cara memasukkan pendidikan karakter dalam 

kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi.? 

√ 

 

Bagaimana cara guru memberi contoh pendidikan 

karakter kepada peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Banyuwangi.? 

√ 

 

Evaluasi 

Bagaimana evaluasi manajemen kurikulum pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi.? 

√ 

 

Bagaimana pihak sekolah menilai proses manajemen 

kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi.? 

√ 

 

apa saja indikator penilaian proses manajemen 

kurikulum pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Banyuwangi.? 

√ 

 

Bagaimana cara mengumpulkan data agar bias 

digunakan untuk penilaian proses manajemen kurikulum 

pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi.? 

√ 

 

 

  



 

 

 

C. Pedoman Dokumentasi 

No. Aspek yang diteliti Ada Tidak 

1 Sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi √  

2 Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi √  

3 Profil Madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi √  

4 Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi √  

5 Struktur Organisasi Duta Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi √  

6 Data Tenaga pendidik dan Kependidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi 

√ 
 

7 Kegiatan manajemen kurikulum pendidikan karakter di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

√ 
 

 

 

  



 

 

 

Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

MAN 2 Banyuwangi berdiri sejak 1983 / 1984 dengan status Filial dari MAN 

Banyuwangi, yang diprakarsai oleh bapak Drs. H. Damin Nasar selaku Pengawas 

Pendidikan Agama Islam Jawa Timur di Banyuwangi.  

Atas kebesaran KH. Imam Zarkasyi Pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Makmur 

Kebunrejo, selama 2 tahun pertama MAN dipinjami tempat di Madrasah lingkungan 

pesantren Kebunrejo dan masuk pada sore hari. 

Pimpinan filial semula dijabat oleh Bapak Sumadi (Penilik Pendais Kec. Genteng) 

kemudian dijabat oleh Bapak Drs. Jahman dari MAN Banyuwangi. Keadaan siswa rata-

rata setiap tingkatan 4 kelas dengan penjurusan Program A2 (Ilmu-ilmu Biologi) Program 

A3 (Ilmu-ilmu Sosial ) dan Jurusan Agama. 

Pada tahun ajaran 1985 / 1986 MAN mendapat tanah wakaf dari H. Arifin seluas 2.300 

m
2
 sekaligus dibangun menggunakan iuran wali siswa sebanyak enam ruang belajar dan 

satu kantor sangat sederhana, sehingga MAN dapat pindah dari Kebunrejo dan selanjutnya 

bertempat di Maron sehingga bisa masuk pagi dan siang.  

Pada tahun 1988 pimpinan dirangkap oleh kepala MAN Banyuwangi. Tahun 1989 

pimpinan dijabat sementara oleh Bapak Musa, SS. Tahun 1990 pimpinan dijabat oleh 

Bapak Drs. Syambudi M. Subini dari MAN Banyuwangi. Pada tahun 1993 / 1994 turun 

SK   Menteri Agama No 244 Th. 1993 Tanggal 25 Oktober 1993, tentang perubahan status 

madrasah dari Madrasah Aliyah fillial  menjadi Madrasah Aliyah Negeri Genteng. 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri Genteng untuk pertama kali dijabat oleh Bapak  Drs. 

Syambudi M. Subini. Dan setelah menjadi Negeri penuh maka keadaan siswa menjadi 

rata-rata tiap tingkatan lima kelas. 

Pada tahun 1997 kepala MAN dijabat oleh Bapak H. M. Ghozi sampai dengan akhir 

tahun 2003. Pada waktu itu jumlah siswa  per tingkatan rata-rata enam kelas dan memiliki 

2 jurusan yaitu jurusan IPA dan Jurusan IPS. 

 Awal 2004 kepala MAN Genteng dijabat oleh Bapak H. Choirul Anam, SH, MPd.I,  

dan memiliki 3 jurusan yaitu Jurusan Bahasa Jurusan IPA, dan Jurusan IPS. 

Mulai tahun pelajaran 2004 / 2005 lingkungan Madrasah dibangun dengan suasana 

sejuk dan indah dilengkapi dengan Kopsis dan 6 bangunan kantin yang mencukupi semua 

kebutuhan siswa dan telah memiliki Lab. IPA, Lab. Komputer dengan fasilitas internet 24 

jam, Lab. Bahasa Multimedia, Lab. Keagamaan, Lab. Olahraga, Lab. Ketrampilan & Seni, 

Lab. Baca (Perpustakaan) dan Lab. Komunikasi yang ditandai dengan berdirinya Stasiun 



 

 

 

Radio Baitus Salem FM (107.3 MHz.) dan Website dengan alamat www.man-genteng.com. 

Dan Alhamdulillah pada tahun 2006 telah terakreditasi dengan kualifikasi A (Unggul) dan 

juara II LLSS  Tingkat Propinsi Jawa Timur.  

Pada bulan Mei 2008 Kepala Madrasah Aliyah Negeri Genteng dijabat oleh Bapak 

Drs. H. Kosim, M.Pd.I, M.Ag.  yang berasal dari MAN Pesanggaran, dan sebelum 

Menjadi Kepala MAN Pesanggaran, beliau juga sebagai guru MAN Genteng yang juga 

turut serta memajukan MAN Genteng. Pada tahun pelajaran 2010-2011 Kepala MAN 

Genteng dijabat oleh Bpk. Drs. H. Mujikan, M.PdI. dan pada tahun pelajaran 2012-2013 

Kepala MAN Genteng kembali dijabat oleh Bapak Drs. H. Kosim, M.Pd.I, M.Ag. 

Mulai tahun pelajaran 2012 – 2013 Madrasah Aliyah Negeri Genteng membuka tiga 

jurusan, yakni jurusan Keagamaan, jurusan IPA dan jurusan IPS. Secara kuantitatif  siswa 

MAN Genteng dari tahun ke tahun mengalamii kenaikan.  

Atas inisiatif Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Genteng (Drs. H. Kosim, M.Pd.I) 

pada tahun pelajaran 2012/2013 Laboratorium MAN Genteng diberi nama 

“LABORATORIUM  SAMBUDI”, Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Genteng 

diberi nama “PERPUSTAKAAN AL-GHOZI”, Aula diberi nama “AULA CHOIRUL 

ANAM” , dan lapangan olahraga basket diberi nama “LAPANGAN BASKET 

MUJIKAN”serta ma’had (pondok pesantren) MAN Genteng diberi nama  “MA’HAD 

AL-QOSIMI”. Hal ini dikandung maksud untuk mengingat dan mengenang  jasa / 

perjuangan beliau yang telah memperjuangkan keberadaan MAN Genteng sehingga 

mampu bersaing dengan Madrasah lain. 

 “Ma’had Al Qosimy” diresmikan pada hari senin, tanggal 27 Januari 2014 Oleh 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupeten Banyuwangi (H. Santoso, S.Ag. M.Pd.I.). 

Pada tahun pelajaran 2014 -2015 “Ma’had Al Qosimy” resmi beroperasi, dengan 

menerima santri khusus siswi MAN Genteng. “Ma’had Al Qosimy”  selain memberikan 

pelajaran kitab (diniyyah)  juga memberikan bimbingan belajar materi Ujian Nasional. Ke 

depan diharapkan “Ma’had Al Qosimy” berkembang dan dapat menampung tidak hanya 

siswi tapi juga siswa MAN Genteng. 

 “MASJID AT-TA’AWUN” diresmikan pada tahun 2016 oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi (H. Santoso, S.Ag. M.Pd.I.). Dibentuklah 

pengurus atau ta’mir masjid dari guru sampai siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 

Genteng. Sejak saat itu kegiatan-kegiatan islami menjadi program rutin untuk 

meningkatkan ibadah dan cinta terhadap agama islam. Dan menjadikan Madrasah Aliyah 

http://www.man-genteng.com/


 

 

 

Negeri Genteng tempat menuntut ilmu sekaligus tempat beribadah yang menyenangkan 

dan menentramkan hati dan pikiran setiap insan. 

Awal tahun 2017 semester genap tahun pelajaran 2016-2017 Kepala Madrasah Aliyah 

Negeri Genteng dijabat oleh Bapak Drs. Moh. Anwar, M.Pd.I yang berasal dari MAN 

Banyuwangi. Saat tahun pertama Drs. Moh. Anwar, M.Pd.I menjabat, tepatnya pada 

tanggal 19 September 2017 Madrasah Aliyah Negeri Genteng melaksanakan Akreditasi 

berkala. Dan Alhamdulillah Madrasah Aliyah Negeri Genteng tetap mempertahankan nilai 

yang memuaskan dengan kualifikasi A.  

Pada Januari 2018 Madrasah Aliyah Negeri Genteng telah diresmikan berubah menjadi 

“MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANYUWANGI” sesuai Keputusan Menteri 

Agama Republik Indonesia, Nomor 673 Tahun 2016, tentang Perubahan Nama Madrasah 

Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi 

Jawa Timur. 

Visi dan Misi 

a. Visi 

 ”Terwujudnya insan berprestasi dan berakhlaq mulia berlandaskan iman dan 

taqwa” 

Dengan indikator sebagai berikut: 

1) Lulusan yang berkualitas. 

2) Meraih kejuaraan akademik dan non akademik 

3) Terampil menerapkan teknologi tepat guna. 

4) Patuh dan taat pada ajaran agama islam. 

 

b. Misi 

1) Menumbuh kembangkan sikap, perilaku dan amaliyah keagamaan Islam di 

madrasah. 

2) Menumbuhkan semangat belajar ilmu keagamaan Islam 

3) Melaksanakan bimbingan dan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan 

menyenangkan. 

4)  Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif dan daya saing yang sehat 

kepada seluruh warga madrasah. 

5)  Mendorong dan memfasilitasi untuk mengembangkan bakat, minat. 

6) Mengembangkan life skills dalam setiap aktifitas pendidikan. 



 

 

 

7)  Mengembangkan sikap kepekaan terhadap lingkungan. 

8)  Menciptakan lingkungan madrasah yang sehat, bersih dan indah. 

9)  Menerapkan manajemen partisipatif yang melibatkan seluruh warga dan stake 

holders madrasah. 

10)  Mewujudkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mendapatkan 

kepercayaan dari  masyarakat. 

 

Profil Lembaga Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

1) Nama Madrasah   : Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

2) Nomor Statistik Madrasah : 131135100003 (Kemenag) 

3) Nomor Identitas Madrasah : 310110  (Diknas) 

4) NPSN    : 20584100 

5) Akreditasi    :  A 

6) Status Madrasah   : Negeri SK Menteri Agama No 244 Th. 1993        

Tanggal 25 Oktober 1993. 

7) Alamat Madrasah   :  Jl. KH. Wakhid Hasyim no. 06 Genteng 

Banyuwangi Jawa Timur Telp (0333) 845019 Kode Pos 68465. 

8)  Email    :  mangtg1658@gmail.com 

9) Waktu Belajar   :  Pagi dimulai 06.45 s.d Jam 15.15 

10) Kurikulum yang digunakan :  Kelas X, XI dan XII menggunakan kurikulum 

2013 

11) Keanggotaan KKM  : Ketua Kelompok Kerja Madrasah dari 15 

Madrasah Aliyah Swasta, yaitu : 

 

 

 

  

mailto:mangtg1658@gmail.com


 

 

 

Keanggotaan KKM Madrasah Aliyah Swasta 

KEANGGOTAAN KKM MADRASAH ALIYAH SWASTA 

1) MA Al Amiriyyah 

Blokagung 

2) MA Kebunrejo Genteng 

3) MA Darussalam Kalibaru 

4) MA Al Fatah Sragi 

5) MA Darurridwan Songgon 

6) MA Ummul Quro’ 

Glenmore 

7) MA An Nur Kalibaru 

8) MA Mambaul Huda Krasak 

9) MA Al-Azhar Sempu 

10) MA Integral Minhajut Thullab 

Glenmore 

11) MA Darul Hikmah Glenmore 

12) MA Al-Aqsha Cemethuk Cluring 

13) Ma Unggulan Miftahul Ulum 

Sumbergondo - Glenmore 

14) Ma Darul Amien Jajag Gambiran 

15) Ma Raudhatut Tholabah Setail 

Genteng 

 

Letak Geografis Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 6 

Dusun Maron Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Struktur Lembaga Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. 

Untuk memperlancar tugas dari program sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Banyuwangi ini maka diaturlah struktur lembaga. Sehingga lembaga tersebut dapat 

melaksanakan program kerja secara efektif dan efisien. 

Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Negeri pada dasarnya mengacu pada SK Menteri 

Agama. Struktur Organisasi MAN 2 Banyuwangi Tahun Pelajaran 2021-2022 selengkapnya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 

Daftar Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

NO NAMA NIP PANGKAT GOL. JABATAN 

*) STATUS 

KEPEGAWAI

AN 

1 
Drs. MOH. ANWAR, 

M.Pd.I 
196310211993031001 Pembina IV/a 

Kepala Madrasah pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

2 Drs. HARIDI 196311251995031001 Pembina IV/a 
Guru Matematika Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

3 Dra. HASIMAH 196711201993032009 Pembina IV/a 
Guru Sejarah Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

4 Drs. SUTRISNO 196605041996011001 Pembina IV/a 
Guru Matematika MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

5 RUFAIDAH, BA 196105241987032001 Pembina IV/a 
Guru Matematika Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

6 
TITIN AMBARWATI, 

SPd 
197012281998032001 Pembina IV/a 

Guru Bahasa Inggris Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

7 
DWI EKO PENY 

PURWANTI, S.Pd 
196711151994032001 Pembina IV/a 

Guru Bahasa Inggris Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

8 Dra. ARINA NURIL 196905091995122005 Pembina IV/b Guru Kimia Pada MAN 2 PNS DPK 



 

 

HIDAYATI Banyuwangi 

9 
EKO PERWANTI J, 

SPd 
196805231997032002 Pembina IV/a 

Guru Fisika Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS DPK 

10 
Drs. MOH ISYAM, 

MPdI 
196610242005011001 Penata Tk.I III/d 

Guru Al Qur'an Hadist Pada MAN 

2 Banyuwangi 
PNS Kemenag 

11 FAIQOH,SPd 197201282005012003 Penata Tk.I III/d 
Guru PKn Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

12 NURIYAH, S.Pd. 197211102005012005 Penata Tk.I III/d 
Guru Matematika Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

13 
SITI MUTHOSIMAH, 

SPd 
197109112005012001 Penata Tk.I III/d 

Guru Matematika Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

14 
ARIEF SETYAWAN, 

SPd 
197205292005011002 Penata Tk.I III/d 

Guru Sejarah Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

15 
BINTI MUDAKIROH, 

SPd 
197203192005012001 Penata Tk.I III/d 

Guru Bahasa Inggris Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

16 LAELI SIGIT, SPd 197304202005012005 Penata Tk.I III/d 
Guru Ekonomi Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

17 SYAMSUL HADI, SPd 197905232005011002 Penata Tk.I III/d 
Guru Kimia Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 



 

 

18 Dra. SULESMIARTI 196505102005012001 Penata Tk.I III/d 
Guru BK Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

19 
AHMAD HARIONO, 

S.Pd.I 
197910032005011002 Penata Tk.I III/d 

Guru Bahasa Arab Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

20 
SITI MARKAMAH, 

S.Pd 
197111042005012005 Penata Tk.I III/d 

Guru Bahasa Indonesia Pada MAN 

2 Banyuwangi 
PNS Kemenag 

21 MATALI, S.Pd. 197509152005011003 Penata Tk.I III/d 
Guru IPS Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

22 
Drs. MUHAMMAD 

TASHIL 
196708272006041008 Penata  III/c 

Guru Al-Qur’an Hadits Pada MAN 

2 Banyuwangi 
PNS Kemenag 

23 SUGIANTO, S.Pd 197103042005011003 Penata  III/c 
Guru Penjaskes Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

24 SUGIYONO, S.Pd 196209172006041007 Penata III/c 
Guru Bahasa Inggris Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

25 
M. MUHIBBULLOH, 

S.Ag 
197812052006041023 Penata III/c 

Guru Bahasa Arab Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

26 
MOH. BISRI 

MUSTHOFA, SAg 
197605032007011023 Penata III/c 

Guru Fiqih Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

27 TAUFIQURROHMAN 197205302007101003 Penata III/c Guru Ekonomi Pada MAN 2 PNS Kemenag 



 

 

, SE Banyuwangi 

28 ANSORI, S.Ag. 197204022007101002 Penata III/c 
Guru Bahasa Indonesia Pada MAN 

2 Banyuwangi 
PNS Kemenag 

29 
KHOLIF INDRI 

ASTUTI, S.Pd. 
197910202007102002 Penata III/c 

Guru Biologi Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

30 
ANIK NUR AZIZAH, 

S.Pd 
198111182007012011 Penata III/c 

Guru IPS Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

31 NURSALIM, S.Ag 197310122007101003 Penata III/c 
Guru PAI Pada MAN 2 

Banyuwangi 
PNS Kemenag 

32 
LUKMAN 

HAKIM,S.Or 
198912262019031010 

Penata 

Muda 
III/a 

Guru Penjaskes pada MAN 2 

Banyuwangi 

PNS Kemenag 

33 
NAILUL FALACHIL 

MUBAROK, S.Pd 
199104122019011001 

Penata 

Muda 

III/a Guru Penjaskes pada MAN 2 

Banyuwangi 

PNS Kemenag 

34 
IRDA'I 

GUSFATA,S.Pd 
198612212019031008 

Penata 

Muda 

III/a Guru Matematika pada MAN 2 

Banyuwangi 

PNS Kemenag 

35 
ANISA MUTHIATUL 

HUSNAH.S.Si 
199107032019032019 

Penata 

Muda 

III/a Guru Matematika pada MAN 2 

Banyuwangi 

PNS Kemenag 

36 
AGUS NOVEL 

MUKHOLIS,S.Psi.I 
199208152019031009 

Penata 

Muda 

III/a Guru Aqidah Akhlaq pada MAN 2 

Banyuwangi 

PNS Kemenag 



 

 

37 
WIWIK 

JUMAKYAH,S.Pd.I 
199511272019032016 

Penata 

Muda 

III/a Guru Bahasa Arab pada MAN 2 

Banyuwangi 

PNS Kemenag 

38 
WURI SETYA 

WARDHANI ,S.Pd 
199203172019032016 

Penata 

Muda 

III/a Guru Bahasa Indonesia pada MAN 

2 Banyuwangi 

PNS Kemenag 

39 
RACHMAD HUSEIN, 

BA.    

Guru SKI Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

40 Drs. FARADIS 
   

Guru Fiqih Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

41 
YUNI KURNIAWATI, 

S.Pd.    

Guru Bahasa Jepang Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

42 
LUTFIANI 

MASRUROH, S.Ag.    

Guru Bhs. Arab Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

43 
M. SYAIFUDIN 

ZUHRI, S.Pd.    

Guru Penjaskes Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

44 
FITHRIYAN 

MUNAWWIR, S.Pd.    

Guru Sejarah Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

45 
JON ISKANDAR 

BAHARI, S.Psi    

Guru SKI Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

46 SUPRIONO, SIP 
   

Guru Penjaskes Pada MAN 2 Non PNS 



 

 

Banyuwangi 

47 AHMAD ROFII, S.Pd 
   

Guru Sejarah Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

48 
HISOM PRASTYO, 

S.Pd    

Guru Penjaskes Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

49 
AMIN TAUFIQ, 

S.Kom    

Guru TIK Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

50 MULYONO, S.Sos 
   

Guru Sosiologi Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

51 
HENDRA SETIADI, 

S.Pd    

Guru Bahasa Indonesia Pada MAN 

2 Banyuwangi 
Non PNS 

52 
RIFQI NANDA 

PRATAMA, S.Pd    

Guru Geografi Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

53 
M IQBAL HABIBI, 

SPd    

Guru Ekonomi Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

54 
YULI TITIS WAHYU 

H, SPdI.    

Guru Bahasa Arab Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

55 
NOVIA AYIN 

MASRUKAH, S.Pd    

Guru PKn Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 



 

 

56 
M. FIKA AFTON, 

S.Pd.I    

Guru Fiqih Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

57 

TRIO ALAN 

MUNDIRAHAYU, 

S.Pd 
   

Guru Bahasa Indonesia Pada MAN 

2 Banyuwangi 
Non PNS 

58 
NIKMATUL 

HIDAYAH, S.Pd    

Guru Biologi Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

59 
EKA DYAH 

PARAMYTA, S.Pd    

Guru Seni Budaya Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

60 
SISCAWATI RIZKI 

LASMO, S.Pd 
      

Guru Fisika Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 

61 
FAJAR IRSYADUL 

AFKAR, S.Pd    

Guru Geografi Pada MAN 2 

Banyuwangi 
Non PNS 



 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI DUTA KETERTIBAN 

 

 

STRUKTUR ORGANSISASI DUTA KEBERSIHAN 

 

 

 

  

Ketua 

Martayoga 
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Elfa Restu M 

Sie. Konsumsi 

Nadya Maulia 

Sie. Dokumentasi 

Delvy Eka A N 

Wakil 1 

Mohamad Wahyu 
R 

Wakil 2 

Sevita Desilia W 
A K 

Sekertaris 1 

Eka Ruandani 

Sekertaris 2 

Sania N A 

Bendahara 1 

Dhias Eka W 

Bendahara 2 

Gesti Cantika K 



 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI DUTA TAKMIR MASJID 

PENANGGUNG JAWAB : Drs. H. Moh. Anwar, M.Pd.I  

PENASEHAT : H. Rahmat Husain, B.A  

PEMBINA : Ahmad Hariono, S.Pd.I  

KETUA : Muhammad Izzul Islami Mahfud  

WAKIL KETUA : Alisya Putri Azmila  

SEKRETARIS : Zahra Salma Madinah  

WAKIL SEKRETARIS : Shinta Novita Rahmah  

BENDAHARA : Anggun Desy Solekhatus  

WAKIL BENDAHARA : Andin Juliana Putri  

SEKSI-SEKSI :  

1. BIDANG UBUDIYAH {PERIBADATAN}  

 Ketua : Ahmad Vikry Dzulkarnain  

 Sekretaris : Hilma Ayu Soliha  

 Anggota : 

1.  Nuril Bahri Hasan  

2. Qumarul Isom  

3. Vista Mufidatul Ummah  

2. BIDANG DA’WAH DAN PELATIHAN  

 Ketua : Muhammad Farid Hidayatullah  

 Sekretaris : Ulfia Handewi Pramudia  

 Aggota : 

1. Dita Aulia Eka  

2. Selvia Jasmine Nabella  

3. BIDANG PERINGATAN HARI-HARI BESAR ISLAM {PHBI}  

 Ketua : Astrid Akmalia  

 Sekretaris : Viorena Andrian Novalina  

 Anggota :  

1. Hawa Arini Dina Yasmin  

2. Lutfi Nabila 

 

 

  



 

 

 

4. BIDANG ZIS/SOSIAL  

 Ketua : Arizal Fathur Rahmadika  

 Sekretaris : Raditya Eko  

 Anggota : 

1. Siti Nurjannah  

2.  M. Fajar Hamdani  

3. Dwi Putri Priyandini  

5. BIDANG SENI BUDAYA ISLAMI {SBI}  

 Ketua : Imro'atun Nafisyah  

 Sekretaris : Dyah Puspitarini  

 Anggota : 

1. Sarah May Shanti  

2. Farah May Shinta  

6. KEPUSTAKAAN ISLAM {KI}  

 Ketua : Wahyu Farhan Azizam  

 Sekretaris : Nabila Indah Cahyani  

 Anggota : 

1. Aditya Saputra  

2. Syahla Aurellia Rofifah  

7. BIDANG KEBERSIHAN DAN PERLENGKAPAN  

 Ketua : Amanda Zahra Salsabila  

 Sekretaris : Widya Ayu Susiani  

 Anggota : 

1. Muhdita Ayu Pratiwi 

2. Ayuk Ramadayanti 

 

  



 

 

 

DOKUMENTASI 

MANAJEMEN KURIKULUM PENDIDIKAN KARAKTER 

DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANYUWANGI 

TAHUN AJARAN 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto dengan siswi Farah Nurul Nabila selaku peserta didik  

Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto dengan siswi Amelia Melinda selaku peserta didik  

Di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Ibu Faiqoh selaku waka kesiswaan  

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama Siswi  

Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama Bapak Nur Salim selaku tenaga pendidik 

di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi 
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