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ABSTRAK

PENANAMAN NILAI DAN NORMA DALAM PEMBENTUKAN
KEPRIBADIAN SISWA DI SMA MUHAMMADIYAH 2

BANDAR LAMPUNG

Oleh

ACEPUDIN

Penelitian ini di latar belakangi oleh banyak tindakan amoral dikalangan pelajar pada
zaman sekarang, sehingga perlu adanya penanaman nilai dan norma pada siswa/i
sehingga membentuk kepribadian yang baik. Penelitian ini bertujuan: (1). untuk
mendeskripsikan penanaman nilai dan norma dalam pembetukan kepribadian siswa.
(2). untuk mengetahui manfaat yang diperoleh siswa penanaman nilai dan norma
dalam pembetukan kepribadian. (3). untuk mengetahui penghambat penanaman nilai
dan norma dalam pembetukan kepribadian.

Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan mengambil sampel
berjumlah 7 orang, dimana 4 orang guru dan 3 orang siswa. Pengambilan
narasumber ini karena untuk mengetahui timbal balik seberapa jauh para siswa
memahami akan pendidikan nilai dan norma serta seberapa jauh pula guru-guru
mengukur pemahaman siswa akan nilai dan norma yang ada.

Hasil penelitian adalah(1). penanaman nilai dan norma melalui teladan dari semua
pihak sekolah dan terintegrasi ke semua mata pelajaran. (2). manfaat yang deperoleh
siswa adalah terbentuknya keperibadian yang berkarakter positif. (3). penghambat
penanaman nilai dan norma: (a). Bagi guru adalah: adanya miss komunikas, guru
terkadang memprioritaskan penyelesaian materi tanpa memperhatikan aspek
penanaman nilai-nilai karakter, dan masih ada siswa yang sulit diarahkan dan
pergaulannya sulit dikontrol. (b). Bagi siswa adalah karakteristik siswa yang
berbeda-beda, latar belakang keluarga siswa, dan respon siswa dalam memahami tata
tertib sekolah.

Kata kunci : Nilai, Norma dan Pendidikan Karakter



ABSTRACT

INVESTMENT VALUE AND NORMS IN THE FORMATION OF
PERSONALITY OF STUDENTS IN SMA MUHAMMADIYAH 2

BANDAR LAMPUNG

By

ACEPUDIN

This study in the background backs by many immoral acts among students in
contemporary times, so the need for cultivation of values and norms in the student / i
so as to form a good personality. This study aims to: (1). to describe the value
planting and norms in the formation of the personality of students. (2). to find out the
benefits of students planting values and norms in the formation of personality. (3). to
determine the planting resistor values and norms in the formation of personality.

Methods This study was conducted using qualitative and take samples of number 7,
where four teachers and three students. Making this resource because of knowing the
reciprocal how far students will understand the value of education and norms and
how far are also teachers gauge students' understanding of values and norms that
exist.

Results of the study were (1). cultivation of values and norms through the example of
all the schools and integrated into all subjects. (2). deperoleh benefits students is the
formation of a positive character personality. (3). planting resistor values and norms:
(a). For teachers is: their komunikas miss, the teacher sometimes prioritizing the
completion of planting material without the aspect of character values, and there are
still students who are unruly and difficult to control the interaction. (B). For students
are the characteristics of different students, family background of students and
students' responses to understand the school rules.

Keywords: Values, Norms and Character Education
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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan karakter yang merupakan upaya perwujudan amanat Pancasila dan

Pembukaan UUD 1945 dilatarbelakangi oleh realita permasalahan kebangsaan

yang berkembang saat ini, seperti: disorientasi dan belum dihayatinya nilai-nilai

Pancasila; keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-

nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman

disintegrasi bangsa; dan melemahnya kemandirian bangsa (Buku Induk

Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025).

Untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter sebagaimana

diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi

permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan

karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat

itu secara implisit ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan

sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu

“mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan

beradab berdasarkan falsafah Pancasila”.
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Terkait dengan upaya mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana yang

diamanatkan dalam RPJPN, sesungguhnya hal yang dimaksud itu sudah tertuang

dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu “Pendidikan nasional

berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

jawab” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional --UUSPN), dengan demikian, RPJPN dan UUSPN

merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional

pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai prioritas program Kementerian

Pendidikan Nasional 2010-2014, yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional

Pendidikan Karakter (2010): pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang

bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk

memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik & mewujudkan

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

Atas dasar itu, pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar

dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan

(habituation) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham

(kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai

yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan

karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik
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(moral knowing), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau loving good

(moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action). Pendidikan karakter

menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan

dilakukan.

Pendidikan karakter pada intinya bertujuan mengembangkan karakter bangsa

agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pendidikan karakter

berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik,

dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang

multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam

pergaulan dunia. Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yang

mencakup keluarga, satuan pendidikan, masyarakat sipil, masyarakat politik,

pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

Satuan pendidikan sebenarnya selama ini sudah mengembangkan dan

melaksanakan nilai-nilai pembentuk karakter melalui program operasional satuan

pendidikan masing-masing. Hal ini merupakan prakondisi pendidikan karakter

pada satuan pendidikan yang untuk selanjutnya diperkuat dengan 18 nilai hasil

kajian empirik Pusat Kurikulum. Nilai prakondisi (the existing values) yang

dimaksud seperti: keagamaan, kebersihan, kedisiplinan, kebersamaan, peduli

lingkungan, kerja keras, dan sebagainya.

Dalam rangka lebih memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan

pendidikan telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila,

budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu: (1) Religius, (2) Jujur, (3)

Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis,
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(9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12)

Menghargai Prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15)

Gemar Membaca, (16) Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, & (18) Tanggung

Jawab (Pusat Kurikulum. Pengembangan dan Pendidikan Budaya & Karakter

Bangsa: Pedoman Sekolah. 2009:9-10).

Meskipun telah dirumuskan 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan

pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya untuk melanjutkan

nilai-nilai prakondisi yang telah dikembangkan. Pemilihan nilai-nilai tersebut

beranjak dari kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing, yang

dilakukan melalui analisis konteks, sehingga dalam implementasinya

dimungkinkan terdapat pebedaan jenis nilai karakater yang dikembangkan antara

satu sekolah dan atau daerah yang satu dengan lainnya. Implementasi nilai-nilai

karakter yang akan dikembangkan dapat dimulai dari nilai-nilai yang esensial,

sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan

dan santun serta berakhlak mulia.

Sekolah diyakini sebagai salah satu lembaga yang ikut mempengaruhi proses

sosialisasi para siswanya. Kegiatan sekolah sehari-hari dimulai sejak kurang dari

jam 7 sampai jam 2 siang, pada jam pelajaran normal diluar kegiatan

ekstrakurikuler. Kurang lebih selama 7 jam meraka berada di lingkungan sekolah,

waktu yang cukup banyak untuk aktivitas anak. Tentu saja pengalaman ini akan

banyak mewarnai kehidupan mereka dalam proses sosialisasi yang terjadi.

Sekolah sebagai salah satu lembaga yang memindahkan keterampilan,

pengetahuan, dan tekhnologi kepada anak didiknya merupakan proses sosialisasi
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itu sendiri. Ilmu yang belum diketahui anak bisa didapatkan disekolah. Sekolah

dengan segala peraturannya telah mendidik para peserta didik untuk taat dan

patuh kepada peraturan ada. Kedisiplinan sebagai wujud dari kepatuhan dan

ketaatan kepada aturan sekolah yang ada adalah bukti proses sosialisasi (Soeroso,

2006: 86).

Di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung sendiri, para pendidik berharap

pelajar mempunyai kepribadian yang baik, sehinggga dibentuk sebuah norma

yang berisi nilai-nilai yang harus dipatuhi oleh para siswa/i, norma dibentuk

berdasarkan kesepakatan perwakilan siswa dari setiap kelas dan Guru BP, aturan

itu akan berlaku untuk semua siswa/i yang ada tanpa terkecuali.

Setiap siswa/i akan diberikan point sebesar 100 semenjak siswa/i itu terdaftar

sebagai murid di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung sampai dengan lulus

sekolah, point itu akan berkurang atau bertambah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, berkurang apabila siswa tersebut melakukan penyimpangan terhadap

norma atau aturan yang telah disepakai bersama, dan bertambah apabila siswa

tersebut berprestasi dalam kompetesi baik dibidang intrakurikuler maupun

ekstrakurikuler.

Pada pelaksanaannya setiap siswa mempunyai skor akhir dalam jangka waktu

tiga tahun, dan sekor akhir itu akan menetukan siswa/i dalam menempuh

pendidikan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, tidak semua siswa/i

yang masuk dari kelas sepuluh sampai dengan kelas dua belas atau sampai lulus

Sekolah, ada beberapa siswa/i terpaksa dipulangkan/ dikembalikan dengan orang

tuanya, karena nilai pointnya sangat buruk, semua itu tergantung pada prilaku
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masing-masing siswa/inya dalam berprilaku. Seperti yang tertera pada tabel

dibawah ini:

Tabel 1 Skor akhir point siswa dalam jangka 3 tahun

No SISA SKOR AKHLAK REWARD / SANKSI
1  150 Sangat baik Piagam
2 100-149 Baik -
3 76-99 Cukup -
4 60-75 Kurang Membuat perjanjian diatas materai
5 25-59 Sangat kurang Skorsing minimal 3 hari, dan

panggilan orang tua
6 20-24 Buruk Skorsing minimal 6 hari, dan

panggilan orang tua
7 0-19 Sangat buruk Dikembalikan/ dikeluarkan dari SMA

Muhammadiyah 2 B. Lampung
Sumber : Guru BP SMA Muhammadiyah 2 B. Lampung

SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung membentuk suatu norma atau aturan,

tidak lain fungsinya untuk membentuk suatu kepribadian pada siswa, supaya

menjadi siswa-siswi yang mempunyai akhlak yang baik dalam berperilaku, dan

kepribadian yang mempunyai moral. Bartens (2000: 13) mengatakan bahwa,

Norma moral adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan betul salahnya sikap

dan tindakan manusia dilihat dari segi baik buruknya sebagai manusia. Moralitas

merupakan ciri khas manusia yang tidak dapat ditemukan pada makhluk lain di

bawah tingkat manusiawi. Oleh karena itu dengan adanya penanaman nilai dan

norma pada siswa/i dilingkungan sekolah akan membentuk prilaku yang

membentuk kepribadian yang luhur dari siswa/i tersebut.

Seperti juga dikutip dari beberapa peneliti yang melakukan penelitian terdahulu

bahwa:
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a. Mustakin (2012: 89) berpendapat pada penelitannya, bahwa ada kontribusi

pengetahuan (nilai dan norma) kewarganegaraan terhadap adanya

kedisiplinan siswa. Artinya, setiap siswa yang mempunyai pengetahuan

tentang kewarganegaraan dengan baik, maka dia akan mempunyai sikap

kedisiplinan yang baik, yang merupakan suatu unsur dari pada kepribadian

yang baik.

b. Irawan (2012: 97) berpendapat pada penelitannya, adanya suatu keterkaitan

terbentuknya suatu kepribadian dari seorang anak dengan keteladan

seseorang, baik orang tua, guru, teman, dan lingkungan (sekolah dan

masyarakat), tentang suatu nilai dan norma yaang berkembang, agar menjadi

kepribadian yang baik atau positif.

c. Nurmaulidya (2013: 124) berpendapat pada penelitannya, adanya keterkaitan

dari kegiatan ekstrakurikuler dengan terbentuknya suatu kepribadian seorang

anak, dengan mengikuti kegiatan ektrakurikuler yang diminati, dan itu

merupakan hal yag positif, seperti rohis ataupun yang lain, yang

mengandung nilai yang dapat membentuk seorang siswa mempunyai

kepribadian yang baik.

Pada kenyataan dilapangan masih ada saja para pelajar melakukan kasus

amoral/asusila yang terjadi mulai dari bolos, merokok, minum-minuman keras,

penggunaan narkoba, tawuran antar sekolah, dan seks bebas, kejadian ini sering

jadi pemberitaan dimedia cetak dan media elektronik, menambah deretan kasus

amoral dan asusila yang dilakukan kalangan pelajar, hal ini tidak menutup

kemugkinan terjadi dikalangan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini, ada beberapa siswa yang
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pernah melakukan pelanggaran norma atau aturan yang berlaku di Sekolah

sebagai berikut:

Tabel 2 Daftar siswa yang telah melakukan pelanggaran tata tertib

No Nama Kelas Jenis Pelanggaran
1 Ditia Mizar X E Merokok dilngkungan sekolah

2 Rifkhy Septina M X D Menggunakan HP pada saat
pembelajaran berlangsung

3 Nurul Kahfi X E Membolos
4 Lutfia XI IPA2 Berkelahi
5 Riska Amalia X B Tidak masuk tanpa keterangan
6 M. Andi Novrizal X E Berbicara tidak sopan di depan guru
7 Melita X A Melakukan perbuatan tidak

menyenangkan
8 Ahmad Daniel X D Mengganggu temannya

Sumber: Guru BK SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung

Pada keseharian pelajar membentuk suatu kelompok untuk tawuran, tawuran

antar kelompok ataupun antar sekolah, tidak ada sebab yang jelas kenapa terjadi

tawuran tersebut, terkadang pelajar hanya ingin diakui hebat oleh teman-

temannya, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan

diri mereka sendiri serta orang lain, tidak hanya itu, pelajar sekarang juga sering

melakukan hubungan seks pranikah, menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan

sehingga para pelajar terpaksa berhenti sekolah, dari tahun ketahun perilaku serta

akhlak remaja mulai memburuk, rasa malu akan hal-hal negatif mulai terkikis,

kepribadian yang tidak baik justru yang ditanamkan, serta proses pencarian jati

diri yang salah, sehingga menimbulkan hal-hal negatif kepada para pelajar,

keimanan yang mulai menurun dari hari kehari sehingga membuat para remaja

melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama tanpa berfikir panjang.
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Kejadian yang dilakukan oleh para siswa/i yang menyimpang dari norma/ aturan

yang berlaku di Sekolah ataupun dilingkungan Masyarakat bukanlah salah pelajar

saja, melainkan juga bisa menjadi kesalahan orangtua, keluarga, sekolah, teman,

lingkungan sekitar juga, yang secara langsung atau tidak langsung memberikan

pengaruh atas kejadian kasus amoral dan asusila dikalangan pelajar pada saat

proses sosialisasi berlangsung, proses sosialisasi merupakan suatu proses

transmisi ilmu pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan prilaku (Damsar, 2011: 66),

dari proses itu akan membentuk suatu perilaku yang ia pelajari selama proses

sosialisasi berlangsung.

Berdasarkan dengan latar belakang masalah tersebut, penulis perlu meneliti lebih

mendalam terhadap program-program pembelajaran dalam pendidikan di

sekolah-sekolah Muhammadiyah, yang terkait dengan seluruh Mata Pelajaran

terutama Pendidikan Kemuhammadiyahan (Al-Islam dan Kemuhammadiyahan)

dalam kaitannya dengan upaya pembentukan karakter. Penulis berusaha meneliti

Penanaman nilai & norma dalam pembentukan kepribadian siswa yaitu sebuah

penelitian untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam terkait desain pembentukan

karakter dalam Pendidikan Kemuhammadiyahan serta kandungan pembentukan

karakter itu sendiri dalam Pendidikan Kemuhammadiyahan di SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah:

1. Penanaman nilai dan norma dalam pembetukan kepribadian siswa di SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung?
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2. Manfaat yang diperoleh siswa dari penanaman nilai dan norma dalam

pembetukan kepribadian siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung?

3. Penghambat penanaman nilai dan norma dalam pembetukan kepribadian

siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung?

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana Penanaman nilai dan norma dalam pembetukan kepribadian siswa

di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

2. Apakah manfaat yang diperoleh siswa dari penanaman nilai dan norma dalam

pembetukan kepribadian siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

3. Apakah penghambat penanaman nilai dan norma dalam pembetukan

kepribadian siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Penanaman nilai dan norma dalam pembetukan

kepribadian siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh siswa penanaman nilai dan norma

dalam pembetukan kepribadian siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung.

3. Untuk mengetahui penghambat penanaman nilai dan norma dalam

pembetukan kepribadian siswa di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.
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1.5 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya

pengetahuan dalam kajian ilmu sosilogi dan pendidikan ilmu pengetahuan

sosial khususnya dan khazanah ilmu-ilmu sosial pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna

sebagai referensi:

a. Kepala Sekolah

b. Guru BK dan Mata Pelajaran

c. Siswa

d. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada ruang lingkup penelitian dan

ruang lingkup ilmu. Untuk mengetahui kedudukan keilmuan dalam cakupan

pendidikan IPS, rincian lengkupnya sebagai berikut.

Ruang lingkup kajian ilmu IPS sebagai pelajaran dan pendidikan disiplin ilmu

yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat sudah seharusnya memiliki

landasan dalam pengembangan, baik sebagai mata pelajaran maupun disiplin

ilmu.

Pendidikan IPS di Indonesia baru diperkenalkan di tingkat sekolah pada awal

tahun 1970-an kini semakin berkembang sejalan dengan perkembangan

pemikiran tentang Social Studies di negara-negara maju dan tingkat permasalahan

social yang semakin kompleks. Ada lima tradisi social studies, yaitu (1) IPS
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sebagai transmisi kewarganegaraan (Social studies as citizenship transmission);

(2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (Social studies as social sciences); (3) IPS

sebagai penelitian mendalam (Social studies as reflective inquiry); (4) IPS

sebagai kritik kehidupan social (Social studies social criticism); (5) IPS sebagai

pengembangan pribadi individu (Social studies as personal development of the

individual) (Pargito, 2010: 33). Salah tradisi social studies adalah IPS sebagai

pengembangan pribadi individu, hal itu dapat dicapai dengan cara pendidikan

nilai baik dalam keluarga, sekolah mauapun masyarakat, suapaya terbentuk suatu

pribadi yang baik, berbudi pekerti dalam kehiduapan dilingkungan masyarakat.



13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1.Nilai

2.1.1 Pengertian Nilai

Berikut ini pengertian Nilai Sosial menurut Para Ahli:

a. Menurut M. Indianto (2004: 108)
1. Nilai merupakan pertimbangan suatu tindakan, benda, cara untuk

mengambil keputusan.
2. Nilai adalah suatu ukuran, patokan, angapan dan keyakinan.
3. Nilai merupakan sesuatu yang baik, yang diinginkan oleh warga

masyarakat
4. Nilai adalah kumpulan sikap dan perasaan yang diwujudkan

melalui perilaku.

b. Menurut Young (Wahyuni, 2004: 93) Nilai Sosial adalah asumsi-asumsi

yang abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa

yang penting.

c. Menurut Green (Tim Sosiologi, 2004: 93) Nilai sosial adalah kesadaran

yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek, ide dan

orang-perorangan.

d. Menurut George Spindler (Tim Sosiologi, 2004: 94) Nilai sosial adalah

pola-pola sikap dan tindakan yang menjadi acuan bagi individu dan

masyarakat.

e. Menurut Wood (Nurseno, 2007: 25) Nilai sosial adalah petunjuk-petunjuk

umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan

kepuasaan dalam kehidupan sehari-hari.
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f. Menurut Koentjaraningrat (1959: 53) Nilai sosial adalah konsepsi yang

hidup di dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai

hal-hal yang harus mereka anggap penting dalam hidup.

g. Menurut Soekanto (2002: 76) Nilai adalah konsepsi abstrak dalam diri

manusia mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Kesimpulan:

Nilai sosial merupakan suatu konsep bersifat abstrak yang melibatkan

emosi terhadap objek, ide dan individu, serta menjadi acuan setiap

anggota masyarakat dalam berprilaku supaya mengerti apa yang dianggap

baik atau tidak, pantas atau tidak pantas, penting atau tidak penting.

2.1.2 Ciri-Ciri Nilai

a. Nilai tercipta melalui interaksi anggota masyarakat.

b. Nilai bukan bawaan sejak lahir, melainkan penularan dari orang lain.

c. Nilai merupakan asumsi-asumsi abstrak dari obyek dalam masyarakat.

d. Nilai cenderung berkaitan satu dengan yang lain & membentuk pola-pola

dan sistem nilai dalam masyarakat.

e. Nilai menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku, baik secara pribadi

atau grup dan masyarakat secara keseluruhan.

Ciri-ciri Nilai Sosial Nilai dapat membantu masyarakat agar dapat berfungsi

dengan baik. Nilai yang menyusun sistem nilai diteruskan dan ditularkan di

antara anggota-anggota. Nilai-nilai dapat mempengaruhi pengembangan pribadi

dalam masyarakat secara positif maupun secara negatif. Nilai-nilai juga dapat
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mempengaruhi adanya emosi. Sistem-sistem nilai bervariasi antara kebudayaan

yang satu dengan yang lain (Soeroso, 2006: 36).

2.1.3 Jenis-jenis nilai

Menurut Notonogoro pada (Nurseno, 2007: 29) jenis-jenis nilai dibagi menjadi 3
yaitu:

a. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia.
contohnya : pangan, papan, sandang

b. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk
mengadakan kegiatan atau aktivitas. contohnya : api, air

c. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.
1. Nilai kebenaran ( ratio ) bersumber pada unsur akal manusia
2. Nilai keindahan (estetika)bersumber pada perasaan manusia
3. Nilai moral ( etika ) bersumber pada kehendak atau kemauan
4. Nilai Ketuhanan (religius) nilai yg tertinggi, sifatnya mutlak dan

abadi.

2.1.4 Fungsi nilai

Fungsi nilai sosial adalah alat untuk menentukan harga sosial, kelas sosial

seseorang dalam struktur stratifikasi sosial, misalnya upper class, middle class

dan lowerclass. Mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku

dalam masyarakat. Sebagai pembatas dan penekan individu untuk selalu berbuat

baik. Sebagai alat solidaritas di kalangan anggota masyarakat.

Nilai-nilai merupakan penentu terakhir bagimanusia dalam memenuhi peranan-

peranan sosialnya. Berikut ini fungsi nilai sosial yang lain (Tim Sosiologi, 2007:

32)

a. Sebagai penunjuk arah cara berpikir dan bertindak anggota masyarakat

umumnya diarahkan oleh nilai-nilai sosial yang berlaku. Pendatang baru

pun secara moral diwajibkan mempelajari aturan sosio budaya
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lingkungannya sehingga dia dapat beradaptasi dengan norma dan dapat

menjauhi perilaku yang tidak diinginkan masyarakat .

b. Sebagai pendorong berkat adanya nilai sosial yang dijunjung tinggi dan

dijadikan sebagai cita-cita manusia yang berbudi luhur dan bangsa yang

beradab itulah manusia menjadi manusia yang sungguh-sungguh berbudi

luhur dan suatu bangsa menjadi bangsa yang sungguh-sungguh berada.

Hal tersebut dapat terwujud berkat keberhasilan manusia merealisasikan

nilai sosial yang bermutu tinggi.

c. Sebagai pemersatu orang berkumpul dan bekerja sama di sekitar nilai

sosial yang disukai bersama karena dengan demikian kepentingan mereka

bersama terpenuhi. Berdasarkan fenomena dalam kehidupan dapat

disimpulkan bahwa nilai sosial dapat menciptakan dan meningkatkan

solidaritas antar manusia.

d. Sebagai benteng perlindungan nilai-nilai sosial yang dapat dianggap

sebagai benteng perlindungan adalah nilai-nilai inti. Dalam sejarah

Indonesia, nilai sosial sebagai perlindungan yang ampuh adalah “Nilai

Pancasila” yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.

2.1.5 Tipe-Tipe Nilai

Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai tipe yang berbeda-

beda, untuk membedakan tipenya nilai dibedakan menjadi empat pengertian,

yaitu sebagai berikut (Wahyuni, 2004: 95)

a. Nilai-nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dari pada

nilai lainnya. Nilai inimerupakan nilai utama yang unik dalam masyarakat

yang membentuk kerangka kerja umum dan norma tingkah laku pribadi
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dan grup. Nilai inimenyusun inti sistem nilai sosial. Nilai ini sering

ditemui dalam institusi sosial, seperti agama dan keluarga.

b. Nilai-nilai mendarah daging (internalized value ) adalah nilai yang telah

menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga ketika seseorang

melakukannya contohnya : seorang kepala keluarga yang belum mampu

memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga

yang tidak bertanggung jawab.

c. Nilai-nilai antara ( intermediette ) nilai ini ditarik dari yang utama lalu

diperbaharui ke dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dicapai. Nilai-

nilai ini ada yang beroperasi dalam kerangka kerja nilai-nilai utama dan

diimplementasikan melalui norma-norma yang secara sosial diterima dan

berfungsi untuk menjamin berjalannya nilai-nilai

d. Nilai-nilai khusus adalah sub bagian dari nilai- nilai antara. Nilai ini

terdiri dari sejumlah petunjuk kepada orang perorangan dan grup dalam

kehidupan sehari-hari.

2.2.Norma Sosial

2.2.1 Pengertian Norma adalah patokan perilaku dalam kelompok masyarakat

tertentu, yang disebut juga peaturan sosial yang menyangkut perilaku-

perilaku yang pantas dilakukan dalam menjalan interaksi sosialnya.

Norma adalah petunjuk hidup yang berisi perintah maupun larangan yang

ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan bermaksud untuk

mengatur setiap perilaku manusia dalam masyarakat guna mencapai

kedamaian (Soeroso, 2006: 38).
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2.2.2 Fungsi Norma mengatur kehidupan bersama agar tertib dan teratur,

sebagai alat pengendalian sosial yang efektif, tolok ukur terhadap

perbuatan, apakah benar, salah, sopan atau tidak sopan Pedoman dalam

melakukan berbagai aktivitas kehidupan (Tim Sosiologi, 2007: 35)

2.2.3 Ciri-Ciri Norma umumnya tidak tertulis ( lisan ) hasil dari kesepakatan

masyarakat, warga masyarakat sebagai pendukung sangat menaatinya

apabila norma dilanggar, ia harus menghadapinya. Norma sosial kadang-

kadang bisa menyesuaikan perubahan sosial sehingga norma sosial bisa

mengalami perubahan (Nurseno, 2007: 30)

2.2.4 Jenis-Jenis Norma yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai

kekuatan mengikat berbeda-beda, ada yang lemah dan ada yang kaut.

Untuk membedakan kekuatan mengikatnya, norma dibedakan menjadi

enam pengertian, yaitu sebagai berikut (Wahyuni, 2004: 97)

a. Norma cara ( usage )adalah bentuk perbuatan tertentu yangdilakuka

nindividu dalam suatumasyarakat tetapi tidak secara terusmenerus dan

daya ikatnya sangatlemah. Sanksinya ringan, hanya berupa celaan.

Contohnya : Cara makan berdecap (bersuara) Sanksinya : Ringan,

hanya berupa

b. Norma kebiasaan ( folkways ) adalah suatu bentuk perbuatan yang

berulang-ulang yang bentuknya sama dan dilakukan secara sadar serta

mempunyai tujuan yang jelas. kebiasaan merupakan bukti bahwa

orang menyukai perbuatan itu. Sanksi bagi pelanggar berupa teguran.

Contohnya: Makan dengan tangan kanan. Sanksinya : (bila

melanggar) Berupa teguran.
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c. Norma tata kelakuan ( mores ) adalah merupakan aturan yang

mendasarkan pada ajaran agama ( akhlak ), filsafat atau kebudayaan.

Contohnya: Pernikahan dalam satu marga di daerah Sumatera Utara

merupakan suatu pelanggaran. Tata kelakuan juga bisa bersifat

mengharuskan dan bisa juga bersifat melarang. Contohnya:

pelanggaran terhadap norma tata kelakuan adalah berzina, sanksinya

berat. Ada yang harus berhadapan dengan massa, dan lain sebagainya.

Mores memiliki fungsi antara lain :1. memberikan batasan pada

perilaku individu dalam masyarakat tertentu.2. mendorong seseorang

agar sanggup menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan aturan yang

berlaku di dalam kelompoknya.3. membentuk solidaritas antara

anggota- anggota kelompok dan sekaligus memberikan perlindungan

terhadap keutuhan dan kerja sama antara anggota- anggota yang

bergaul dalam masyarakat.

d. Adat istiadat ( custom ) adalah kumpulan tata kelakuan yang paling

tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat

terhadap masyarakat yang memilikinya. contoh: upacara adat, tata

cara pembagian waris Sanksinya : Akan mendapat sanksi yang berat

misalnya dikucilkan dari masyarakat.

e. Norma hukum ( laws ) adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan

kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan-ketentuan, perintah,

kewajiban dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu

ketertiban dan keadilan. Norma hukum dibagi menjadi 2, yaitu 1.

Norma hukum tertulis. 2. Norma hukum tidak tertulis.
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f. Norma mode ( fashion ) adalah cara dan gaya dalam melakukan dan

membuat sesuatu yang sifatnya berubah-ubah serta diikuti oleh

banyak orang. Ciri-ciri norma mode adalah orang yang mengikutinya

bersifat massa. Tindakan yang selalu mengikuti mode disebut modis.

contoh : meniru potongan rambut, model pakaian.

2.2.5 Daya Pengikatnya Norma

Norma-norma yang ada di dalam masyarakat yang mempunyai sumber berbeda-

beda, dilihat dari sumbernya norma sosial dibedakan menjadi lima pengertian,

yaitu sebagai berikut (Tim Sosiologi, 2007 : 35)

a. Norma Agama adalah peraturan yang sifatnya mutlak dan tidak dapat

ditawaratau diubah ukurannya karena berasaldari Tuhan. Norma ini

berisikanperaturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah,

larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Sebagian

besar norma agamabersifat umum ( universal ). Sanksinyaadalah rasa

berdosa. contohnya : tidak berbohong, sholat, puasa.

b. Norma Kesopanan adalah sekumpulan peraturan sosial yang timbul dari

pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan

sehari-hari sekelompok masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana

seorang bertingkah laku yang wajar dalam masyarakat. Sanksinya berupa

celaan, kritik. contohnya: tidak meludah di sembarang tempat.

c. Norma Kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi

petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang

perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku menjadi kebiasaan
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individu. Sanksinya berupa celaan, pengucilan secara batin. contohnya:

bersalaman.

d. Norma Kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani

yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa

yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Sanksinya dapat dipenjara,

diusir atau dijauhi. contohnya: berpelukan di sembarang tempat.

e. Norma Hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga- lembaga tertentu,

seperti pemerintah sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa

orang untuk berperilaku sesuai dengan aturan. Norma hukum ada 2, yaitu

tertulis dan tak tertulis. Sanksi bagi norma hukum tertulis adl denda,

penjara bahkan hukuman mati. contohnya: membayar pajak

2.3 Kepribadian

2.3.1 Pengertian Kepribadian

Menurut Yinger (Horton dan Hunt, 1999: 90) kepribadian adalah keseluruhan

prilaku dari seorang individu dengan sistem kecendrungan tertentu yang beraksi

dengan serangkaian situasi, dengan kata lain kepribadian meliputi segala corak

perilaku dan sifat yang khas dan dapat diperkirakan pada diri seseorang, yang

digunakan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap rangsangan, sehingga

corak tingkah lakunya itu merupakan satu kesatuan fungsional yang khas bagi

individu itu.

2.3.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian

Kepribadian terbentuk, berkembang, dan berubah seiring dengan proses

sosialisasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
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a. Warisan Biologis dan Kepribadian (M, Indianto. 2004: 124). Sebuah

rumah bata tidak dapat dibangun dari batu atau bambu; tetapi dari

setumpuk bata berbagai macam rumah dapat dibangun. Warisan/ bawaan

biologis menyediakan bahan mentah kepribadian, dan bahan mentah ini

dapat dibentuk dengan dan dalam berbagai cara. Semua manusia yang

normal dan sehat mempunyai persamaan biologis tertentu, seperti

mempunyai dua tangan, pancaindera, kelenjar seks, dan otak yang rumit.

persamaan biologis ini membantu menjelaskan beberapa persamaan

dalam kepribadian dan perilaku sernua orang.

Setiap warisan biologis seseorang juga bersifat unik, yang berarti, bahwa

tidak seorang pun (kecuali anak kembar) yang mempunyai karakteristik

fisik yang sama. Belum berapa lama banyak orang percaya bahwa

kepribadian seseorang tidak lebih dari sekedar penampilan warisan

biologisnya. Karakteristik kepribadian seperti ketekunan, ambisi,

kejujuran, kriminalitas, kelainan seksual, dan ciri yang lain dianggap

timbul dari kecenderungan-kecenderungan turunan. Dewasa ini tidak

banyak lagi yang masih mempercayai anggapan ini. Malah, sekarang

diketahui bahwa karakteristik kepribadian dibentuk oleh pengalaman.

Sebenarnya beberapa orang mengklaim bahwa perbedaan individual

dalam kemampuan, prestasi, dan perilaku hampir semuanya berhubungan

dengan lingkungan, dan bahwa perbedaan individu dalam warisan

biologis tidak begitu penting.
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Untuk beberapa ciri, warisan biologis lebih penting daripada yang lain.

Misalnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa IQ anak angkat

lebih mirip dengan IQ orang tua kandungnya daripada dengan orang tua

angkatnya, dan dalam keluarga tertentu anak kandung lebih mengikuti IQ

orang tuanya daripada anak angkat. Namun, meskipun perbedaan

individual dalam IQ tampaknya lebih banyak ditentukan oleh keturunan

daripada oleh lingkungan, banyak perbedaan yang lainnya ditentukan oleh

lingkungan.

Suatu studi baru-baru ini menemukan bukti bahwa faktor keturunan

berpengaruh kuat terhadap keramah-tamahan, perilaku kompulsif dan

kemudahan dalam pergaulan sosial, tetapi faktor keturunan tidak begitu

penting dalam kepemimpinan, pengendalian dorongan impulsif, sikap,

dan minat. Dua studi barubaru ini menyimpulkan bahwa peranga masa

kanak-kanak, khususnya rasa malu, berakar pada warisan biologis. Jadi

kita boleh menyimpulkan bahwa warisan biologis penting dalam beberapa

ciri kepribadian dan kurang penting dalam hal-hal lain. Tidak ada kasus

yang dapat mengukur pengaruh keturunan dan lingkungan dengan tepat,

tetapi banyak ilmuwan sependapat bahwa apakah potensi warisan

seseorang berkembang sepenuhnya, sangat dipengaruhi oleh pengalaman

sosial orang itu.

b. Lingkungan Fisik dan Kepribadian (Soeroso, 2006: 93). Beberapa

manusia yang paling dini berusaha menerangkan perilaku manusia dalam

hubungannya dengan iklim dan geografi. Sorokin menyimpulkan teori
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beratus-ratus penulis dari Conficius, Aristoteles, dan Socrates sampai

kepada ahli geografi modern Ellsworth Huntington, yang menekankan

bahwa perbedaan perilaku kelompok terutama disebabkan oleh perbedaan

iklim, topografi, dan cumber clamb. Teori tersebut sesuai benar dengan

kerangka etnosentris, karena geografi memberikan keterangan yang cukup

balk dan jelas objektif terhadap kebajikan nasional dan sifat-sifat buruk

orang lain.

Lingkungan fisik merupakan suatu faktor minor dalam evolusi

kebudayaan, bahkan tidak begitu penting dalam perkembangan

kepribadian. Praktisnya segala jenis kepribadian dapat ditemui dalam

setiap jenis iklim. Benar, bahwa lingkungan fisik mempengaruhi

kepribadian. Bangsa Athabascans memiliki kepribadian yang domman

yang menyebabkan mereka dapat bertahan hidup dalam iklim yang lebih

dingin daripada daerah Arctic. Orang pedalaman Australia harus berjuang

dengan gigih untuk tetap hidup, padahal bangsa Samoa hanya

memerlukan sedikit waktu setiap harinya untuk mendapatkan lebih

banyak makanan daripada yang bisa mereka makan. Malah sekarang

beberapa daerah hanya dapat menolong sebagian kecil penduduk yang

tersebar sangat jarang, dan kepadatan penduduk mempengaruhi

kepribadian. Suku Ik dari Uganda sedang mengalami kelaparan secara

perlahan, karena hilangnya tanah tempat perburuan tradisional, dan

menurut Turnbull mereka menjadi sekelompok orang yang paling tamak,

paling rakus di dunia, sama sekali tidak memiliki keramahan tidak suka

menolong atau tidak mempunyai rasa kasihan, malah merebut makanan
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dari mulut anak mereka dalam perjuangan mempertahankan hidup. Suku

Quolla dari Peru digambarkan oleh Trotter sebagai sekelompok orang

yang paling keras di dunia, dan la menghubungkan hal ini dengan

hipoglikemia yang timbul karena kekurangan makanan. Jelas lingkungan

fisik mempengaruhi kepribadian dan perilaku.

c. Kebudayaan dan Kepribadian (Soeroso, 2006: 95). Beberapa pengalaman

adalah umum bagi seluruh kebudayaan. Di mana-mana bayi dipelihara

atau diberi makan oleh orang yang lebih tua, hidup dalam kelompok,

belajar, berkomunikasi melalui bahasa, mengalami hukuman dan

menerima imbalan/ pujian dan semacamnya, serta mengalami pengalaman

lain yang umum dialami oleh jenis manusia. juga-benar bahwa, setiap

masyarakat sebenarnya memberikan pengalaman tertentu yang tidak

diberikan oleh masyarakat lain kepada anggotanya. Dari pengalaman

sosial yang sebenarnya yang umum, bagi seluruh anggota masyarakat

tertentu timbullah konfigurasi kepribadian yang khas dari anggota

masyarakat tersebut. Du Bois telah menyebutnya sebagai "modal

personality" diambil dan istilah statistic "mode" yang mengacu pada suatu

nilai yang paling sering timbul dalam berbagai seri.

Sejak saat kelahiran, seorang anak diperlakukan dalam cara-cara yang

membentuk kepribadian. Setiap kebudayaan menyediakan seperangkat

pengaruh umum, yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan Linton: “Dalam beberapa (masyarakat) bayi-

bayi hanya diberi menetek bila mereka menangis. Dalam masyarakat lain
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mereka diberi minum menurut jadwal yang teratur. Dalam beberapa

masyarakat mereka dirawat oleh setiap wanita yang kebetulan siap, dalam

masyarakat lain mereka dirawat hanya oleh ibunya sendiri. Dalam

beberapa masyarakat, proses perawatan bayi merupakan kegiatan santai

yang disertai oleh elusan-elusan dan kenikmatan indrawi yang penuh

untuk ibu dan anak. Dalam masyarakat lain perawatan bayi bukan

merupakan kegiatan yang memerlukan waktu khusus dan santai. Ibu

memandang kegiatan ini sebagai interupsi kegiatan teraturnya dan

mendesak anaknya untuk menyelesaikannya secepat mungkin.

Beberapa kelompok menyapih bayi pada usia dini; yang lain melanjutkan

sampai beberapa tahun”. Kembali kepada pengaruh kebudayaan yang

lebih langsung pada individu yang sedang berkembang, kita memiliki

sederetan variasi yang tidak terbatas dalam tingkatan di mana ia dididik

secara sadar, diberi atau tidak diberi disiapkan dan tanggung jawab yang

dibebankan terhadapny.a secara sadar. Masyarakat bisa merawat anak itu

sejak dari masa bayi dan melatihnya dengan bebas untuk masa

dewasanya, atau masyarakat bisa membiarkan anak itu liar sampai usai

pubertas. Ia mungkin mendapat hukuman badani untuk kesalahan kecil

sekalipun. Sebagai seorang anak la bisa menuntut waktu dan perhatian

dari semua orang dewasa dengan siapa ia berhubungan atau sebaliknya

semua orang dewasa menuntut pelayanannya. Ia bisa dipaksa bekerja dan

diperlakukan sebagai seorang anggota kelompok keluarga yang harus ikut

bertanggung jawab hampir sejak ia mampu berjalan dan kepadanya selalu

ditekankan bahwa hidup adalah nyata dan sungguh-sungguh. Oleh karena
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itu, dalam beberapa suku Madagaskar, anak-anak tidak saja mtilai bekerja

pada usia yang sangat muda, tetapi juga menikmati hak-hak memiliki

yang penuh. Saya sering tawar-menawar dengan seorang anak usia 6

tahun untuk beberapa benda yang saya perlukan sebagai koleksi saya;

meskipun orang tuanya mungkin memberi nasehat, mereka tidak akan

turut campur. Di pihak lain anak-anak di kampung Marqueas tidak

bekerja dan tidak menerima tanggung jawab. Mereka membentuk

kesatuan sosial yang sangat terpadu dan berbeda dan hampir tidak

berhubungan dengan orang dewasa. Anak laki-laki dan perempuan di

bawah usia puber selalu bersama-sama dan sering tidak pulang bahkan

untuk makan atau tidur. Mereka bepergian seharian tanpa izin orang tua,

menangkap ikan dan mencari tanaman untuk makan, dan bermalam dalam

rumah siapa saja yang kebetulan dekat ketika malam tiba. Contoh-contoh

perbedaan kebudayaan semacam itu dalam perlakuan terhadap anak-anak

dapat diperbanyak tanpa batas. Hal yang penting adalah bahwa setiap

kebudayaan menekankan serangkaian pengaruh umum terhadap individu

yang tumbuh di bawah kebudayaan itu. Pengaruh-pengaruh ini berbeda

dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, tetapi semuanya merupakan

denominator pengalaman bagi setiap orang yang termasuk ke dalam

masyarakat tertentu (Horton dan Hunt. 1987: 107).

d. Kebudayaan khusus dan kepribadian. (Tim Sosiologi, 2007: 86).

Gambaran kepribadian modal bagi setiap masyarakat berlaku secara

umum bagi masyarakat yang sederhana dengan kebudayaan yang terpadu

dengan baik, Namun, dalam masyarakat yang kompleks dengan beberapa
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kebudayaan khusus, gambaran tersebut berubah. Adakah perbedaan

kepribadian di antara orang-orang Jawa dan orang Amerika? Apakah

petani gurem berfikir dan merasa seperti ahli-ahli dari kota? Dalam

masyarakat yang kompleks mungkin banyaknya kepribadian modal sama

dengan banyaknya kebudayaan khusus.

e. Pengalaman Kelompok dan Kepribadian (M, Indianto, 2004: 126).

Anggota kelompok yang lain cukup penting perannya bagi individu dalam

mengembangkan kepribadian yang positif. Kelompok sangat berpengaruh

dalam perkembangan kepribadian seseorang dibedakan menjadi dua

yaitu:

1. Kelompok Acuan (Reference Group)

Sepanjang hidup seseorang kelompok-kelompok tertentu adalah

penting sebagai model untuk gagasan atau norma-norma perilaku

seseorang. Kelompok semacam itu disebut kelompo acuan (reference

group). Mula-mula kelompok keluarga adalah kelompok yang

terpenting, karena kelompok ini merupakan kelompok satu-satunya

yang dimiliki bayi selama masa-masa yang paling peka. Semua yang

berwenang setuju bahwa ciri-ciri kepribadian dasar dari individu

dibentuk pada tahun-tahun pertama ini dalam lingkungan keluarga.

Beberapa waktu kemudian, kelompok sebaya/ sepersamaan (peer

group), yakni kelompok lain yang sama usia dan statusnya, menjadi

penting sebagai suatu kelompok racuan. Kegagalan seorang anak

untuk mendapatkan pengakuan sosial dalam kelompok sepersamaan
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sering diikuti oleh pola penolakan sosial dan kegagalan sosial seumur

hidup. Apabila seorang belum memiliki ukuran yang wajar tentang

penerimaan kelompok sebaya adalah sulit, kalau tidak dapat dikatakan

mustahil, bagi seorang untuk rnengembangkan gambaran diri yang

dewasa sebagai seseorangyang berharga dan kompeten, karena alasan

ini maka para guru dan konsultan telah mencurahkan upaya mereka

untuk mem. bantu wanita pasif meningkatkan tingkat penerimaan

dalam kelompok sebaya/ sepersamaan.

Pada usia 15 tahunan kelompok sebaya telah menjadi kelompok

referens yang sangat penting dan barangkali merupakan pengaruh

yang paling penting terhadap sikap, tujuan serta norma perilaku.

Sebagai contoh. Reaksi anak belasan tahun yang menuakan "oh, ibu!”

dengan jelas menandakan seringnya terjadi pertentangan antara norma

orang tua dengan norma remaja dimana norma orang tua seringkali

sebagai pihak yang kalah. Proses menuju kematangan, suatu

pergantian kelompok referens timbul dan hilang. Kerumunan anak

SLTA mulai berpencar hilang, dan para siswa memasuki perguruan

tinggi di mana mereka menilai prestasi akademisnya terhadap prestasi

teman sekelas mereka. Gambaran para pekerja mengenai kompetensi

mereka mungkin akan lebih tergantung pada persepsi mereka tentang

bagaimana mereka dilihat oleh teman sekerja mereka daripada

persepsi mengenai bagaimana mereka dilihat oleh para pengawas

mereka, yang berarti bahwa rekan sekerja adalah suatu kelompok

referens yang lebih penting daripada pengawas. Hanya beberapa dari
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ratusan kemungkinan kelompok referens yang menjadi penting bagi

setiap orang dan dari evaluasi kelompok ini gambaran diri seseorang

secara terus-menerus dibentuk dan diperbaharui.

2. Kelompok Majemuk Dan Sosialisasi

Masyarakat yang kompleks/ majemuk memiliki banyak kelompok

dan kebudayaan khusus dengan standar yang berbeda dan

kadangkala bertentangan. Seseorang dihadapkan pada model-

model perilaku yang pada suatu saat diimbali sedang pada saat

lain dicela atau disetujui oleh beberapa kelompok dan dikutuk oleh

kelompok lainnya. Dengan demikian seorang anak akan belajar

bahwa la harus "tangguh" dan mampu untuk "menegakkan

haknya", namun pada saat yang sama ia pun harus dapat berlaku

tertib, penuh pertimbangan clan rasa hormat. Sebagian orang

mengingatkan seorang remaja puteri untuk mempertahankan

kemurniannya sedangkan yang lain mendorongnya

"beremansipasi". Dalam suatu masyarakat dimana setiap orang

bergerak dalam sejumlah kelompok dengan standar niai yang

berbeda, setiapa orang harus mampu menetukan cara untuk

mengatasi tantangan-tantangan yang serba bertentangan. Manusia

dapat mengatasi masalah ini dengan mengkompartementalisasi

kehidupan mereka, mengembangkan suatu "diri" yang berbeda

bagi setiap kelompok di mana mereka bergerak. Atau mereka

dapat memilih kelompok referens yang mereka sukai yang sesuai
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dengan kehidupan nyata mereka, menolak kelompok-kelompok

lainnya.

Studi riset Warner and Lunt pada (Horton dan Hunt, 1999: 112)

biasanya menekankan kekuatan kelompok sebaya untuk

menanamkan corak perilaku yang bertentangan dengan perilaku

keluarganya. Akan tetapi, tidak semua remaja menerima bidet-

bidet standar kelompok sebaya dan tidak semua kelompok sebaya

benar-benar konflik dengan keluarga atau masyarakat.

Kebanyakan remaja menemukan kesetiaan kelompok yang utama

dalam tim atletik, kelompok remaja gereja, klub tetangga, atau

klik remaja dalam harmoni dengan standar suatu masyarakat

dewasa yang konvensional. Dalam tahun-tahun belakangan ini

telah banyak tulisan tentang "pemberontakan kaum muda" dan

"kesenjangan generasi". Namun, survai yang cermat menunjukkan

bahwa sekalipun terdapat suatu dorongan kuat untuk suatu

perubahan di kalangan remaja masa kini, namun pada dasarnya

mereka dapat menyetujui nilai-nilai dasar orang tua.

Mengapa beberapa remaja memilih kelompok sebaya yang

umumnya mendukung nilai-nilai kalangan dewasa sedangkan

yang lainnya memilih kelompok sebaya yang menentang

masyarakat dewasa? Tampaknya pilihan mereka bertalian dengan

gambaran diri. Remaja yang nakal biasanya adalah remaja yang

merasa dirinya tidak dicintai, tidak berharga, tidak
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berkemampuan, tidak diakui, tidak dihargai, mereka bergabung

dengan remaja brandal lainnya dalam suatu kelompok sebaya yang

nakal yang memperkuat dan mendukung perilaku yang bersifat

membenci dan agresif. Remaja yang patuh merasa diri mereka

dicintai, berharga, mampu, diakui, dihargai; mereka bergabung

dengan orang-orang yang lain yang merasakan hal yang sama

seperti mereka dalam suatu kelompok sebaya yang seialan, yang

memperkuat perilaku yang secara sosial disetujui. Sesungguhnya

melihat adalah berperilaku. Bagaimana kita melihat diri kita,

begitulah kita berperilaku.

f. Pengalaman yang unik dan Kepribadian (Tim Sosiologi, 2007: 87)

Mengapa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang

sama sedemikian berbeda satu dengan yang lainnya, sekalipun mereka

pernah mendapatkan pengalaman yang sama? Masalahnya adalah karena

mereka tidak mendapatkan pengalaman yang sama; mereka pernah

mendapatkan pengalaman yang serupa dalam beberapa hal dan berbeda

dalam beberapa hal lainnya. Setiap anak memasuki suatu unit/kesatuan

keluarga yang berbeda. Anak yang dilahirkan pertama, yang merupakan

anak satu-satunya sampai kelahiran anak yang kedua, kemudian akan

mempunyai adik laki-laki atau perempuan dengan siapa ia dapat

bertengkar. Orang tua berubah dan tidak memperlakukan sama semua

anak nya, anak-anak memasuki kelompok sebaya yang bebeda, mungkin

mempunyai guru yang berbeda dan berhasil melampaui peristiwa yang

berbeda pula. Sepasang anak kembar mempunyai warisan (heredity) yang
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identik dan (kecuali bila dipisahkan lebih cenderung memperoleh

pengalaman yang sama. Mereka berada dalam suatu keluarga bersama-

sama, seringkali mempunyai kelompok sebaya yang sama, dan

diperlakukan kurang lebih sama oleh orang lain, akan tetapi bahkan anak

kembar pun tidak mengalami bersama seluruh peristiwa dan pengalaman.

Pengalaman setiap orang adalah unik dan tidak ada pengalaman siapa pun

yang secara sempurna dapat menyamainya. Suatu inventarisasi dari

pengalaman sehari-hari berbagai anak-anak dalam suatu keluarga yang

sama akan mengungkapkan banyaknya perbedaan. Maka setiap anak

(kecuali anak kembar yang identik)  mempunyai warisan biologis yang

unik. yang benar-benar tidak seorang pun dapat menyamainya, dan

demikian pula halnua, suatu rangkaian pengalaman hidup yang unik tidak

dapat benar-benar disamai oleh pengalaman siapa pun.

Lebih lanjut, pengalaman tidaklah sekedar bertambah akan tetapi menyatu .

Kepribadian tidaklah dibangun dengan menyusun suatu peristiwa di atas

peristiwa sebagaimana membangun tembok bata. Arti dan pengaruh suatu

pengalaman. tergantung pada pengalaman-pengalaman yang mendahuluinya.

Bagi seorang gadis pengalaman berdiri di camping teman kencan, tidaklah sama

dengan berdiri di samping tembok. Para Psikoanalis menyatakan bahwa peristiwa

tertentu dalam pengalaman seseorang adalah penting sekali karena peristiwa

tersebut mewarnai reaksi seseorang atas pengalaman berikutnya. Film-film dan

novel yang berbau "psikologis" seringkali mengetengahkan bahwa psikoanalisis

menyangkut pemeriksaan terhadap ketidaksadaran seseorang dan menggali

pengalaman traumatis yang menyebabkan segala kesukaran. Hal ini
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penyederhanaan yang berkelebihan.Tidak akan tumbuh neurasis pada seorang

anak laki-laki karena ayahnya merusak maman kesukaannya pada waktu berumur

3 tahun. Akan tetapi, mungkin saja bahwa suatu episode traumatic akan menjadi

awal dari serangkaian pengalaman yang saling menolak dan karenanya mewarnai

arti dari sekian banyak pengalaman berikutnya. Ini berarti bahwa pengalaman

setiap orang merupakan suatu jaringan yang luar biasa, rumitnya dari jutaan

peristiwa di mana masing-masing memperoleh arti dan pengaruh dari semua

pengalaman yang telah mendahuluinya. Maka sungguh tidak heran kalau

kepribadian itu rumit (M, Indianto. 2004: 126).

Pada keluarga-keluarga besar seorang anak mungkin menemui kesulitan dalam

mendapatkan suatu peran yang tidak berkaitan dengan kakak-kakaknya, jadi

dalam hubungan ini dan dalam banyak hal lainnya setiap pengalaman hidup

seseorang adalah unik. Unik dalam pengertian tidak seorang pun mengalami

serangkaian pengalaman seperti ini dengan cara yang persis sama dan unik dalam

pengertian bahwa tidak seorang pun mempunyai latar belakang pengalaman yang

sama atas mana setiap peristiwa baru akan menimbulkan pengaruh dan dari mana

akan dapat diperoleh suatu.

2.3.3 Teori-Teori Perkembangan Kepribadian

Beberapa sarjana telah lebih mengembangkan beberapa teori

perkembangan kepribadian yang menarik. Namun, tidak ada satu teori

pun yang dibuktikan oleh semacam bukti empiris atau eksperimen riset

yang menetapkan, misalnya, bahwa bakteri menyebabkan penyakit atau

bahwa kepercayaan diri meningkatkan prestasi. Setiap teori merupakan
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teori yang provokatif yang menerangkan persoalan yang rumit dalam cara

yang dapat dipercaya.

a. Cooley dan Cermin diri (Damsar, 2011: 80)

Bagaimanakah sebenarnya seseorang sampai pada paham mengenai

orang seperti apakah dia itu? Konsep diri berkembang melalui proses

yang bertahap dan rumit yang berlangsung seumur hidup. Konsep

tersebut adalah suatu gambaran bahwa seseorang hanya bisa

berkembang dengan bantuan orang lain. Misalkan seorang orang tua

dan keluarganya mengatakan bahwa anak gadisnya cantik. Kalau hal

ini cukup sering diulang-ulang secara konsisten, oleh orang-orang

yang cukup berbeda-beda, akhirnya gadis tersebut akan merasa dan

bertindak seperti seorang yang cantik. Ada bukti riset yang

meyakinkan bahwa orang-orang cantik sebenarnya lebih dimanjakan

dan dipandang lebih pandai, lebih altruistic, dan lebih dipuja daripada

orang lain. Orang-orang cantik sering tampak lebih tenang dan

percaya diri daripada orang bermuka -buruk, karena mereka dinilai

dari. diperlakukan berbeda. Namun, seorang gadis cantik sekalipun

tidak akan pernah benar-benar yakin bahwa la cantik kalau, dari awal

hidupnya, orang tua bersikap kecewa dan apalogetis terhadap gadis itu

dan memperlakukannya sebagai anak yang tidak menarik. Gambaran

diri seseorang tidak pernah berkaitan dengan fakta-fakta yang

obyektif.

Ada tiga langkah dalam proses pembentukan cermin diri (Damsar,

2011): (1) Persepsi kita tentang bagaimana kita memandang orang
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lain. (2) Persepsi kita tentang penilaian mereka mengenai bagaimana

kita memandang. (3) Perasaan kita tentang penilaian-penilaian ini.

Oleh karena itu, kita terus menerus memperbaharui persepsi kita

tentang bagaimana kita memandang. Misalkan bahwa setiap kali anda

memasuki suatu ruangan dan mendekati sekelompok kecil orang,

mereka segera berhenti berbicara dan memandangi anda. Apakah

pengalarnan ini, yang berulang beberapa kali, mempengaruhi perasaan

anda tentang diri anda? Atau setiap kali anda muncul, kelompok yang

berbincangbincang dengan segera mengelilingi anda, bagaimana

perhatian ini mempengaruhi perasaan diri anda? Wanita yang pasif

adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan pada masa kecilnya

bahwa mereka tidak dapat aktif dalam berbicara.

Kita perhatikan bahwa persepsi peniliain orang lainlah yang menjadi

faktor yang aktif dalam proses pembentukan gambaran diri. Bisa saja

kita salah duga tentang tanggapan orang lain. Mungkin saja pujian

yang kita tanggapi hanyalah semacam sanjungan, cacian lebih

mungkin disebabkan oleh kepusingan boss daripada disebabkan oleh

kesalahan kita sendiri. Maka kesan bayangan yang kita fahami dapat

dengan mudah berbeda dengan gambaran yang sebenarnya yang

dibentuk oleh orang lain tentang diri kita. Beberapa usaha dalam riset

telah mencari bukti-bukti empiric tentang korelasi antara persepsi

seseorang mengenai penilaian orang lain dengan penilaian yang

sebenarnya mereka buat tentang orang itu. Penelitian-penelitian ini

menemukan variasi-variasi yang menyolok antara persepsi individual
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tentang bagaimana orang lain menggambarkannya dengan gambaran

yang benar-benar mereka pegang. Calvin dan Holtzman menemukan

bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam

merasakan secara tepat pendapat orang lain tentang mereka, dan

bahwa orang yag kurang mampu menyesuaikan dirinya pandangan-

pandangannya juga kurang akurat.

b. Mead dan Konsep Generalisasi Orang Lain (Horton dan Hunt, 1987:

59)

Proses penghayatan sikap orang lain telah digambarkan dengan tepat

oleh George Herbert Mead (Horton dan Hunt. 1987 Hal: 59) yang

telah mengembangkan konsep generalisasi orang lain. Generalisasi

orang lain ini terdiri dari harapan-harapan yang diyakini seseorang

diharapkan orang lain daripadanya. Kalau seseorang berkata: "Setiap

orang mengharapkan saya untuk...” seseorang memakai konsep

generalisasi.

Kesadaran akan generalisasi orang lain berkembang melalui proses

pengambilan peran dan permainan peran. Pengambilan peran (role

taking) adalah suatu usaha untuk memainkan perilaku yang

diharapkan dari seorang yang benar-benar memegang peranan yang

diambilnya. Dalam permainan, anak-anak banyak pengambilan peran,

seperti ketika mereka berpura-pura sebagai suatu keluarga (kamu jadi

mama dan saya akan menjadi papa dan kamu menjadi bayi), sebagai

polisi dan pencuri, bermain dengan boneka. Permainan peran (role
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playing) adalah pemeranan perilaku suatu peran yang betul-betul

dipegang oleh seseorang (misalnya, ketika anak laki-laki dan

perempuan tadi menjadi ayah dan ibu), sedangkan pada pengambilan

peran seseorang hanya berpura-pura memegang peran itu.

Mead melihat adanya tiga proses bertingkat melalui mana seseorang

belajar memainkan peran dewasa. Yang pertama adalah masa

persiapan (1-3 tahun), di mana anak-anak meniru, perilaku orang

dewasa tanpa pengertian yang nyata (misalnya, seorang ahli

bangunan, menumpuk balok-balok satu dengan lainnya, dan sesaat

kemudian ia merusaknya, atau pada suatu ketika ia menjadi polisi dan

sesaat kemudian seorang astronot. Akhimya tahap permainan, (4

sampai 5 tahun dan di atas 5 tahun) di mana perilaku peran menjadi

menetap dan memiliki tuluan dan anak itu mampu merasakan peran

pemain lain. Untuk bermain baseball, setiap pemain harus mengerti

perannya sendiri dan juga peran pemain lain. Oleh karena itu, melalui

permainan anak-anak, seseorang mengembangkan kemampuan

melihat perilakunya sendiri dalam kaitannya dengan orang lain dan

merasakan tanggapan orang lain yang terlibat.

c. Freud dan Diri Antisosial Horton dan Hunt, 1987: 65)

Baik Cooley maupun Mead adalah interaksionis, yang memandang

kepribadian dibentuk melalui interaksi sosial dengan orang-orang lain.

Keduanya mengasumsikan keselarasan yang mendasar antara diri dan

masyarakat. Untuk Cooley "individu yang terpisah" adalah suatu
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gagasan yang abstrak yang tidak mempunyai eksistensi bila terpisah

dari masyarakat, sama seperti "masyarakat" tidak mempunyai arti bila.

terpisah dari individu. "Sosialisasi diri" tersebut dibentuk oleh

masyarakat, dan masyarakat adalah suatu organisasi dari orang-orang

yang disosialisasikan. Maka diri dan masyarakat merupakan dua segi

dari suatu persoalan yang sama.

Freud melihat diri dan masyarakat dalam konflik yang mendasar

yang tidak selaras. Ia melihat diri itu sebagai produk dari cara-cara

masyarakat memandang dan menahan motif dan dorongan manusia

yang mendasar. Freud yakin bahwa porsi rasional dari motif manusia

adalah seperti bagian gunung es yang terlihat, motif yang lebih luas

tersimpan dalam kekeuatan-kekuatan yang tidak disadari dan tidak

tampak yang kuat memperngaruhi perilaku manusia.

Freud  membagi diri tersebut menjadi 3 bagian: Id, super ego dan ego.

Id adalah pusat nafsu  dan dorongan yang bersifat naluriah dan tidak

sosial, rakus dan anti sosial; super ego meruakan adalah kompleks dari

cita-cita dan nilai-nilai sosial yang dihayati seseorang dan membentuk

hati nurani; sedangkan ego adalah bagian yang bersifat sadar dan

rasional yang mengatur pengendalian super ego terhadap id. Maka ego

merupakan pusat kendali, siper ego sebagai perwira polisi dan id

adalah tungku mendidih dari nafsu yang egois dan merusak. Karena

masyarakat menghambat pengungkapan agresi, nafsu seksual, dan

dorongan-dorongan lain, id selalu berperang dengan superego. Id
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biasanya ditekan, tetapi sewaktu. waktu la lepas menentang superego,

sehingga menyebabkan beban rasa bersalah yang sulit dipikul oleh

diri. Pada waktu lain tenaga id muncul dalam bentuk terselubung yang

memungkinkan ego bertindak tanpa penyebab yang disadari, misalnya

kalau orang tua melampiaskan rasa permusuhannya dengan memukul

anak, dengan keyakinan bahwa ini dilakukan "demi kebaikannya".

Jadi menurut Freud diri dan masyarakat Bering berlawanan clan

bukan hanya sekedar merupakan segi-segi yang berbeda dari hal-hal

yang sama.

Teori Freud telah mengilhami pertentangan-pertentangan pahit,

"mazhab" yang bersaing, dan sejumlah interprestasi dan perubahan.

Konsep-konsepnya lebih merupakan cara-cara memandang

kepribadian daripada sebagai kesatuan yang nyata yang dapat dicek

melalui eksperimen khusus. Tidak ada test empiris yang sederhana

yang dapat dipergunakan untuk menetapkan apakah superego, ego dan

id merupakan konsep yang mungkin yang terbaik untuk dipergunakan

dalam menggambarkan bagian-bagian dari pribadi, manusia. Usaha

pengujian empiris telah gagal menegaskan banyak teori Freud,

meskipun menawarkan beberapa dukungan untuk yang lain.

Kebanyakan ilmu sosial masa kini setuju bahwa Freud nungkin benar

dalam klaimnya bahwa motif-motif manusia sebagian besar tidak

disaari dan di luar kendali rational dan tidak dalu serasi dengan

kebutuhan-kebutuhan nasyarakat secara tertib.
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Walaupun Cooley dan Mead memaparan perkembangan diri dalam

istilah yang sedikit berlainan, teori mereka lebih berifat saling

melengkapi daripada bertenangan satu sama lain. Keduanya

bertentangan dengan Freud dalam arti bahwa mereka memandang diri

dan masyarakat sebagai dua aspek dari realitas yang sama, padahal

Freud memandang diri dan masyarakat dalam konflik yang abadi.

Namun selalu memandang diri sebagai suatu produk masyarakat,

dibentuk dan dicetak oleh masyarakat.

2.4 Penanaman nilai dan norma

Tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan kepribadian manusia yang

matang secara intelaktual, emsional dan spiritual sehingga komponen esensial

kepribadian manusia adalah nilai dan kebajikan. Nilai kebajikan ini menjadi dasar

pengembangan kehidupan manusia dalam berperilaku sebagai insan individu dan

sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Mulyana

(2004:119) mengemukakan pendidikan nilai sebagai keseluruhan aspek sebagai

pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari nilai kebenaran,

kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan

pembiasaan bertindak yang konsisten.

Lickona mengemukakan bahwa dalam menanamkan nilai-nilai moral perlu
memperhatikan tiga unsur yaitu 1) pengertian moral yaitu kesadaran moral,
pengertian akan nilai, kemampuan untuk mengambil gagasan orang lain,
rasionalitas moral (alasan mengapa harus melakukan hal itu), pengambilan
keputusan berdasarkan nilai moral, dan pengertian menalam tentang didrinya
sendiri. 2) perasaan moral yaitu perasaan hati (kesadaran akan yang baik dan
tidak baik), harga diri seorang, sikap empati kepada orang lain, perasaan
mencintai kabaikan, kontrol diri dan rendah hati. 3) tindakan moral yaitu
kompetensi (punya kemampuan untuk mengaplikasikan keputusan dan perasaan
moral kedalam tindakan konkret), kemauan, dan kebiasaan.
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Dengan segi kognitif atau pengetahuan moral siswa dibantu untuk mengerti apa

isi nilai yang digeluti dan mengapa nilai itu harus dilakukandalam hidup mereka,

dengan demikian siswa sungguh mengerti apa yang dilakukan dan sadar apa yang

dilakukan. Perasaan moral membantu siswa merasakan bahwa nilai itu sungguh

baik dan perlu dilakukan atau diterapkan. Tindakan moral membantu siswa untuk

mewujudkan nlai itu dalam tindakan sehari-hari. Kebiasaan juga menjadi hal

penting untuk bertindak baik. Bila anak sudah dibiasakan bertindak baik dalam

hal kecil, ia akan lebih mudah untuk melakukan hal baik yang lebih besar.

Menurut teori perkembangan kepribadian, setiap individu tumbuh dan

berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama diantaranya faktor

pengalaman (proses belajar), faktor kebudayaan dan faktor lingkungan keluarga

yang meliputi sikap/kondisi sosial ekonomi keluarga, posisi anak dalam kelurga

serta bagaimana sifat dan perlakuan orangtua. Terdapat beberapa kecenderungan

arah perkembangan kepribadian yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas

diantaranya yaitu (1) bila anak hidup di dalam suasana penuh dengan kritik, dia

belajar untuk menyalahan orang; (2) bila anak hidup di dalam suasana penuh

kekerasan, dia belajar untuk berkelahi; (3) bila anak hidup di dalam suasana

penuh olok-olok, dia belajar untuk menjadi seorang yang pemalu; (4) bila anak

hidup di dalam suasana yang memalukan, dia belajar untuk selalu merasa

bersalah; (5) bila anak hidup di dalam suasana yang penuh dengan toleransi, dia

belajar untuk menjadi seorang penyabar. (6) bila anak hidup di dalam suasana

yang penuh dengan dukungan, dia belajar untuk menjadi seorang yang percaya

diri; (7) bila anak hidup di dalam suasana penuh pujian & penghargaan, dia

belajar untuk menghargai orang lain; (8) bila anak hidup di dalam suasana
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kejujuran, dia belajar mengenai keadilan; (9) bila anak hidup di dalam suasana

yang aman, dia belajar untuk mempercayai orang lain; (10) bila anak hidup di

dalam suasana yang memuaskan jiwanya, dia belajar untuk menyenangi dirinya;

serta (11) bila anak hidup di dalam suasana yang penuh dengan penerimaan &

persahabatan, dia belajar untuk mendapatkan kasih sayang di dalam dunia ini.

2.4.1 Penanaman nilai dan norma dengan baik antara lain:

Sjarkawi (2008:14-16) menyebutkan 5 pendekatan dalam penanaman nilai
dalam pembelajaran di sekolah, yaitu sebagai berikut.
a. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach)

Pendekatan ini mengusahakan agar siswa mengenal dan menerima
nilai sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan
yang diambilnya melalui tahapan, mengenal pilihan, menentukan
pendirian menerapkan nilai sesuai dengan keyakinan diri. Cara yang
digunakan pada pendekatan ini antara lain keteladanan, penguatan
positif dan negatif, simulasi, bermain peran.

b. Pendekatan moral kognitif (cognitife moral development approach)
Pendekatan ini menekankan pada tercapainya tingkat pertimbangan
moral yang tinggi sebagai hasil belajar. Guru dapat menjadi fasilitator
dalam menerapkan proses pemikiran moral melalui diskusi dilema
moral sehingga anak tertantang untuk membuat keputusan tentang
moralitasnya mereka diharapkan mencapai tingkat pertimbangan
moral yang lebih tinggi sebagai hasil pemikiran moralnya. Tingkat
pertimbangan moral itu terstruktur dari yang rendah pada yang tinggi,
yaitu takut hukuman, melayani kehendak sendiri, menuruti peranan
yang diharapkan, menaati atau menghormati aturan, berbuat baik
untuk orang banyak, bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika,
dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Cara yang
dapat digunakan dalam menerapkan pendekatan ini adalah dengan
melakukan diskusi kelompok dengan dilema moral, yang baik faktual
maupun yang abstrak (hipotekal)

c. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach)
Pendekatan ini mendekatkan agar siswa dapat menggunakan
kemampuan berpikir logis dan ilmiah dalam menganalisis masalah
sosial yang berhubungan dengan nilai tertentu. Selain itu, siswa dalam
menggunakan proses berpikir rasional dan analisis dapat
menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai mereka
sendiri. Cara yang dapat digunakan dalam pendekatan ini antara
laindiskusi terarah yang menuntut argumentasi, penegakan bukti,
penegasan prinsisip, analisis terhadap kasus, debat, dan penelitian.

d. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification aprroach)
Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan
mengembangkan kemampuan siswa untuk mengidentifikasi nilai-nilai
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mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain. selain itu, pendekatan ini
juga membantu siswa untuk mampu mengomunikasikan secara jujur
dan terbuka tentang nilai-nilai mereka sendiri kepada orang lain dan
membantu siswa dalam menggunakan kemampuan berpikir rasional
an emosional dalam menilai perasaan, nilai dan tingkah laku mereka
sendiri. Cara yang dapat dimanfaatkan dalam pendekatan ini antara
lain bermain peran, simulasi, analisis mendalam tentang nilai sendiri,
aktivitas yang bertujuan mengembangkan sensitivitas, kegiatan diluar
kelas, dan diskusi kelompok.

e. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach)
Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa
seperti pada pendekatan analisis dan klarifikasi nilai, selain itu,
pendekatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan
siswa dalam melakukan kegiatan sosial serta mendorong siswa untuk
melihat diri sendiri sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi
dengan masyarakat. Cara yang dapat digunakan dalam pendekatan ini
seperti pendekatan analisis, klarifikasi, kegiatan disekolah, hubungan
antar pribadi, praktik hidup bermasyarakat, dan berorganisasi.

Dari pendekatan-pendekatan di atas diketahui bahwa pendekatan

penanaman nilai dapat dilakukan dengan keteladanan, penguatan positif

dan negatif, simulasi, bermain peran. Pendekatan moral kognitif dapat

dilakukan dengan melakukan diskusi kelompok dengan dilema moral.

Pendekatan analisis nilai dapat dilakukan dengan diskusi terarah yang

menuntut argumentasi, penegakan bukti, penegasan prinsisip, analisis

terhadap kasus, debat, dan penelitian. Pendekatan klarifikasi nilai cara

yang dapat digunakan bermain peran, simulasi, analisis mendalam tentang

nilai sendiri, aktivitas yang bertujuan mengembangkan sensitivitas,

kegiatan diluar kelas, dan diskusi kelompok. Pendekatan

pembelajaranberbuat antara lain dengan kegiatan di sekolah, hubungan

antar pribadi, praktik hidup bermasyarakat, dan berorganisasi. Lebih

lanjut mengatakan bahwa pendidikan nilai harus dimulai di rumah,

dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah, diterapkan secara nyata



45

dalam masyarakat. Adapun proses untuk membentuk akhlak peserta didik

yang baik dapat melalui:

2.4.1 Pemahaman (ilmu)

Pemahaman dengan cara menginformasikan tentang hakikat dan nilai-

nilai yang terkandung didalamnya, pemahaman yang diberikan setiap

saat sehingga dapat dipahami dan diyakini bahwa obyek itu benar-

benar berharga dan bernilai. Dengan demikian akan menimbulkan rasa

suka atau tertarik di dalam hatinya sehingga peserta didik

akanmelakukan perbuatan yang baik dikeseharianya sesuai dengan

apa yang ia pahami dan yakini.

2.4.2 Pembiasaan (amal)

Pembiasaan dilakukan guna menguatkan obyek yang telah dipahami

dan diyakini sehingga dapat menjadi suatu bagian yang terikat pada

dirinya. Kemudian menjadi suatu kebiasaan perbuatan atau akhlak.

Sebagai contoh dengan membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah

shalat berjamaah di masjid, ketika tidak melaksanakan shalat

berjamaah di masjid akan menimbulkan rasa yang kurang, seakan ada

hal berharga yang hilang.

2.4.3 Melalui teladan yang baik (uswah hasanah)

Uswatun hasanah “merupakan pendukung terbentuknya akhlak yang

mulia”.19 Ini akan lebih mengena melalui orang-orang terdekat

seperti orang tua, guru, dan lainnya, yang mempunyai peran penting di

dalam kesehariannya. Kecenderungan manusia meniru belajar lewat
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peniruan, menyebabkan keteladanan menjadi sangat penting artinya

dalam proses belajar mengajar.

                  
        

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang

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

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak mengingat Allah (Q.S. Al

Ahzab 21).

Sebagai contoh ketika anak tinggal di lingkungan yang baik secara

otomatis di dalam dirinya akan terbentuk karakter yang baik begitu

pula sebaliknya ketika ia berada di lingkungan yang buruk tentunya

akan muncul perilaku tercela yang kemudian akan menjadi

karakteristik anak tersebut.

Dari ketiga proses pembentukan perilaku atau karakter tersebut akan

memunculkan beberapa sikap atau perilaku yang melekat pada dirinya

atau biasa disebut dengan karakteristik. Pada dasarnya “setiap muslim

wajib melaksanakan sikap berbuat jujur, baik antar sesama muslim

dengan muslim, maupun antar muslim dan non muslim. Demikian pula

berbuat toleran, menepati janji, sportif, kerja sama, pemurah dan lain

sebagainya.

2.4.2 Manfaat penanaman nilai dan norma

Pendidikan karakter adalah untuk memperbaiki atau mengembalikan fungsi

pendidikan sebagai pendidikan yang mengembangkan dan membentuk watak
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serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa. menurut Kemendiknas (2010:7) fungsi pendidikan

karakter adalah sebagai berikut, 1) pengembangan adalah pengembangan

potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, ini bagi peserta

didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya dan

karakter bangsa, 2) perbaikan adalah memperkuat kiprah pendidikan nasional

untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang

lebih bermartabat, 3) penyaring adalah untuk menyaring budaya bangsa

sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya

dan karakter bangsa yang bermartabat.

Tujuan dan pendidikan budaya karakter bangsa dalam Kemendiknas (2010:7)

adalah, 1) mengembangkan potensi kalbu, nurani, dan afektif peserta didik

sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan

karakter bangsa, 2) mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik

yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya

bangsa yang religius, 3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung

jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, 4) mengembangkan

kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif,

berwawasan kebangsaan, 5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah

sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan

persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan

(dignity).
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2.4.3 Hambatan yang sering terjadi dalam penanaman nilai dan norma

Menurut Fatchul Mu’in (Mulyana.2004), hambatan dalam penanaman

nilai dan norma itu bisa datang dari guru sendiri, dari peserta didik,

lingkungan keluarga ataupun karena faktor fasilitas.

a. Guru

Sebagai seorang pendidik, tentunya ia juga mempunyai banyak

kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab

terhambatnya kreatifitas pada diri guru tersebut. Diantaranya ialah:

1. Tipe kepemimpinan guru dalam proses belajar mengajar yang

otoriter dan kurang demokratis akan menimbulkan sikap pasif

peserta didik. Sikap peserta didik ini merupakan sumber masalah

pengelolaan kelas. Siswa hanya duduk rapi mendengarkan dan

berusaha memahami kaidah-kaidah pelajaran yang diberikan guru

tanpa diberikan kesempatan untuk berinisiatif dan

mengembangkan kreativitas dan daya nalarnya.

2. Gaya guru yang monoton akan menimbulkan kebosanan bagi

peserta didik, baik berupa ucapak ketika menerangkan pelajaran

ataupun tindakan. Ucapan guru dapat mempengaruhi motivasi

siswa.

3. Kepribadian guru, seorang guru yang berhasil, dituntut untuk

bersifat hangat, adil, obyektif dan bersifat fleksibel sehingga

terbina suasana emosional yang menyenangkan dalam proses

belajar mengajar. Artinya guru menciptakan suasana akrab dengan
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anak didik dengan selalu menunjukan antusias pada tugas serta

pada kreativitas semua anak didik tanpa pandang bulu.

4. Pengetahuan guru, terbatasnya pengetahuan guru terutama

masalah pengelolaan dan pendekatan pengelolaan, baik yang

sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis, sudah barang tentu

akan menghambat perwujudan pengelolaan kelas dengan sebaik-

baiknya. Oleh karena itu, pengetahuan guru tentang pengelolaan

kelas sangat diperlukan.

5. Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku

peserta didik dan latar belakangnya dapat disebabkan karena

kurangnya usaha guru untuk dengan sengaja memahami peserta

didik dan latar belakangnya. Karena pengelolaan pusat belajar

harus disesuaikan dengan minat, perhatian dan bakat para siswa,

maka siswa yang memahami pelajaran secara cepat, rata-rata dan

lamban memerlukan pengelolaan secara khusus menurut

kemampuannya. Semua hal diatas member petunjuk kepada guru

bahwa dalam proses belajar mengajar diperlukan pemahaman awal

tentang perbedaan siswa satu sama lain.

b. Peserta didik

Peserta didik dalam kelas dapat dianggap sebagai seorang individu

dalam suatu masyarakat kecil yaitu kelas dan sekolah. Mereka harus

tahu hak-haknya sebagai bagian dari suatu kesatuan masyarakat

disamping mereka juga harus tahu akan kewajibannya dan keharusan

menghormati hak-hak orang lain dan teman-teman sekelasnya. Oleh
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karena itu, diperlukan kesadaran yang tinggi dari peserta didik akan

hak serta kewajibannya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

c. Keluarga

Tingkah laku peserta didik didalam kelas merupakan pencerminan

keadaan keluarganya. Sikap otoriter dari orang tua akan tercermin dari

tingkah laku peserta didik yang agresif dan apatis. Problem klasik

yang dihadapi guru memang banyak yang berasal dari lingkungan

keluarga. Kebiasaan yang kurang baik dari lingkungan keluarga

seperti tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang

berlebihan atau terlampau terkekang merupakan latar belakang yang

menyebabkan peserta didik melanggar di kelas.

d. Fasilitas

Fasilitas yang ada merupakan factor penting upaya guru

memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang lengkap akan

menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam beraktifitas.

Kendala tersebut ialah:

 Jumlah peserta didik didalam kelas yang sangat banyak

 Besar atau kecilnya suatu ruangan kelas yang tidak sebanding

dengan jumlah siwa

 Keterbatasan alat penunjang mata pelajaran.

Sedangkan menurut Novan Ardy Wiyani (Suparno, Paul, dkk. 2002) dalam

penerapan model pendidikan karakter tidak dapat sepenuhnya berjalan

dengan baik, terdapat berbagai hambatan seperti faktor pribadi siswa,

budaya yang telah mengakar, permasalahan dalam internalisasi nilai-nilai
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melalui berbagai mata pelajaran, permasalahan kurang optimalnya praktik

pendidikan dan pembelajaran untuk pengembangan kepribadian, tuntutan

untuk mengikuti kurikulum, dan ketidakseimbangan implementasi

programmed curriculum dengan hidden curriculum.

a. Faktor Pribadi Siswa

Sifat masing–masing individu berbeda–beda karena berasal latar

belakang yang berbeda. Terdapat siswa yang telah memiliki karakter

namun juga terdapat siswa yang belum memiliki karakter. Untuk

mengubah sifat siswa yang belum memiliki karakter tidak mudah

namun bisa dilakukan, baik dalam hal mengubah sudut pandang

maupun pengajaran perilaku yang baik. Jika menggunakan peraturan

yang agak ketat mereka tidak mempedulikan, jika menggunakan

peraturan yang ketat mereka akan brutal apalagi tidak adanya

peraturan. Untuk itu perlu adanya pemberian contoh dan pembiasaan–

pembiasaan yang baik untuk menyadarkan mereka karena hanya

kesadaran dari diri mereka sendiri untuk perbaikan karakter.

Sayangnya tidak semua pelajar peka terhadap keteladanan dari

seorang guru, mereka kurang menperhatikan perilaku guru yang baik,

justru kebanyakan pelajar yang diingat adalah hal – hal buruk yang

dilakukan guru secara tidak sengaja, misalnya guru yang sering

mengucapkan kata berulang kali dan itu menjadi hafalan bagi siswa.

Itu menunjukkan kurangnya rasa hormat siswa terhadap gurunya.

Oleh karena itu pengubahan kepribadian siswa perlu dilakukan

dengan cara guru harus bisa memahami siswa yang belum memiliki
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karakter dengan cara yang berbeda, harus bisa menjadi sahabat

mereka bukan musuh mereka.

Siswa yang dididik dengan latar belakang keluarga yang harmonis dan

berada pada lingkungan yang baik akan cenderung memiliki karakter,

sedangkan siswa yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis

dan lingkungan yang kurang baik akan cenderung belum memiliki

karakter. Sifat, perilaku, kebiasaan buruk yang telah mengakar sulit

untuk dicabut. Hambatan penerapan model pendidikan karakter ini

sebenarnya bisa dilakukan siswa yaitu dengan saling memberi contoh

dari yang baik untuk perbaikan yang buruk.

b. Budaya yang Telah Mengakar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sesuatu yang telah

mengakar pada siswa sulit untuk diubah. Dalam hal ini adalah

kebiasaan, contohnya siswa yang telah terbiasa untuk menyontek

seperti tidak ada rasa takut untuk melakukannya, dilakukan

pengawasan yang ketat pun mereka akan melakukan berbagai cara

untuk melakukannya. Ditegur tidak bereaksi, diberi hukuman akan

memberikan reaksi yang negatif. Contoh lain adalah budaya

terlambat, sudah diberi peraturan untuk tidak terlambat atau diberi

keringanan waktu keterlambatan namun mereka tetap saja terlambat.

Budaya untuk tidak memperhatikan guru saat diberi penjelasan,

berbicara dengan teman sendiri saat guru menerangkan. Kebiasaan

tersebut ada karena sering dilakukan, saat guru menyadari akan hal
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itu diberi nasihat mereka hanya terdiam kemudian mereka akan

mengulanginya lagi kecuali terdapat hal yang membuat  mereka sadar

bahwa harus memperhatikan guru saat dijelaskan misalnya ketika

mengerjakan ujian kesulitan karena tidak memperhatikan guru.

c. Permasalahan dalam internalisasi nilai-nilai melalui berbagai mata

pelajaran. Berbagai mata pelajaran dalam praktik pendidikan tidak

lain adalah dalam rangka kerangka untuk menghadirkan dan

internalisasi nilai – nilai dari berbagai dunia nilai, yaitu simbolik,

empirik, estetik,  etik, sinnoetik, dan sinoptik yang diwujudkan dalam

berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan perilaku (membangun

karakter) peserta didik. Namun pada praktiknya, banyak pengembang

dan praktisi pendidikan kurang menyadari persoalan ini sehingga

praktik pendidikan dan pembelajaran cenderung kurang berbasis pada

nilai moral yang terkandung pada berbagai mata pelajaran yag

disajikan. Dalam model sekolah dengan pendidikan karakter rentan

terhadap hambatan ini Akhirnya pendidikan tetap saja hanya mampu

melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi lemah akan

moral.

d. Permasalahan Kurang Optimalnya Praktik Pendidikan dan

Pembelajaran untuk Pengembangan Kepribadian. Di berbagai sekolah

telah disajikan mata pelajaran pengembangan kepribadian seperti

Pendidikan Agama baik Islam, Katolik, Kristen, dan agama lainya.

Serta pendidikan kewarganegaraan namun pada praktiknya cenderung
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terpeleset dengan mementingkan aspek kognisi yang terlalu berat

mempertajam daya pikir dari pada mempertajam mata hati dan agaka

mengabaikan afekllsi dan konasi. Padahal aspek kognisi pada mata

pelajaran tersebut tidak terlalu berpengaruh pada akhlak atau sikap

siswa. Hal itu ditunjukkan di sekolah – sekolah penilaian diambil dari

nilai ujian untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman siswa

dimana belum tentu mencerminkan kesadaran untuk mengamalkannya

dalam kehidupan sehari – hari karena memang yang bisa diukur

secara pasti adalah penilaian yang seperti itu yaitu nilai kognisi.

e. Ketidakseimbangan Implementasi Programmed Curriculum Dengan

Hidden Curriculum. Kurikulum merupakan plan of learning, program

belajar bagi siswa sekaligus intended learning aoutcomes, hasil belajar

yang diniati. Guru harus senantiasa mengikuti perkembangan dan

pembaharuan kurikulum artinya guru harus selalu belajar. Sementara

pembelajaran sebagai elemen dasar dalam pendidikan pada hakikatnya

adalah the guidence of learning activities yaitu membimbing kegiatan

siswa belajar yang nantinya dalam diri siswa terjadi perubahan

tingkah laku yang teraktualisasi dalam ranah kognitif, psikomotorik

dan afektif. Seharusnya fokus tidak hanya programmed curriculum

namun juga pada hidden curriculum yaitu nilai – nilai karakter.
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2.5 Muhammadiyah

2.5.1 Sejarah Muhammadiyah

Sejak berdirinya Muhammadiyah (Abdul Munir Mulkhan, 1990: 13) dan

melaksanakan fungsinya sebagai organisasi sosial keagamaan dan pendidikan,

maka dalam rentang waktu yang cukup panjang dengan segala tantangan yang

dihadapinya mulai dari zaman penjajahan kolonial Belanda, Jepang dan zaman

kemerdekaan (orde lama, orde baru dan zaman reformasi) maka berkat rahmat

Allah dan kesungguhan para pemimpinnya, Muhammadiyah masih tetap hidup,

bertahan dan berkembang dengan pesat di bumi nusantara ini dengan segala amal

usahanya.

Begitu banyaknya amal usaha Muhammadiyah dalam bidang kemasyarakatan,

pendidikan, penyantunan anak yatim dan bidang kesehatan seorang antropolog

Amerika James Peacock menyatakan bahwa apa yang dikerjakan

Muhammadiyah merupakan sesuatu yang pernah dikerjakan oleh para misionaris,

para pendidik dan ahli strategi dinegaranya. Muhammadiyah benar-benar

menunjukkan sebagai sebuah organisasi moderen yang ada di Indonesia. Bahkan,

ide Muhammadiyah juga diterima dan dikembangkan oleh umat Islam di

beberapa negara tetangga dan belahan dunia. Muhammadiyah berdiri di

Singapura, Malaysia, Mesir, Belanda dan Australia. Karena itu, tidaklah

mengherankan, Muhammadiyah senantiasa menjadi bahan kajian menarik dan

penelitian para ahli, tidak saja oleh sarjana dalam negeri tetapi juga luar negeri,

misalnya, DR. Howard M. Federspiel ilmuan dari Amerika menulis tentang

Muhammadiyah dengan judul tulisannya, ”Muhammadiyah sebagai gerakan

Islam Ortodoks”, Prof. DR. Mitsuo Nakamura ilmuan dari Jepang dengan judul
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Disertasinya, ”Matahari Terbit Dibalik Pohon Beringin”, dan Muhammadiyah

Sebagai Gejala Perkotaan; Observasi Tentang Perkotaan-Pedesaan Dalam

Gerakan Sosial Islam”, dan Prof. DR. Donald K. Emeson lahir di Tokyo 1940,

dengan judul tulisannya ”Kritik dan Politik; Muhammadiyah Dalam Sorotan”.

Di antara kajian yang menarik dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah yaitu

bagaimana peranan dan kiprah Muhammadiyah sebagai organisasi sosial

keagamaan dan pendidikan di Indonesia. Bertolak dari permasalahan ini , timbul

keinginan untuk melihat potret perkembangan Muhammadiyah dengan kisi-kisi

sebagai berikut; sejarah ringkas berdirinya Muhammadiyah, Muhammadiyah

sebagai organisasi sosial keagamaan dan pendidikan, dan kesimpulan.

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah

1330 H bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Gerakan

ini diberi nama Muhammadiyah oleh pendirinya dengan maksud untuk bertafa’ul

(berpengharapan baik) dapat mencontoh dan meneladani jejak perjuangan SAW

dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata

demi terwujudnya ’Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam sebagai idealita dan

kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita.

Berdirinya organisasi Muhammadiyah ini, menurut Ramayulis dan Samsul Nizar

sebenarnya tidak terlepas dari latar belakang pendidikan kegamaan Ahmad

Dahlan yang sejak kecil dididik oleh ayahnya K.H. Abu Bakar seorang imam dan

khatib masjid besar Kraton Yogyakarta. Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar

pendidikan dasarnya dimulai dengan belajar membaca dan menulis, mengaji Al-

Qur an dan kitab-kitab agama. Kemudian, beliau juga belajar dengan K.H.
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Muhammad Saleh (ilmu Fiqh), K.H. Muhsin (ilmu Nahwu), KH. R. Dahlan (ilmu

falak), K.H. Mahfuz dan Syekh Khayyat Sattokh (ilmu hadis), Syekh Amin dan

Sayyid Bakri (qiraat al-Qur an) serta beberapa guru lainnya (Haedar Nashir,

2000: 19).

Selanjutnya Ramayulis dan Samsul Nizar mengungkapkan, setelah beberapa

tahun belajar dengan gurunya beliau berangkat ke tanah suci pada tahun 1890 dan

bermukim di sana selama setahun. Merasa tidak puas dengan kunjungannya itu,

pada tahun 1903 ia berangkat kembali dan menetap di sana selama dua tahun.

Selama berada di Mekkah ini ia banyak bertemu dan bermuzakarah dengan

sejumlah ulama Indonesia yang bermukim disana, di antaranya Syekh

Muhammad Khatib Al-Minangakabawi, Kiyai Nawawi al-Banteni, Kiyai Mas

Abdullah dan Kiyai Fakih Kembang. Pada saat itu pula ia mulai berkenalan

dengan ide-ide pembaharuan yang dilakukan melalui penganalisaan kitab-kitab

yang dikarang oleh refomer Islam seperti Ibn Taimiyah, Ibn Qoyyim al-Jauziyah,

Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan lain sebagainya. Melalui penganalisaan

kitab-kitab yang dikarang oleh ulama reformer tersebut telah membuka wawasan

Dahlan tentang universalitas Islam. Ide-ide reinterpretasi Islam dengan gagasan

kembali kepada Al-Qur an dan Sunnah.

Dari sumber-sumber di atas dapat dipahami, bahwa K.H. Dahlan berasal dari

lingkungan terpelajar. Pendidikan agama diterimanya dari orang tuanya dan

dengan guru-guru setempat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan

jiwa dan pemikiran dan pandangan ke depannya. Apalagi setelah pendidikannya

dilanjuitkan kepada pendidikan yang lebih tinggi yaitu rihlah ilmiah ke Mekkah.
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Di sini dia menelaah pemikiran tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah, sehingga

wawasannya semakin luas. Dengan luasnya padangan keagamaan yang

dimilikinya bertambah pula kesadarannya bahwa kemunduran umat Islam

disebabkan oleh pola berfikir statis, dan bercampurnya amalan Islam dengan

syirik takhyul, bid’ah dan khurafat. Hal-hal seperti inilah yang mendorong

Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan di Indonesia. Berdasarkan paparan di

atas, benarlah apa yang dikemukakan oleh Ramayulis dan Samsul Nizar bahwa

ide pembaharuan yang berhembus di Timur Tengah sangat menggelitik hatinya,

apalagi bila melihat kondisi umat Islam di Indonesia yang sngat stagnan. Untuk

itu, atas saran beberapa orang murid dan anggota Budi Utomo, maka Dahlan

merasa perlu merealisasikan ide-ide pembaharuannya. Untuk itu, pada tanggal 18

November 1912 beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta.

Di samping organisasi Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan juga mendirikan

organisasi wanita yaitu ’Aisyiyah pada tahun 1917. Organisasi ini merupakan

wadah untuk kegiatan perempuan dalam memahami, menghayati dan

mengamalkan ajaran Islam secara murni dan konsekwen. Berdirinya organisasi

ini diawali dengan sejumlah pengajaran yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan

mengenai perintah agama. Kursus tersebut diadakan dalam perkumpulan ”Sopo

Tresno” pada tahun 1914. Perkumpulan inilah nanti yang berganti nama dengan

’Aisyiyah.

Dari sumber sejarah ini, semakin tampak wawasan pemikiran Ahmad Dahlan

bahwa sejak awal abad ke-20, masih dei bawah penjajahan kolonial Belanda, dan

ditengah-tengah masyarakat yang masih berpikir tradsional, belum ada kemajuan,
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dan emansipasi wanita, tetapi Ahmad Dahlan telah berfikir tentang kemajuan

perempuan, bagaimana perempuan dapat hidup setara dengan laki-laki.

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi kelahiran Muhammadiyah,

faktor subjektif yaitu ingin melaksanakan hasil pemahaman K.H.Ahmad Dahlan

terhadap frrman Allah surat An-Nisa’ ayat 82 dan surat Muhammad ayat 24 serta

surat Ali Imran ayat 104. Faktor objektif yang bersifat internal dan eksternal.

Faktor objektif internal yaitu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia antara lain;

ketidakmurnian pengamalan Islam akibat tidak dijadikan Al-Qur’an dan As-

Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia.

Kemudian, lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu

menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku Khalifah Allah di atas

bumi. . Karena itu, Muhammadiyah menitik beratkan gerakannya kepada sosial

keagamaan dan pendidikan.

K.H. Sahlan Rosidi secara rinci menyebutkan faktor-faktor yang mendorong

K.H.Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah, ialah: taklid yang

begitu membudaya dalam masyarakat Islam, khurafat dan syirik telah bercampur

dengan akidah, sehingga kemurnian akidah sudah tidak tampak lagi, bid’ah yang

terdapat pada pengamalan ibadah, kejumudan berfikir dan kebodohan umat,

sistem pendidikan yang sudah tidak relevan, timbulnya kelas elit intelek yang

bersikap sinis terhadap Islam dan orang Islam, rasa rendah diri di kalangan umat

Islam, tidak ada program perjuangan umat Islam yang teratur dan terencana

khususnya dalam pelaksanaan dakwah Islam, tidak ada persatuan umat Islam,

kemiskinan umat bila dibiarkan akan membahayakan karena mudah dirongrong
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oleh golongan kafir yang kuat ekonominya, politik kolonialisme Belanda yang

menekan dan menghambat hidup dan kehidupan umat Islam di Indonesia, politik

kolonialisme Belanda menunjang kristenisasi di Indonesia. Berdasarkan faktor-

faktor tersebut, dan dorongan orang-orang Budi Utomo dan Syekh Ahmad

Syurkati K.H.Ahmad Dahlan dengan dibantu oleh murid-muridnya, mendirikan

organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Menurut catatan Alfian, ada

sembilan orang tokoh pendiri Muhammadiyah yaitu; K.H. Ahmad Dahlan, H.

Abdullah Siradj, Raden Ketib Cendana Haji Ahmad, Haji Abdurrahman, R. H.

Sarkawi, H. Muhammad, R. H. Djaelani, H. Anis, dan H. Muhammad Fakih.

Dari data sejarah di atas, dapat dipahami bahwa setting sosial yang mengitari

Ahmad Dahlan telah memberikan inspirasi cemerlang untuk mendirikan

Muhammadiyah. Dalam hal ini benarlah apa yang dikatakan oleh Ramayulis

bahwa berdirinya Muhammaiyah di samping merupakan hasil dan telaah terhadap

ajaran Al-Qur an juga tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat pada waktu

itu. Dilihat dari segi gerakannya, organisasi Muhammadiyah sampai tahun 1917

belum membuat pembagian kerja yang jelas. Hal ini disebabkan wilayah kerjanya

hanya Yogyakarta saja. Dalam kurun ini K.H. Ahmad Dahlan sendiri aktif

berdakwah, mengajar di sekolah Muhammadiyah dan memberikan bimbingan

kepada masyarakat seperti shalat dan bantuan kepada fakir miskin. Kemudian,

pada tahun-tahun berikut, Muhammadiyah mengembangkan sayap operasinya

bahkan pada tahun 1921 telah meliputi seluruh Indonesia, Cabang utama dan

pertama yang berdiri di luar pulau Jawa adalah Minangkabau sekitar tahun 1923,

Bengkulu, Banjarmasin dan Amuntai sekitar tahun 1927 dan Aceh bersamaan

dengan Makasar sekitar tahun 1929.
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Berdasarkan paparan di atas, ternyata gerakan Muhammadiyah di awal berdirinya

masih lamban. Namun, berkat hidayah Allah dan ketekunan para pemimpinnya,

Muhammadiyah telah mulai meluaskan missinya keluar pulau Jawa. Hal ini

menunjukkan bahwa ide pembaharuan Muhammadiyah sudah mulai diterima

oleh masyarakat luas dan melintasi wilayah Nusantara ini. Bahkan pada pada saat

ini ide Muhammadiyah diterima oleh umat Islam di negara tetangga, seperti

Singapura, Malaysia. Lebih dari itu Muhammadiyah juga berdiri di Mesir,

Belanda dan Australia. Adapun tokoh-tokoh yang pernah menduduki jabatan

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai masa Reformasi sebagai berikut :

a. K.H. Ahmad Dahlan (1912-1923)

b. K.H. Ibrahim (1923-1932)

c. K. H. Hisyam (1932-1936)

d. K.H. Mas Mansoer (1936-1942)

e. Kibagus Hadikoesoemo (1942-1953)

f. A.R. Sutan Mansyur (1953-1959)

g. H.M. Yunus Anis (1959-1962)

h. H.A. Badawi (1962-1968)

i. Fakih Usman (1968-1971)

j. K.H. H.AR. Fakhruddin (1971-1974)

k. K.H. H.AR. Fakhruddin (1974-1978)

l. K.H. H.AR. Fakhruddin (1978-1985)

m. K.H. H.AR. Fakhruddin (1985-1990)

n. K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA (1990-1995)

o. Prof. DR. H. Amien Rais (1995-2000)



62

p. Prof. DR. H. Ahmad Syafii Ma’arif (2000-2005)

q. Prof. Dr. H. M. Din Syamauddin (2005-2010)

Berdasarkan data di atas sepanjang sejarah Muhammadiyah sudah tujuh belas

kali alih kepemimpinan. Hal ini menunjukkan Muhammadiyah adalah organisasi

yang cukup tua dan hidup tiga zaman, zaman kolonial Belanda, zaman Jepang

dan zaman kemerdekaan. Sudah barang tentu organisasi ini sudah banyak

pengalaman dan piawai menghadapi segala tantangan zaman.

2.5.2 Nilai-nilai Kemuhammadiyahan

Pendidikan kemuhammadiyahan adalah kegiatan pembelajaran mengenai

hakikat, visi dan misi pergerakan Muhammadiyah dalam seluruh aspeknya

dengan menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islam sesuai Al-Qur’an dan

Sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilai ini diwujudkan dalam

pandangan, pendirian dan sikap hidup serta perjuangan dalam membela agama

Islam sebagaimana tuntunan Rasulullah.

Kader-kader terbaik Muhammadiyah harus memahami nilai-nilai yang

terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah menyadari

bahwa nilai-nilai kepribadian adalah sesuatu yang penting pada diri seseorang.

Bahkan kita bisa kagum dengan seseorang karena ia memiliki kepribadian yang

baik. Begitu besar pengaruh kepribadian bagi diri seseorang, sehingga, pribadi

yang telah dibangun dengan kebaikan akan tercermin dalam sikap dan perilaku

hidupnya. Untuk memantapkan warga Muhammadiyah dalam menjalankan

misinya, maka perlu pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai yang
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terkandung di dalam kepribadian Muhammadiyah. Berikut merupakan nilai-nilai

yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah.

a. Pemaaf

Menurut Husni (2012: 33) secara teoritis, pemaaf artinya suka memaafkan

kesalahan orang lain. Pemaaf merupakan lawan dari sifat pendendam. Orang

yang pemaaf bisa segera melupakan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain,

sebaliknya orang yang pendendam tidak bisa melupakannya dan terus

mengingatnya. Jika orang pemaaf secepatnya berbaikan dengan orang yang

melakukan kesalahan kepadanya, orang yang pendendam sebaliknya. Ia sulit

menerima kembali orang yang berbuat salah, bahkan didalam hatinya terpendam

maksud membalas kesalahan itu.

Memberikan maaf kepada orang lain merupakan ciri orang yang bertaqwa.

Seperti pada terjemahan ayat surat berikut ini:

“Jadilah engkau pemaaf, suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf dan

berpalinglah dari orang-orang yang bodoh” (Q,S. al-A’raf: 199).

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga
yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang
bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu
lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan
mema’afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat
kebajikan.” - (QS. Al-Imran: 133-134)

“Jadilah engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta
berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.” - (QS. Al-A'raf : 199)
“Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi
dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi
Maha Penyantun.” - (QS. Al-Baqarah : 263)
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“Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan

sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema’af lagi

Maha Kuasa.” - (QS. An-Nisa : 149)

“Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan ) yang

demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan.” - (QS. Asy-Syura : 43)

“Dia berkata: “Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan

sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah,

agar kamu mendapat rahmat.” - (QS. An-Naml : 46)

“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-
Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi
kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang
telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang
mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka
sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat.” - (QS. Hud : 3)

Jika kita ingin disebut sebagai orang bertaqwa, kita wajib memberi maaf atas

kesalahan orang lain tanpa harus ada permintaan maaf. Jika kita berbuat dosa

kepada orang lain, kita wajib meminta ampun kepada Allah. Permintaan maaf

kepada orang lain penting untuk menjaga hubungan kita dengan sesama manusia

dan agar kita terhindar dari sifat dendam yang dibenci oleh Allah SWT.

Pemaaf artinya salah satu sifat terpuji yang diperintahakan oleh Allah SWT dan

Rasul-Nya. Allah meyuruh kita untuk berlaku pemaf karena fitrah kita (manusia)

sendiri tidak akan luput dari berbuat salah. Pepatah Arab mengatakan, “menusia

adalah tempat salah dan lupa.’ Dengan kodratnya ini, sudah seharusnya manusia

saling memaafkan satu sama lain. Jika salah seseorang dari kita berbuat salah
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kepada orang lain, hendaknya ia segera meminta maaf. Yang diminta maaf pun

hendaknya memberikan maaf yang tulus.

b. Disiplin

Menurut Husni (2012, 34) secara teoritis. Disiplin artinya menghargai waktu.

Disiplin merupakan perilaku terpuji yang erat kaitannya dengan kesuksesan hidup

kita. Maksudnya, hanya orang-orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik

sajalah yang akan sukses dan beruntung. Sebaliknya, orang yang suka mebuang-

buang waktu akan gagal dan merugi. Seperti firman Allah SWT berikut:

“Demi masa. Sunggguh, manusia dalam kerugian, kecuali orang-orang yang

beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran

dan saling menasehati untuk sabar. (Q.S. Al-‘Asr:1-3)

Berikut ini beberapa pengertian disiplin menurut para ahli sesuai dengan sudut
pandangnya masing-masing (Husni, 2012) yaitu:

 Menurut James Drever dari sisi psikologis, disiplin adalah kemampuan
mengendalikan perilaku yang berasal dari dalam diri seseorang sesuai
dengan hal-hal yang telah di atur dari luar atau norma yang sudah ada.
Dengan kata lain, disiplin dari segi psikologis merupakan perilaku
seseorang yang muncul dan mampu menyesuaikan diri dengan aturan
yang telah ditetapkan.

 Menurut Pratt Fairshild dari sisi sosiologi, disiplin terdiri dari dua bagian,
yaitu disiplin dari dalam diri dan juga disiplin sosial. Keduanya saling
berhubungan satu sama lain, sehingga seseorang yang mempunyai sikap
disiplin merupakan orang-orang yang dapat mengarahkan perilaku dan
perbuatannya berdasarkan patokan atau batasan tingkah laku tertentu yang
diterima dalam kelompok atau lingkup sosial masing-masing. Pengaturan
tingkah laku tersebut bisa diperoleh melalui jalur pendidikan dan
pembelajaran.

 Menurut John Macquarrie dari segi etika, disiplin adalah suatu kemauan

dan perbuatan seseorang dalam mematuhi seluruh peraturan yang telah

terangkai dengan tujuan tertentu.
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Berdasarkan ketiga pengertian disiplin menurut para ahli di atas, bisa

disimpulkan bahwa dari sudut pandang manapun, disiplin merupakan sikap yang

wajib ada dalam diri semua individu. Mengapa? Karena disiplin adalah dasar

perilaku seseorang yang sangat berpengaruh besar terhadap segala hal, baik

urusan pribadi maupun kepentingan bersama. Untuk mempunyai tingkat

kedisiplinan yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu, dibutuhkan latihan dengan

kesadaran dari dalam diri akan pentingnya sikap disiplin sehingga menjadi suatu

landasan bukan hanya pada saat berkerja, tetapi juga dalam berperilaku sehari-

hari.

Disiplin akan timbul bila adanya keterbukaan, kerjasama, mematuhi suatu norma

dengan rasa tanggung jawab. Pentingnya disiplin bukan hanya pada lembaga

formal, namun pada lembaga non formal pun sangat penting. Sudah menjadi

keharusan bahwa tiap-tiap lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal

harus bisa menegakkan serta menciptakan suatu disiplin yang tinggi. Apabila di

dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tidak mengutamakan disiplin,

kemungkinan besar lembaga pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan baik,

sehingga peroses belajar mengajar akan terganggu (Agus Sujanto, 2000)

Konsep disiplin berkaitan dengan tata tertib, aturan, atau norma dalam kehidupan

bersama (yang melibatkan orang banyak). Menurut Moeliono (The Liang

Gie,1999: 208) disiplin artinya adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata

tertib, aturan, atau norma, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian siswa

adalah pelajar atau anak (orang) yang melakukan aktifitas belajar. Dengan

demikian disiplin siswa adalah ketaatan (kepatuhan) dari siswa kepada aturan,
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tata tertib atau norma di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan belajar

mengajar.

Orang yang tidak menghargai waktu dikatakan merugi karena ia telah menyia-

nyiakan bekal yang sangat berharga. Renungkanlah, setiap manusia diberi bekal

waktu yang sama oleh Allah SWT: 24 jam per hari. Orang yang disiplin akan

memanfaatkan waktu tersebut sebaik-baikna, sehinga erkurangnya bekal

dibarengi dengan pencapaian sesuatu ang berguna. Orang yang disiplin sadar

bahwa “waktu adalah uang” sehingga setiap detiknya ia gunakan untuk sesuatu

yang bermafaat. Tidak ada kata-kata bermalas-malasan dalam kamus

kehidupannya, dan ia tidak suka menunda-nunda pekerjaan sedetik saja.

c. Dermawan

Menurut Ahmad Norma Permata (2000: 83) dermawan artinya suka mamberi.

Kebalikan dari sifat dermawan adalah bakhil, kikir atau pelit. Orang yang

dermawan tidak segan-segan memberikan miliknya kepada orang lain yang

membutuhkannya. Sebaliknya orang yang kikir tak pernah rela memberikan

sebagian miliknya kepada orang lain meskipun ia sendiri berlebihan. Sementara

kikir menjadi salah satu tabiat orang yahudi, dermawan merupakan salah satu

tabiat orang mukmin. Allah SWT. Berfiman:

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan

sebagin harta yang kamu cintai.(Q.S. Ali ‘Imran (3):92)

Di antara maksud ayat di atas adalah bahwa seorang mukmin di anggap telah

mencapai kebajikan yang sempurna jika ia rela membrikan sesuati yang di cintai
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kepada saudaranya.dengan kata lain,keimanan kita di ukur antra lain dari

kedermawanan kita.

Sifat dermawan sangat penting dalam kehidupan kita, meningat fitrah kita

sebagai mahluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Dengan saling

memberi kita dapat saling membantu. Dengan saling memberi, kita dapat

meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan satu sama lain. Nabi

Muhammad SAW pernah bepesan, ”Hendaknya kalian saling memeberi

hadiah,vmaka kalian akan saling mencintai”.

Kedermawanan juga menjadi salah satu ukuran kemuliaan seorang

mukmin,sehingga pada masa Nabi para sahabat sering berlomba-lomba untuk

berderma.semelarat apapun mereka,tidak ada yang sudi peminta-

minta.sebab,meminta-minta harga diri mereka akan hancur. Mereka selalu ingat

sabda Nabi saw,:

Artinya; Tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah. Tangan yang di

atas adalah member, sedangkan tangan di bawah adalah meminta-minta.

(H.R.Mutafaq Alaih)

d. Kerja Keras

Menurut Komaruddin Hidayat (1998: 47) kerja keras merupakan salah satu

prilaku terpuji yang sangat di anjurkan dalam islam. kebalikan dari sifat ini

adalah malas. jika pekerjaan keras selalu berusaha mengrahkan segenap

kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu, orang yang pemalas sebaliknya,

pemalas lebih suka menghabiskan waktunya dengan berleha-leha, tidak untuk



69

bekerja. kalaupun disuruh bekerja,ia akan melakukan setengah

hati.akibatnya,hasil kerjanya tidak maksimal.

Kita diperintahkan untuk bekerja keras selama hidup di dunia ini agar merih

kebahagiaan. Sebab kebahagiaan dan kesuksesan tidak dapat di capai tanpa kerja

keras, perubahan nasib kita jadi lebih baik hanya dapat di usahakan oleh diri kita

sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain yang mengusahakannya,atau

allah akan mengubah nasib kita.perhatikan firman allah berikut:

Artinya ;Sungguh, allah tidah akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka

mengubah nasib merka sendiri.(Q.S. ar-Rad(13):11)

e. Tekun

Menurut Komaruddin Hidayat (1998: 51) tekun merupakan sifat yang di miliki

sebagian besar orang sukses, tekun berarti telaten. Orang yang tekun betah

berlama-lama dalam mengerjakan sesuatu, ketekunan berpangkal pada kesabaran

dan sikap pantang menyerah atau tidak mudah putus asa, dengan sifat ini, siapa

pun dapat mewujudkan keinginannya meskipun banya hambatan menghadang.

Orang yang tekun mampu menghadapi berbagai hambatan dengan kesabarannya,

ketekunan dan keuletannya. Saat usahanya membentur hambatan dan terancam

gagal, ia akan mencari jalan atau cara lain, jalan itu akan ia tempuh, meskipun

berliku-liku penuh rintangan, jika menempuh jalan baru itu usahanya gagal lagi,

ia tidak putus asa, ia akan mencari jalan lain hingga jalan lain berhasil. Begitulah

cara orang sukses meraih kesuksesannya.
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f. Taat

Menurut Mohammad Ali (2010: 12) taat artinya patuh. Kebalikannya adalah

membangkang. Taat merupakan salah satu akhlak yang di peringati oleh Allah

dan Rosul-Nya. Secara umum taat ada tiga macam, yaitu taat kepada Allah dan

Rosul, taat kepada pemimpin dan taat kepada orang tua.

1. Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya

Taat Kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan bentuk ketaatan tertinggi.

dengan ketaatn ini pula derajat manusia ditentukan, yang paling taat

derjatnya paling tinggi, yang paling pembangkang derjatnya paling

rendah. Istilah lain untuk ketaatan jenis ini adalah takwa. Jadi, orang yang

paling taat kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang paling

bertakwa, ketaatan ini hukumnya wajib atas setiap mukmin.Allah

swt.berfirman;

Artinya;Wahai orang-orang yang beriman!Taatilah Allah dan Rasu(-

Nya),dan taatilah uli amri diantara kamu.(Q.S.an-Nisa’(4):59)

2. Taat kepada pemimpin

Dalam ayat di atas, selain di perintahkan untuk taat kepada Allah dan

Rasul, orang mukmin juga diperintahkan untuk taat kepada Ulil Amri.

Secara bahasa, Ulil Amri berarti pemegang urusan. Ulil Amri biasa di

artikan sebagai pemimpin atau pemerintah. Jadi, menaati pemerintah yang

sah merupakan salah satu kewajiban bagi setiap mukmin. Artinya,

membangkang apalagi memberontak kepada pemerintah yang sah hukum

nya haram. Oleh sebab itu, kita harus menaati segala peraturan
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perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, Termasuk

dalam hal ini adalah menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Sebab,

sekolah juga di sebut Uli Amri bagi warga sekolah seperti halnya negara

bagi warga negaranya.

3. Taat kepada orang tua

Menaati orang tua juga mutlak dilakukan oleh setiap muslim, karna Allah

memerintah kan langsung dalam Al-Qur,an Allah berfirman:

Artinya: Dan Tuhanmu telah memrintahkan agar kamu jagan menyembah
selain Dia dan handaklah bebuat baik kepada ibu bapak. Jika salah
seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut
dalam pemeliharaanmu,maka sekali-kali jangan kamu mengatakan
keduaya perkataan “ah” dan jangan engkau membentak keduanya,dan
ucapkanalh kepada keduanya perkataan yang baik.(Q.S.al-Isra’(17):23)

Ketaatan kepada kedua orang tua biasa di sebut birrul walidain (berbuat

baik kepada kedua orang tua). Banyak sekali ayat dan hadis yang berisi

perintah taat  dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam sebuah

hadis, disebutkan bahwa rida Allah (kepada seorang anak) tergantung rida

kedua orang tua. Demikian pula murkanya tergantung pada murka kedua

orang tua. Oleh karena itu, tidak patut seorang anak membangkang atau

mendurhakai kadua orang tuanya. Tentu saja selama mereka berada di

jalan yang benar.jika mereka berda di jalan yang salah atau sesat, kita

tidak wajib menaatinya,kita justru harus menasehati agar kembali kejalan

yang benar.
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Dengan demikian, kita tidak wajib untuk menaati kedua orang tua jika

mereka menyuruh berbuat maksiat. Sebab, tidak boleh ada ketaatan

kepada mahluk selama itu merupakan kemaksiatan kepada sang khalik,

ketentuan ini juga berlaku pada ketaatan kepada uli amri.

g. Cermat/Teliti

Menurut Mahmud Fauzi (2010: 35) Cermat atau teliti merupakan salah satu sifat

para pemimpin. Seorang pemimpin biasa di tuntut memutuskan suatu kebijakan

yang rumit. Ia harus mempertimbangkan segala hal seluruh aspek, dan semua

kepentingan sebelum kebijakan apa yang akan di ambil. Karena itu ia harus

berfikir cermat dan teliti, agar tidak ada satu pun pertimbangan yang di lewatkan.

Salah satu berfikir cermat dan teliti bagi pemimpin adalah mendapat

masukan/data sebelum mengambil kepitusan, data akurat itu penting sebagai

bahan pertimbangan, bila ada masukan sebaiknya di perjelas dulu kebenaranya,

istilah lain, dilakukan “tabayun” dulu Allah berfirman:

Wahai orang-orang yang beriman!jika seorang yang fasik datang kepadamu

dang membawa berita,maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak

mencelakakan suatu kaum karna kebodohan.(kecerobohan),yang akhirnya kamu

menyesali perbuatan itu.”(Q.S.al-Hujurat[49]:6)

Sifat cermat atau teliti juga demikian oleh para ilmuwan yang berjasa bagi

kehidupan umat manusia. Semua penemuan ilmuwan berasal dari kecermatan,

kejelian, dan ketelitian mereka dalam mengamati sesuatu. Karena itulah kita di

tuntut agar memiliki sifat ini. Sebab, sebagai pelajar, kecermatan dan ketelitian
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menjadi suatu yang mutlak di perlukan, bayangkan apa yang  akan terjadi jika

kita mengerjakan soal ujian dengan tidak cermat, pasti akan terdapat kesalahan

dalam lembar jawaban kalian.

Sifat cermat dan teliti juga akan sangat kita sangat kita butuh kan pada saat kita

membuat sebuah perencanaan atau rancangan suatu. Jadi, tercapai atau tidaknya

cita-cita kita akan sangat di pengaruhi oleh seberapa cermat kita merancang masa

depan.

h. Teguh Pendirian

Menurut Nurseno (2007: 63) Teguh pendirian biasa diartikan yakin dan percaya

diri, Orang yang teguh pendirian tidak akan mudah di pengaruhi oleh orang lain

dalam hal apa pun.Sikap teguh pendirian sangat penting dalam mencapai suatu

tujuan suatu cita-cita.Sebab,orang teguh pendirian akan tetap fokus terhadap

tujuannya,tidak mudah terombang-ambing atau berbelok arah.

Sebagai pelajar, kita harus memiliki sifat ini terutama dalam pergaulan. Sebab,

kadang kala kita tdak sadar. Bahwa apa yang kita lakukan sudah melenceng dri

arah dan tujuan semula. niat awalnya belajar, misalnya, tetapi kemudian ternyata

kegedung bioskop, penyebabnya biasa sepele, yaitu bujukan atu ajakan dari salah

seorang teman yang berhasil memengaruhi yang lain. Tentu saja hal ini tidak

akan terjadi jika kita bersikap teguh pendirian dengan tetap fokus dengan tujuan

semula.

Dengan sikap teguh pendirian ini, kita juga dapat menghindari segala pengaruh

negatif budaya asing, kita tidak akan terpengaruh untuk ikut-ikutan merokok atau

mencoba-coba narkoba sekalipun teman yang melakukannya. Begitupun
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pergaulan bebas ala barat yang sangat bertntangan dengan ajaran islam dan

budaya ketimuran  kita.kita tidak akan mudah terpengaruh untuk ikut-ikutan jika

kita memegang teguh ajaran agama dan budaya.

Teguh pendirian yang di maksud di sini adalah teguh pendirian dalam kebaikan.

Dalam hal kebaikan kita harus teguh dan dapat mempertahankannya sekuat

tenaga. Adapun dalam hal-hal yang buruk tidak demikian, justru bila ada hal

yang buruk kita harus segera menyadari bahwa hal itu salah, terus bertobat, lalu

menggantiya dengan yang baik.

i. Syukur Nikmat

Menurut Zakiah Daradjat dkk (1996: 72) Kalau kita ditanya, apakah yang kita

miliki oleh manusia tetapi tidak dimiliki oleh mahluk yang lain? Jawaban kita

tentu sangat beragam. Sebab, memang banyak sekali keistimewaan yang Allah

berikan kepada manusia, tidak kepada makhluk-Nya yang lain. Mulai dari

keistimewaan fisik, kejiwaan, hingga akal budi yang memungkinkannya

membangun peradaban, lalu apa yang kurang dari karunia Allah kepada umat

manusia?

Tidak ada yang kurang, sering kali justru rasa syukur kita atas karunia-Nya yang

tak terhingga itu, karena itu lah, pada bab ini kita akan mengungkapkan berbagai

karunia dan nikmat Allah yang mesti kita syukuri. kita juga akan menimbang

pentingya mensyukuri nikmat Allah nikamat. Dengan begitu kita terbiasa untuk

selalu bersyukur kepada Allah dan menjadi hamba yang pandai bersyukur.
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Ada banyak cara untuk mensyukuri nikmat Allah, hanya kadang-kadang manusia

tidak sadar diri untuk melakukannya, pembahasan pada bab ini akan memberi

kita gambaran tentang pentingnya bersyukur, alasan mengapa kita harus

bersyukur, dan bagaiman cara bersyukur.

Syukur dan nikmat sama-sama berasal dari bahasa arab dan sudah di serap ke

dalam bahasa Indonesia. Syukur berarti berterima kasih, sedangkan nikmat

berarti karunia. Dengan demikian, syukur nikmat bisa di artikan berterima kasih

atas karunia yang di terima. Adapun yang di maksud dalam pembahasan ini

adalah mensyukuri nikmat atau karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada

kita

Mensyukuri nikmat Allah SWT merupakan kebajikan yang di perintahkan

langsung oleh Allah di dalam Al-Qur’an. Amat banyak ayat yang memerintahkan

kita untuk selalu mengingat karunia Allah dan mensykurinya, salah stunya adalah

Surah luqman ayat 12, di mana Allah berfirman:

Artinya: Dan sungguh, telah kami berika hikmah kepada lukman, yaitu,
“Bersyukurlah kepada Allah! Dan barangsiapa bersyukur(kepada Allah),maka
sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri;dan barangsiapa tidak
bersyukur(kufur), maka Sesungguhya Allah Maha kaya, Maha
Terpuji”(Q.S.Luqman[13]:12)

Barsyukur kepada Allah atas nikmat-nikamat yang di anugrahkan kepada kita,

dapat dianalogikan dangan kehidupan sehari-hari. Dalam pergaualan hidup, tidak

jarang kita menerima sesuatu dari orang lain. Pemberian itu bisa berupa bantuan,

hadiah, sedekah, maupun hibah. Saat menerima pemberian itulah, etika pergaulan

menuntut kita di hargai. Ia merasa bahwa pemberiannya tidak sia-sia, bahkan



76

berguna bagi kita, maka pada kesempatan lain ia tidak akan segan-segan

memberikan sesuatu kepada kita lagi.

Berbeda halnya jika kita tidak berterima kasih atau sekedar mengungkapkan

perasaan gembira atas pemberianya. Ia akan merasa sedih karena mengagap

pemberiannya sia-sia dan tidak di butuhkan, atau menyinggung perasan kita,

maka hampir dapat dipastikan, pada saat kesempatan lain ia enggan memberi

lagi.

Demikianlah pentingnya mensyukuri nikmat Allah, dengan bersyukur

kepadaNya, kita telah menunjukan rasa senang dan gembira atas karunia-Nya,

kita menyatakan bahwa pemberian-Nya itu sangat bermanfaat dan sangat di

butuhkan. Sikap kita itulah yang membuat Allah enggan memberi nikmat dan

nikmat berikutnya kepada kita, Sebaliknya jika kita tidak mensyukuri nikmat-

Nya, Allah akan menganggap telah mengingkari karunia-Nya.karna itu. Dia tidak

segan-segan menghukum kita dengan azab yang pedih.perhatikan firman Allah

berikut:

Artinya:Dan(ingatlah)ketika Tuhan mu memaklumkan,”Sesungguhnya jika kamu

bersyukur,niscya Aku akan menambahkan (nikmat) Kepadamu,tetapi jika kamu

mengingkari (nikmat-ku),mak azab-ku sangat berat.”(Q.S.Ibrahim[14]:7)

j. Adil

Menurut Mochlisin (T.Ramli. 2003) Keadilan tau kata dasar “Adil” berasal dari

bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam

adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidak jujuran. jadi

orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama,
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hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Dalam

Al-Qur’an, kata ‘adil juga disebut qisth (QS Al Hujurat 49: 9). Dengan

demikian, orang yang adil selalu bersikap imparsial, sikap yang tidak memihak

kecuali pada kebenaran. Tidak berpihak karena persahabatan, kesetaraan ras,

kebangsaan atau agama (kepercayaan).

Keberpihakan karena faktor tidak didasarkan pada kebenaran dalam Al-Qur’an:

“disebut sebagai keberpihakan yang tidak bermoral atau hanya mengikuti
hawanafsu dan dilarang keras (QS An-Nisa’4:135). Allah sangat jelas
menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok/golongan, atau individu,
seharusnya tidak menjadi kekuatan pendorong untuk bertindak tidak adil (QS Al
Maidah 5: 8).

Pengertian Keadilan Menurut Para Ahli (T.Ramli. 2003)

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia. Kelayakan

diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu

sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda.

Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan,

maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak

sama, maka masing–masing orang akan menerima bagian yang tidak sama,

sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil.

Demikian juga, menurut kamus Besar bahasa Indonesia, keadilan kata berasal

dari kata “adil”, memiliki arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Jadi keadilan

yang menyiratkan sebagai hal yang tidak berat atau tidak memihak dan tidak

sewenang-wenang. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat

sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak.



78

Banyak Para ahli mencoba untuk memberikan pendapat pada kata “adil” atau

keadilan. Berikut adalah beberapa rasa keadilan, menurut para ahli

(T.Ramli. 2003):

1. Keadilan Menurut Aristoteles
 Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa

memperhatikan apa yang sudah di lakukanya.
 Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa

yang telah dilakukanya.
 Keadialn Kodrat Alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang

diberikan oleh orang lain kepada kita.
 Keadilan Konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua

hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
 Keadilan Menurut teori Perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba

Mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar
nama baiknya.

2. Keadilan Menurut Plato
 Keadilan Moral, yang merupakan suatu tindakan moral adil untuk

mengatakan jika sudah mampu memberikan perlakuan yang seimbang
antara hak dan kewajiban.

 Keadilan Prosedural, bahwa jika seseorang telah mampu melakukan
tindakan secara adil di bawah prosedur yang telah diterapkan.

3. Keadilan Menurut Hobbes Menjelaskan tindakan dianggap adil jika telah

berdasarkan dengan perjanjian yang sudah disepakati .

4. Keadilan Menurut Notonegoro merupakan menambahkan legalitas keadilan

atau keadilan hukum merupakan keadan dianggap adil jika sesuai dengan

hukum yang berlaku.

5. Frans Magnis Suseno yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah

suatu keadaan dimana antarmanusia yang diperlakukan secara sama sesuai

dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian

keadilan menurut
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6. W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah

tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan

menurut definisi

7. Imam Al-Khasim yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah

mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya

kepada orang yang berhak menerimanya

Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai

dengan hak-hak mereka.

k. Tanggung Jawab

Menurut Sugeng Istanto (Hutagalung.2007) tanggungjawab secara harafiah dapat

diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-

apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang

berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain,

pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan

perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan

pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Seperti sabda Rasullah SAW yang artinya:

Ibnu Umar r.a berkata: “saya telah mendengar Rasullah SA. Bersabda: kamu
sekalian pemimpin dan kamu akan ditanya hal rakyat yang dipimpinnya. Dan
suami adalah pemimpin keluarganya dan akan ditanya hal keluarganya yang
dipimpinnya. Istri adalah pemimpin dalam pemeliharaan rumah tanggganya dan
akan ditanya hal yang dipimpinnya. Dan pelayan adalah pemimpin dalam
pemeliharaan harta milik majikannya dan akan ditanya dari hal yang
dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta
pertanggungjawaban), dari hal yang dipimpinnya.” (Mutafakun Aliah)
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Seseorang mulai dibebani dengan tanggung  jawab bila sudah memenuhi syarat-

syaratnya. Syarat seseorang yang dibebebani tangggung jawab (mukalaf) ada dua,

yaitu: 1). Baligh (artinya usia sudah sampai batas usia dewasa, yaitu mengalami

mimpi basah bagi laki-laki, dan dating bulan ataua haid bagi wanita), dan 2).

Berakal sehat/ tidak gila. Tanggung jawab dapat digolongkan menjadi lima,

yaitu:

a. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

b. Tanggung jawab terhadap keluarga

c. Tanggung jawab terhadap masyarakat

d. Tanggung jawab terhadap agama

e. Tanggung jawab terhadap bangsa dan Negara

l. Jujur

Menurut Sjarkawi (2006: 62) kejujuran merupakan kualitas manusiawi melalui

mana manusia mengomunikasikan diri dan bertindak secara benar (truthfully).

Karena itu, kejujuran sesungguhnya berkaitan erat dengan nilai kebenaran,

termasuk di dalamnya kemampuan mendengarkan, sebagaimana kemampuan

berbicara, serta setiap perilaku yang bisa muncul dari tindakan manusia. Secara

sederhana, kejujuran bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan untuk

mengekpresikan fakta-fakta dan keyakinan pribadi sebaik mungkin sebagaimana

adanya. Sikap ini terwujud dalam perilaku, baik jujur terhadap orang lain maupun

terhadap diri sendiri (tidak menipu diri), serta sikap jujur terhadap motivasi

pribadi maupun kenyataan batin dalam diri seorang individu.
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Kualitas kejujuran seseorang meliputi seluruh perilakunya, yaitu, perilaku yang

termanifestasi keluar, maupun sikap batin yang ada di dalam. Keaslian

kepribadian seseorang bisa dilihat dari kualitas kejujurannya.

Konsep tentang kejujuran bisa membingungkan dan mudah dimanipulasi karena

sifatnya yang lebih interior. Perilaku jujur mengukur kualitas moral seseorang di

mana segala pola perilaku dan motivasi tergantung pada pengaturan diri (self-

regulation) seorang individu.

Meskipun tergantung pada proses penentuan diri, kita tidak bisa mengklaim

bahwa pendapat diri kita sematalah yang benar. Seandainya toh kita telah

meyakini bahwa pendapat kita merupakan pendapat yang menurut kita paling

baik, perlulah tetap mendengarkan pendapat orang lain. Setiap keyakinan pribadi

menyisakan bias subjektivitas yang bisa saja mengaburkan diri kita dalam

memahami realitas sebagaimana adanya. Sikap jujur dengan demikian bisa

dikatakan sebagai sebuah usaha untuk senantiasa bersikap selaras dengan nilai-

nilai kebenaran (to be thrutful), sebuah usaha hidup secara bermoral dalam

kebersamaan dengan orang lain.

Kualitas keterbukaan kita terhadap yang lain akan menentukan kadar kejujuran

atau ketidakjujuran kita. Namun seringkali keterbukaan ini tergantung pada

pemahaman diri kita terhadap realitas, termasuk pemahaman nilai-nilai moral

yang kita yakini. Keyakinan moral seseorang bisa saja keliru. Namun persepsi

diri kita tentang nilai-nilai moral tidaklah statis. Ia dinamis seiring dengan

banyaknya informasi dan pengetahuan yang kita terima. Ketika kita menolak

menerima adanya perspektif atau sudut pandang lain yang berbeda dengan diri
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kita, biasanya ini merupakan pertanda bahwa kita kurang memiliki interest

terhadap kebenaran. Sikap demikian ini bisa dikatakan sebagai sikap abai

terhadap nilai kejujuran (dishonest).

Mengupayakan nilai kejujuran tidak sama dengan memperjuangkan ideologi

yang sifatnya lentur dan bisa berubah setiap saat. Inilah mengapa, meskipun kita

tahu bahwa kejujuran itu sangat penting bagi kehidupan, nilai kejujuran sulit

(untuk mengatakan tidak dapat) menjadi norma sebuah kultur masyarakat.

Ideologi senantiasa mencari pendukung yang memperkuat gagasannya dan

mendukung sudut pandangnya sendiri sementara menolak dan mengabaikan

pandangan orang lain. Pendekatan ideologis menganggap bahwa cara-cara

mereka merupakan satu-satunya cara yang benar. Pendekatan demikian mengikis

praksis perilaku jujur dan meningkatkan konflik bagi setiap relasi antar manusia.

Kejujuran memiliki kaitan yang erat dengan kebenaran dan moralitas. Bersikap

jujur merupakan salah satu tanda kualitas moral seseorang. Dengan menjadi

seorang pribadi yang berkualitas, kita mampu membangun sebuah masyarakat

ideal yang lebih otentik dan khas manusiawi. Sokrates, misalnya, mengatakan,

jika seseorang sungguh-sungguh mengerti bahwa perilaku mereka itu keliru,

mereka tidak akan memilihnya. Seseorang itu akan semakin jauh dari kebenaran

dan karena itu dishonest, jika ia tidak menyadari bahwa perilakunya itu

sesungguhnya keliru. Kesadaran diri bahwa setiap manusia bisa salah dan

mengakuinya merupakan langkah awal bertumbuhnya nilai kejujuran dalam diri

seseorang.
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Kejujuran sejati, bukan sekedar kesediaan kita menerima diri dan orang lain

sebagaimana adanya demi kelangsungan hidup bersama. Kejujuran sejati juga

mengandaikan bahwa kita jujur tentang kemungkinan dan potensi yang kita

miliki sebagai individu. Inilah dimensi kreatif dari makna kejujuran. Kita tidak

sekedar menerima diri ktia apa adanya. Menerima diri apa adanya adala awal dari

kejujuran. Namun ini belum cukup. Yang kita perlukan adalah pengembangan

segala potensi dan kemungkinan yang kita miliki. Inilah yang senantiasa menjadi

penjaga bagi kita dalam menghadapi setiap tantangan kedepan.

Untuk memahami lebih praktis perilaku kejujuran, seringkali akan lebih mudah

bagi kita menunjukkan macam tindakan-tindakan ketidak jujuran dalam kerangka

pendidikan. Perilaku tidak jujur dalam konteks pendidikan antara lain:

Plagiarisme (plagiarism). Sebuah tindakan mengadopsi atau mereproduksi ide,

atau kata-kata, dan pernyataan orang lain tanpa menyebutkan nara sumbernya.

Plagiarisme karya sendiri (self plagiarism). Menyerahkan/mengumpulkan tugas

yang sama lebih dari satu kali untuk mata pelajaran yang berbeda tanpa ijin atau

tanpa memberitahu guru yang bersangkutan.

Manipulasi (fabrication). Pemalsuan data, informasi atau kutipan-kutipan dalam

tugas-tugas akademis apapun.

Pengelabuan (deceiving). Memberikan informasi yang keliru, menipu terhadap

guru berkaitan dengan tugas-tugas akademis, misalnya, memberikan alasan palsu

tentang mengapa ia tidak menyerahkan tugas tepat pada waktunya, atau mengaku

telah menyerahkan tugas padahal sama sekali belum menyerahkannya.
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Menyontek (cheating). Berbagai macam cara untuk memperoleh atau menerima

bantuan dalam latihan akademis tanpa sepengetahuan guru.

Sabotase (sabotage). Tindakan untuk mencegah dan menghalang-halangi orang

lain sehingga mereka tidak dapat menyelesaikan tugas akademis yang mesti

mereka kerjakan. Tindakan ini termasuk di dalamnya, menyobek/menggunting

lembaran halaman dalam buku-buku di perpustakaan, ensiklopedi,dll, atau secara

sengaja merusak hasil karya orang lain.

Perilaku ketidakjujuran akademis ini telah banyak terjadi di dalam lingkup

pendidikan, mulai dari lingkup sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dengan

kadar pelanggaran yang berbeda. Pada masa kini, dalam lingkup akademik,

perilaku ketidakjujuran akademis seperti ini dipandang sebagai perilaku negatif

yang tidak terpuji

m. Tabligh

Menurut Mahmud Fauzi (2010: 22) cecara bahasa kata tabligh berasal dari kata

ballagha- yuballighu- tablighan Yang artinya menyampaikan. Tabligh adalah kata

kerja transitif, yang berarti membuat seseorang sampai,menyampaikan, atau

melaporkan, dalam arti menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sedangkan

menurut Dr. Ibrahim Imam Mahmud Fauzi (2010: 23) tabligh adalah:

“memberikan informasi yang benar, pengetahuan yang faktual dan hakikat pasti

yang bisa menolong atau membantu manusia untuk membentuk pendapat yang

tepat dalam suatu kejadian atau dari berbagai kesulitan”.
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Dalam konsep islam tabligh merupakan salah satu perintah yang dibebankan

kepada para utusan-Nya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah beliau menerima

risalah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia,

yang selanjutnya tugas ini diteruskan oleh pengikut atau umatnya. Bahkan

diantara kesempurnaan Muhammad Saw adalah beliau memiliki empat sifat,

yaitu: shidiq, amanah, fathonah, dan tabligh

Jadi, dari penjelasan-penjelasan diatas dapat dirumuskan bahwa pengertian dari

Tabligh adalah menyampaikan sesuatu kepada orang lain ke jalan benar. Pada

prinsipnya semua umat islam berkewajiban untuk berdakwah melakukan amr

ma’ruf nahi munkar berdasarkan ayat di bawah :

ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر و یأـھون عن المنكر و أولئك ھم اامفلحون

Artinya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar, merekalah orang-orangyang beruntung. (Q.S: Ali Imron :104)

n. Amanah

Menurut Qomari Anwar ( 2008: 79) Amanah dapat diartikan sebagai sikap dapat

memegang kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Sikap amanah harus

dimiliki setiap orang. Seseorang yang memiliki sikap amanah akan

mempergunakan jabatan yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak

mempergunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau golongan.

Pejabat yang amanah mempergunakan jabatanya untuk membantu sesama dan

menyejahterakan rakyatnya.
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Sikap amanah akan membuat seseorang yang memilikinya merasa, bahwa segala

sesuatu akan dipertangggungjawabkan, pertanggungjawaban di hadapan manusia

dan Allah SWT. Pertanggungjawaban di hadapan manusia mungkin masih ada

yang terlewatkan, sedangkan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, sangat

rinci dan teliti. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki sikap amanah akan

mempergunakan atau menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan

sebaik-baiknya.

Sikap amanah akan membuat orang yang memilikinya berhati-hati dalam

bertindak, ia akan memikirkan setiap tidakan yang akan dilakukannya, jangan

sampai tindakan yang diambilnya mencerminkan perilku yang tidak amanah.

Ketelitian dan kehati-hatian dalam berbuat disebabkan kesadaran, bahwaw

setiapa perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akherat kelak.

Beberapa keuntungan bagi orang yang memiliki sikap amanah, antara lain:

1. Dapat memperoleh kepercayaan yang lebih banyak pada masa yang akan

datang.

2. Dipercaya oleh orang lain

3. Dicintai oleh Allah SWT

4. Mendapat pahala dari Allah SWT

o. Patonah/ Cerdas

Menurut Qomari Anwar ( 2008: 82) kecerdasan didefinisikan bermacam-macam.

Para ahli, termasuk para psikolog, tidak sepakat dalam mendefinisikan apa itu

kecerdasan. Bukan saja karena definisi kecerdasan itu berkembang, sejalan

dengan perkembangan ilmiah menyangkut studi kecerdasan dan sains-sains yang
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berkaitan dengan otak manusia, seperti neurologi, neurobiologi atau neurosains

dan penekanannya. Tetapi juga karena penekanan definisi kecerdasan tersebut,

sudah barang tentu akan sangat bergantung, pertama, pada pandangan dunia

filsafat manusia, dan filsafat ilmu yang mendasarinya. Kedua, bergantung pada

teori kecerdasan itu sendiri. Sebagai contoh, teori kecerdasan IQ sudah

barangtentu akan berbeda dengan teori Emosioal Intelligence (IQ) dan Spiritual

Quotient (SQ) dalam mendefinisikan kecerdasan. Namun demikian, semakin tak

terbantahkan bahwa teori IQ semakin tergugat dan dipandang memiliki

seperangkat kelemahan, baik dalam arti ilmiah maupun metodologis.

Walaupun para ahli tidak sepakat dalam mendefinisikan apa itu kecerdasan.

Bahkan menurut Morgan sebagaimana dikutip oleh Agus Efendi, kecerdasan itu

sulit didefinisikan, namun penulis menghadirkan definisi kecerdasan yang

mungkin bisa mewakili dari sekian banyak definisi. Menurut Howard Gordner

definisi kecerdasan sebagaimana dikutip oleh Agus Efendi, adalah kemampuan

untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu.

Sedangkan menurut Alfred binet dan Theodore Simon, kecerdasan terdiri dari

tiga komponen : (1) kemampuan mengarahkan pikiran dan atau tindakan, (2)

kemampuan mengubah arah tindakan jika tindakan tersebut telah dilakukan, dan

(3) kemampuan mengkritik diri sendiri.

Dalam literatur Islam (Qomari Anwar, 2008: 84) ada beberapa kata yang apabila

ditinjau dari pengertian etimologi memiliki makna yang sama atau dekat dengan

kecerdasan, antara lain :
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1. Al-fathanah atau al-fithnah, yang artinya cerdas, juga memiliki makna

sama dengan al-fahm (paham) lawan dari al-ghabawah (bodoh).

2. Adz-dzaka’ yang berarti hiddah al-fuad wa sur’ah al-fithnah (tajamnya

pemahaman hati dan cepat paham). Ibn Hilal al-Askari membedakan

antara al-fithnah dan adz-dzaka’, bahwa adz-dzaka’ adalah tamam al-

fithnah (kecedasan yang sempurna).

3. Al-hadzaqah , di dalam kamus Lisan al-‘Arab, al-hadzaqah diberi ma’na

al-Maharah fi kull ‘amal (mahir dalam segala pekerjaan).

4. An-Nubl dan an-Najabah, menurut Ibn Mandzur an-Nubl artinya sama

dengan adz-dzaka’ dan an-najabah ya’ni cerdas.

5. An-Najabah, berarti cerdas.

6. Al-Kayyis, memiliki ma’na sama dengan al-‘aqil (cerdas).Rasulullah saw.

Mendefinisikan kecerdasan dengan menggunakan kata al-kayyis,

sebagaimana dalam hadits berikut :

اْلَكیُِّس َمْن َداَن َنْفَسُھ « َقاَل -صلى اهللا علیھ وسلم- َعْن َشدَّاِد ْبِن َأْوٍس َعِن النَِّبىِّ 

(رواه الترمذي)َوَعِمَل ِلَما َبْعَد اْلَمْوِت

“Dari Syaddad Ibn Aus, darr Rasulullah saw. Bersabda : orang yang cerdas

adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk persiapan sesudah

mati (H.R. At-Tirmidzi)”.

Al-Mawardi dalam kitab Adab ad-Dunya wa ad-Ddin pada bab pertama

menjelaskan tentang keutamaan akal, bahwa segala yang mulia memilki asas dan

segala etika memiliki sumber, asas bagi segala kemuliaan dan sumber bagi segala
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etika adalah akal. Lebih lanjut Al-Mawardi menyimpulkan definisi akal yaitu

pengetahuan tentang hal-hal yang diketahui secara langsung.

p. Sabar

Menurut Maskuri (2008: 103) sabar berasal dari bahasa Arab Shabara’ala ( َصَبَر

berarti memohon atau (َصَبَر َعْن) berarti bersabar atau tabah hati, shabara’an (َعَلى

mencegah, shabarabihi (َصَبَر ِبِھ) berarti menanggung.

Sabar dalam bahasa Indonesia berarti : Pertama, tahan menghadapi cobaan seperti

tidak lekas marah, tidak lekas putus asa dan tidak lekas patah hati, sabar dengan

pengertian sepeti ini juga disebut tabah, kedua sabar berarti tenang; tidak tergesa-

gesa dan tidak terburu-buru. Dalam kamus besar Ilmu Pengetahuan, sabar

merupakan istilah agama yang berarti sikap tahan menderita, hati-hati dalam

bertindak, tahan uji dalam mengabdi mengemban perintah-peintah Allah serta

tahan dari godaan dan cobaan duniawi Aktualisasi pengertian ini sering

ditunjukan oleh para sufi.

Dalam pendekatan ilmu Fikih, sabar didefinisikan sebagai tabah, yakni dapat

menahan diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan huum Islam, baik

dalam keadaan lapang maupun sulit, mampu mengendalikan nafsu yang dapat

menggoncangkan iman. Menurut Ibnu Qayyim sabar berarti menahan diri dari

kelih kesah dan rasa benci, menahan lisan dari mengadu, dan menahan anggota

badan dari tindakan yang mengganggu dan mengacaukan.

Definisi sabar menurut Qur’an surat Ali’Imran ayat 146-147 yang artinya : “Dan

berapa banyaknya Nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar
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dari pengikut-(nya) yang bertakwa, meraka tidak menjadi lemah karena bencana

yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah

(kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka

selain ucapan “Ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa tindakan-tindakan kami

yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tolonglah kami terhadap kaum

kafir”. Orang yang sabar menurut ayat tersebut adalah yang apabila ditimpa

musibah tidak menjadi lemah, lesu dan menyerah dengan keadaan yang terjepit,

bahkan ketika ditimpa misibah, orang yang sabar berdoa memohon ampun

kepada Allah atas dosa-dosa dan tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas

hukum yang telah ditetapkan Allah SWT.

Sabar menurut Ibnu Katsir (Maskuri , 2008: 105) ada tiga macam : Pertama,

sabar dalam meninggalkan hal yang diharamkan dan dosa; Kedua, sabar dalam

melakukan kekuatan dan kedekatan kepada Allah. Kesabaran yang kedua adalah

yang paling besar pahalanya, sebab sabar ini memiliki nilai yang hakiki; Ketiga,

yaitu sabar dalam menghadapi berbagai bencana dan petaka. Ketika mendapat

bencana ia tidak berkeluh kesah, tetapi memohon ampum dari perbuatan aib.

Ibnu Qayyim al-Jauziah membagi motivasi; sabar dalam tiga macam : sabar

dengan (pertolongan) Allah, sabar karena Allah, dan sabar bersama Allah.

Pertama adalah meminta pertolongan kepada-Nya sejak awal dan melihat bahwa

Allah-lah yang menjadikannya sabar, dan bahwa kesabaran seorang hamba

adalah dengan (pertolongan) Tuhannya, bukan dengan dirinya semata.

Sebagaimana Firman Allah :

َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَِّباِهللا
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Artinya : “Bersabarlah, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan
pertolongan Allah”. (al-Nahl, ayat 127)

Yakni seandainya Allah tidak menyabarkanmu niscaya engkau tidak akan

bersabar, Kedua, sabar karena Allah, yakni hendaklah yang mendorongmu untuk

bersabar itu adalah karena cinta kepada Allah, mengharapkan keridhaan-Nya, dan

untuk mendekatkan kepada-Nya, bukan untuk menampakkan kekuatan jiwa,

mencari pujian makhluk, dan tujuan-tujuan lainnya.

Ketiga, sabar bersama Allah yakni dalam perputaran hidupnya hamba selalu

bersama dan sejalan dengan agama yang dikehendaki Allah dan hukum-hukum

agamanya-Nya. Menyabarkan dirinya untuk selalu bersamanya, berjalan

bersamanya, berhenti bersamanya, menghadap kemana arah agama itu

menghadap dan turun bersamanya.:

Allah berfirman:

َم ٱْلَءاِخَر َوَذَكَر ٱللََّھ َكِثیًرۭالََّقْد َكاَن َلُكْم ِفى َرُسوِل ٱللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌةۭ لَِّمن َكاَن َیْرُجوا۟ ٱللََّھ َوٱْلَیْو

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu

yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan

dia banyak menyebut Allah.” [Al Ahzab 21]

Nabi Muhammad memiliki akhlaq dan sifat-sifat yang sangat mulia. Oleh karena

itu hendaklah kita mempelajari sifat-sifat Nabi seperti Shiddiq, Amanah,

Fathonah, dan Tabligh. Memang banyak sifat-sifat baik Nabi lainnya seperti

sabar, rendah hati, lemah-lembut, dsb. Namun di sini kita fokus pada sifat yang 4

di atas. Mudah-mudahan dengan memahami sifat-sifat itu, selain kita bisa

terhindar dari mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, kita juga bisa

meniru sifat-sifat Nabi sehingga kita juga jadi orang yang mulia.
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Secara etimologis (Maskuri, 2008: 104) sabar berarti menahan, seperti kata,

“Qutila fulanun shobr”, artinya, “si Fulan terbunuh dalam keadaan ditahan”. Oleh

karenanya, seseorang yang menahan diri terhadap sesuatu dikatakan orang yang

sabar.

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, “Jadikanlah sabar dan shalat sebagai

penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi

orang-orang yang khusyuk.” (QS. Al-Baqarah [2]: 45).

Menurut Ibnu Jarir, redaksi ayat itu memang memperingatkan Bani

Israel, namun yang dimaksud bukan mereka semata. Ayat ini mencakup mereka

dan orang-orang selain mereka.

Ibnul-Mubarak berkata dengan sanadnya dari Said bin Jubeir, “Sabar ialah

pengakuan hamba kepada Allah atas apa yang menimpanya, mengharapkan ridha

Allah semata dan pahala-Nya. Kadang-kadang seseorang bertahan dengan gigih

dengan menguatkan diri, dan tidak terlihat dari dia kecuali kesabaran.”

Dengan demikian, tidak ada orang yang bisa disebut sabar, jika sikapnya menolak

atau mengelak berdiri bersama permasalahan yang tidak mengenakkan di hati.

Orang yang sabar selalu memancarkan kehangatan bagi orang lain karena ia

senantiasa pasrah pada Allah dalam kondisi apa pun.

Jika ditimpa musibah, dia tidak akan larut atau meratapi musibah yang

menimpanya. Sedangkan jika diberi kesenangan atau kenikmatan, dia tidak akan

lupa diri dan kufur nikmat kepada Allah.
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Ali bin Abi Thalib mengumpamakan keutamaan sabar bagi keimanan seseorang

itu bagaikan tubuh, dan sabar adalah kepalanya. la mengatakan,

“Sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah

lenyap maka lenyap pulalah keimanan.” (HR. Baihaqi).

Walaupun secara sanad, atsar ini dinilai lemah, namun secara makna bisa

diterima. Hal itu dikarenakan cakupan sabar yang demikian luas dalam Islam. la

mencakup sikap seorang hamba dalam menghadapi berbagai perintah dan

larangan serta berbagai keadaan yang dialami manusia di dalam kehidupan, di

saat senang maupun susah. Al-Quran membahasakannya dengan istilah “sabar

yang baik”, Allah SWT berfirman, 5

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.” (QS. Al-Ma’aarij : 5).

Oleh karena itu, marilah kita mulai dari diri kita sendiri untuk senantiasa berlatih

sabar. Yakni, dengan komitmen sebagai seorang hamba untuk selalu mengikuti

apa yang dikehendaki oleh Allah SWT; selalu berjalan sesuai dengan perintah-

Nya.

Inilah yang disebut sabar ma’allah, tingkatan sabar yang paling tinggi dan

paling sulit. Dan Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar (Al-

Baqarah: 153)

Hai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Menurut Ibnul Qayyim, penulis berbagai kitab dan murid Ibnu Taimiyah, berkata,

“Sabar adalah menahan jiwa dari berputus asa, meredam amarah yang bergejolak,
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mencegah lisan berkeluh-kesah, menahan anggota badan dari berbuat

kemungkaran. Sabar merupakan akhlak mulia dari lubuk jiwa yang dapat

mencegah degannya akan tegak dan baik segala perkara.

Jadi, sabar itu ternyata tidak sama dengan pasrah. Jika kita pasrah artinya

berputus asa. Sedangkan sabar menerima keadaan yang ada tetapi tetap semangat,

tetap berusaha. Sabar juga identik dengan bagaimana memendam amarah yang

menggelegak. Sabar juga sama artinya menjaga mulut kita dari omongan yang

menunjukkan kemarahan. Mencegah agar mulut senantiasa terjaga dari omongan

kotor atau pembicaraan yang tidak perlu, misalnya

Tidak hanya itu, sabar pun bisa diartikan sebagai tetap kuat pendirian untuk tidak

berbuat maksiat, dan menghindari sejauh mungkin. Di sini, kita dituntut sabar

untuk berpegang kepada kebenaran ajaran agama. Bukan menyelewengkan atau

menyelewengkannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi. Dari Suhaib r.a.,

bahwa Rasulullah Sollalohu Allaihi Wassalam bersabda:

“Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, karena segala
urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat
kecuali hanya pada orang mukmin; yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia
bersyukur, karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik
untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena (ia mengetahui)
bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya.” (HR. Muslim)

Yang menarik dari hadis ini, menurut ahli tafsir, setiap mukmin digambarkan

oleh Rasulullah saw. sebagai orang yang memiliki pesona, yang digambarkan

dengan istilah ‘ajaban’. Mengapa ada pesona dan di mana pesona itu bisa

ditemukan? Pesona beranjak dari sikap seseorang dalam menyikapi segala

sesuatu. Dia senantiasa berprangka baik, hudnuzhon, positif thinking terhadap
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segala sesuatu yang ditakdirkan Allah. Ketika mendapatkan kebaikan, ia

refleksikan dalam bentuk syukur, ketika mendapat musibah dia bersabar. Segela

sesuatu dianggap sebagai karunia, anugerah Allah yang tiada banding. Dan

tidaklah Allah memberikan sesuatu kepadanya melainkan pasti sesuatu tersebut

adalah positif baginya.

Begitu pula saat mendapatkan musibah, mendapat kabar buruk, nasib tak

menguntungkan, ia akan bersabar. Karena ia yakin, hal tersebut merupakan

pemberian sekaligus cobaan bagi dirinya yang ada rahasia kebaikan di dalamnya.

Sehingga refleksinya adalah dengan bersabar dan mengembalikan semuanya

kepada Allah. Bukan malah lantas menyalahkan Sang Khalik. Bukankah

terkadang ada orang yang bilang begini: Allah nggak adil, mengapa saya begini

dan begitu?

Kesabaran tetaplah penting. Sangat penting. Kesabaran merupakan salah satu

petunjuk atau ciri seseorang itu bertaqwa atau tidak. Bahkan sebagian ulama

mengatakan bahwa kesabaran setengah keimanan. Sabar memiliki kaitan erat

dengan keimanan: seperti kepala dengan jasadnya. Tidak ada keimanan yang

tidak disertai kesabaran, sebagaimana tidak ada jasad yang tidak memiliki kepala.

Sabar merupakan istilah dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah bahasa

Indonesia. Asal katanya adalah “shabara”, yang membentuk infinitif (masdar)

menjadi “shabran“. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan dan mencegah.

Amru bin Usman mengatakan, bahwa sabar adalah keteguhan bersama Allah,

menerima ujian dari-Nya dengan lapang dan tenang. Hal senada juga

dikemukakan oleh Imam Al-Khawas:
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“Sabar adalah refleksi keteguhan untuk merealisasikan Al-Qur’an dan sunnah.
Sehingga sabar tidak identik dengan kepasrahan dan ketidakmampuan.
Rasulullah Solloahu Allaihi Wassalam memerintahkan umatnya untuk sabar
ketika berjihad. Padahal jihad adalah memerangi musuh-musuh Allah, yang
klimaksnya adalah menggunakan senjata (perang).”

q. Hemat

Hemat (Zuriah, 2007: 58) adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau

mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-

cita keadilan sosial masyarakat sebagai sarana hidup agar berfungsi memenuhi

kebutuhan sebagai bangsa yang sedang membangun, tidak bersikap boros berarti

bahwa dalam memenuhi keperluan hidup harus berhati-hati tidak boros, cermat

dalam menggunakan uang, barang, dan sebagainya.

Menurut ajaran agama Islam hemat adalah suatu yang diwujudkan dengan

perbuatan atau sikap berhati-hati dalam menggunakan sebagian hartanya untuk

ditabung. Islam mengajarkan agar kita hidup hemat tidak berlebih-lebihan dan

tidak bakhil. Orang yang hemat mengeluarkan uang penuh perhitungan antara

pemasukan dan pengeluaran, antara mana yang perlu dan kurang dibutuhkan.

Seorang mukmin yang baik dalam kehidupan sehari-harinya tidak boros dan tidak

pula kikir dalam menggunakan hartanya harus ada keseimbangan antara kedua

macam sifat tersebut dan selalu dipelihara dan dijaga. Apabila seorang mukmin

menjadi kaya ia harus mampu menggunakan hartanya untuk kepentingan dirinya

sendiri dan membantu kepentingan masyarakat, dan jika ia menjadi miskin ia

harus dapat menguasai dirinya dengan pola hidup sederhana. Pola hidup

sederhana adalah hidup secara wajar dan tidak berlebihan, penyesuaian gaya

hidup dengan kemampuan keluarga dan keadaan lingkungan, akan mewujudkan
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ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan keluarga. Dengan pola hidup

sederhana seseorang dapat diharapkan dapat hidup hemat disertai senang bekerja

keras.

Sifat kikir atau bakhil akan membawa kerugian dan kerusakan karena seseorang

yang bakhil akan selalu berusaha memupuk kekeyaan untuk dirinya sendiri

semata, bahkan ia akan menahan mengeluarkan untuk kepentingan dirinya atau

keluarganya, terlebih lagi untuk kepentingan masyarakat ia tidak akan

menghiraukan orang yang meminta bantuan atau sumbangan sekalipun itu untuk

kepentingan umum seperti sarana ibadah, pendidikan dan untuk membantu

orang-orang yang terkena musibah.

Dari keterangan diatas dapat kita rincikan manfaat hemat adalah sebagai berikut :

1. Terhindar dari sifat pemborosan dan mubazir

2. Terhindar dari sifat bakhil

3. Mempunyai jaminan masa depan

4. Terhindar dari kesulitan dan kesusahan

5. Mendapat pahala dari Allh SWT

r. Sederhana

Pengertian Hidup Sederhana Hidup sederhana berarti membebaskan segala ikatan

yang tidak di perlukan. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan

suatu pilahan, keputusan untuk menjalani hidup yang berfokus pada apa yang

benar-benar berarti (Anwar Junaidi.2007). Memahami pengertian hidup

sederhana tidak bisa di maknai secara sederhana, artinya hidup sederhana ini

memiliki pengertian yang luas. Jika seseorang memaknai pengertian hidup
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sederhana secara simple maka terkesan bahwa hidup sederhana itu hidup yang

apa adanya. Padahal maksud dari hidup sederhana bukan semacam itu. Ciri-ciri

hidup sederhana Hidup sederhana bukan berarti hidup miskin atau kikir. Namun

hidup sederhana adalah hidup yang di sesuaikan dengan kebutuhan dan tidak

berlebihan dalam menggunakan harta yang ada. Sederhana lebih menekankan

pada aspek gaya hidup bukan pada usaha yang di lakukan seseorang. Artinya

usaha untuk mencapai kesuksesan tidak bolah sederhaha, tapi harus semaksimal

mungkin di lakukan. Hal ini mengisyaratkan bahwa hidup sederhana adalah

menggunakan hasil yang sudah di upayakan secara maksimal dengan

sederhanasesai dengan kebuthan yang ada.

Berikut adalah ciri-ciri hidup sederhana Hidup yang wajar, hidup sederhana

adalah hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang di miliki.

Wajar di sini juga mempunyai arti mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan

yang ada, tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting.

Cerdas. Mampu menggunakan harta dengan pertimbangan yang matang, tidak

hanya berorientasi pada masa sekarang, tapi juga punya orientasi pada masa yang

akan datang. Selain itu juga mampu mempertimbangkan manfaat atas barang

yang di beli dan semua perilaku yang di lakukan tidak menjadikan keinginan

menjadi kebutuhan. Setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari keinginan-

keinginan, dalam hidu sederhana seseorang harus mampu mengelola keinginan

secara baik, jangan sampai setiap keinginan di jadikan kebutuhan yang harus di

penuhi, sederhan itu terkait dengan gaya hidup bukan pada usaha yang di

lakukan. Untuk itu cara berperilaku hidup sederhana adalah bagaimana seseorang

menggunakan harta yang di miliki untuk mencukupi segala kebutuhan yangada
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secara cerdas. Berikut adalah cara hidup sederhana punya skala prioritas dalam

memenuhi kebutuhan usakan kita memiliki skala prioritas dalam memenuhi

kebutuhan. Pahamai benar apa yang menjadi kebutuhan pokok. Inilah skala

prioritas utama kita, kebutuhan pokok ini meliputi, sandang, pangan , papan,

pendidikan dan pengembangan diri. Tetap bekerja keras dan berusaha. Sederhana

bukanlah hidup miskin, artinya kita tataap harus melakukan usaha secara

sungguh-sungguh untuk memperbaiki kulaitas hidup menjadi lebih baik dan

sejahtera. Baru jika kita mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita usahakan

kita mampu menggunakan hasil itu secara sederhana, tidak bermewah-mewahan

atau membelanjakan uang secara berlebihan.

Demikianlah beberapa hal yang harus kita pahami tentang hidup sederhana. Tetap

semangat, tetap berusaha semaksimal mungkin, serta menggunakan hasil tersebut

secara baik sesuai dengan kebutuhan yang ada itulah makna sederhana. Hidup

sederhana berarti membebaskan segala ikatan yang tidak di perlukan. Berbeda

dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan suatu pilahan, keputusan untuk

menjalani hidup yang berfokus pada apa yang benar-benar berarti (Anwar

Junaidi.2007). Memahami pengertian hidup sederhana tidak bisa di maknai

secara sederhana, artinya hidup sederhana ini memiliki pengertian yang luas. Jika

seseorang memaknai pengertian hidup sederhana secara simple maka terkesan

bahwa hidup sederhana itu hidup yang apa adanya. Padahal maksud dari hidup

sederhana bukan semacam itu. Ciri-ciri hidup sederhana Hidup sederhana bukan

berarti hidup miskin atau kikir. Namun hidup sederhana adalah hidup yang di

sesuaikan dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dalam menggunakan harta

yang ada.
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Sederhana lebih menekankan pada aspek gaya hidup bukan pada usaha yang di

lakukan seseorang. Artinya usaha untuk mencapai kesuksesan tidak bolah

sederhaha, tapi harus semaksimal mungkin di lakukan. Hal ini mengisyaratkan

bahwa hidup sederhana adalah menggunakan hasil yang sudah di upayakan

secara maksimal dengan sederhanasesai dengan kebuthan yang ada. Berikut

adalah ciri-ciri hidup sederhana Hidup yang wajar, hidup sederhana adalah hidup

yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang di miliki. Wajar di sini

juga mempunyai arti mampu menggunakan harta sesuai kebutuhan yang ada,

tidak menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Cerdas

mampu menggunakan harta dengan pertimbangan yang matang, tidak hanya

berorientasi pada masa sekarang, tapi juga punya orientasi pada masa yang akan

datang. Selain itu juga mampu mempertimbangkan manfaat atas barang yang di

beli dan semua perilaku yang di lakukan tidak menjadikan keinginan menjadi

kebutuhan. Setiap orang pasti tidak akan pernah lepas dari keinginan-keinginan,

dalam hidup sederhana seseorang harus mampu mengelola keinginan secara baik,

jangan sampai setiap keinginan di jadikan kebutuhan yang harus di penuhi.

Berikut adalah cara hidup sederhana punya skala prioritas dalam memenuhi

kebutuhan Usakan kita memiliki skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan.

pahamai benar apa yang menjadi kebutuhan pokok. Inilah skala prioritas utama

kita, kebutuhan pokok ini meliputi, sandang, pangan , papan, pendidikan dan

pengembangan diri. Tetap bekerja keras dan berusaha Di awal tadi di jelaskan

hidup sederhana bukanlah hidup miskin, artinya kita tataap harus melakukan

usaha secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki kulaitas hidup menjadi lebih

baik dan sejahtera. Baru jika kita mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita



101

usahakan kita mampu menggunakan hasil itu secara sederhana, tidak bermewah-

mewahan atau membelanjakan uang secara berlebihan. Demikianlah beberapa hal

yang harus kita pahami tentang hidup sederhana. Tetap semangat, tetap berusaha

semaksimal mungkin, serta menggunakan hasil tersebut secara baik sesuai

dengan kebutuhan yang ada itulah makna sederhana.

Banyak definisi yang bisa kita gunakan untuk merumuskan apa itu hidup

sederhana, tapi paling tidak Hidup sederhana mengandung pengertian hidup

sebagaimana layaknya sesuai dengan kondosi dan norma yang berlaku didalam

masyarakat. Hidup sederhana juga bukan berarti menghinakan diri dengan cara

hidup yang tidak layak. Dengan demikian, hidup sederhana mengandung

beberapa pokok pengertian sebagai berikut :

 Hidup sebagaimana layaknya ( hidup layak )

 Tidak bermewah-mewahan

 Tidak sok miskin atau menghinakan diri

 Tidak memamerkan kekayaan atau kemampuan materinya.

Terus bagaimana hidup sederhana bagi seorang pelajar? Berikut ini sikap hidup

sederhana yang bias dipraktekkan oleh para pelajar dalam kehidupan sehari-hari

antara lain :

 Berpakaian dengan rapi, sopan dan sederhana

 Makan yang sederhana ( tidak perlu mahal ) tapi bergizi dan tidak

berlebihan

 Bergaul dengan semua teman tanpa membeda-bedakan teman

 Tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan
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 Mau berkendaraan dengan apapun sesuai kebutuhan

s. Syaja’ah/ Berani

Syaja’ah (Mufid, 2002: 69) artinya berani, tetapi bukan berani dalam arti siap

menentang siapa saja tanpa mempedulikan apakah dia berada di pihak yang benar

atau salah, dan bukan pula berani mempeturutkan hawa nafsu, tetapi berani yang

berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Menurut

pandangan Islam, berani tidaklah ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi oleh

kekuatan hati dan kebersihan jiwa. Rasulullah SAW bersabda:

“Bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat.

Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya

diwaktu marah”. (HR. Muttafaqun ‘Alaih)

Kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri (hawa nafsu) ketika marah

adalah bentuk keberanian yang muncul dari hati yang dan jiwa yang kuat.

Menurut Ilyas (Ahmad Syafi’i Mufid, 2012 : 72), keberanian tidak hanya

ditunjukkan dalam peperangan, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah.

1. Keberanian Jihad Fii Sabilillah (mengahadapi musuh dalam peperangan).

Sebagai seorang muslim harus berani maju untuk berperang dalam membela

kebenaran sampai menang atau mati syahid. Hal ini sebagaimana terdapat

dalam QS. Al- Anfal ayat 15-16,

“Hai orang –orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang kafir
yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka
(mundur). Barangsiapa yang membelakangi mereka diwaktu itu (mundur),
kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri
dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan
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membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya adalah neraka Jahannam.
Dan amat buruklah tempat kembalinya”.

Rasulullah telah mencontohkan hal ini dalam perang Badar, dengan pasukan

300 orang berani menghadapi lawan yang jumlahnya tiga kali lipat (sekitar

1000 orang) dan ternyata Rasulullah bersama sahabatnya berhasil mencapai

kemenangan.

2. Keberanian menyatakan kebenaran (kalimah al-haq) meskipun di depan

penguasa yang zalim. Dalam hal ini Rasulullah bersabda :

“ Jihad yang paling afdhal adalah memperjuangkan keadilan dihadapan
penguasa yang zalim”. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

3. Keberanian untuk mengendalikan diri tatkala marah sekalipun dia mampu

melampiaskannya.

t. Terbuka

Keterbukaan (Wahyuni.2004) berarti memeberi peluang luar untuk masuk, dan

menerima berbagai hal untuk masuk, baik itu dibidang ilmu pengetahuan,

teknologi dan kebudayaan, ideology, paham dan aliran, ataupun ekonomi.

Terbuka menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain dlam pergaulan. Tidak

menutup diri dari pergaulan, keterbukaan dan keterusterangan terhadap apa yang

dipikirkan, diinginkan, diketahui  dan kesediaan menerima saran dan kritik dari

orang lain.

Keterbukaan sangat penting dalam berkomunikasi. Sikap keterbukaan di antara

kita akan dapat melancarkan informasi, dan pada akhirnya akan dapat

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keterbukaan itu, kita akan

dapat menyerap berbagai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dan dengan
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itu pula kita akan bersikap dan berperilaku mau menghargai perbedaan yang

dimiliki oleh orang, kelompok, atau suku bangsa  lain. Sikap keterbukaan juga

akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Budi pekerti dalam

hubungannya dengan penerapan sikap berbudi pekerti luhur, salah satu

sasarannya membangun  dan menumbuhkembangkan individu-individu yang

berjiwa demokratis. Adapun ciri-ciri keterbukaan dalam kehidupan sehari-hari

adalah sebagai berikut: demokratis, berkeadilan, musyawarah dan mufakat,

berpikir luas dengan hati yang terbuka, berani mengakui kesalahan.

u. Mawas Diri

Mawas diri menurut Marbangun Hardjowirogo (Zakiah Daradjat dkk, 1996: 74)

ialah meninjau ke dalam, hati nurani kita guna mengetahui benar tidaknya, suatu

tindakan yang telah di ambisecara teknis psikiologis usaha tersebut dapat

dinamakan juga instropeksi yang pada dasarnya ialah pencarian tanggung jawab

ke hati nurani mengenai suatu perbuatan.

Menurut saya pribadi mawas diri adalah sikap hati-hati dan menjadi yang lebih

baik untuk kedepannya. Mawas diri pun tidak boleh berlebihan karna jika

berlebihan kita tidak akan berani mengambil sikap atau berani untuk lebih baik.

Otak menyimpan semua hasil rekaman pengetahuan dan penghayatan kita dalam

memori-nya. Apabila karena satu dan lain hal kita sempat keliru belajar menjadi

’tidak mampu, tidak berdaya, tidak bias belajar’, maka langkah yang perlu

dilakukan adalah merombak hasil belajar tersebut.

Salah satu sikap mawas yang perlu dijaga adalah mawas akan kosakata yang

Anda ungkapkan baik ke diri maupun ke luar. Kosa-kata yang Anda pakai
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mencerminkan siapa Anda tetapi juga membentuk diri Anda. Mawas diri menurut

kamus Besar Bahasa indonesia, edisi kedua, balai pustaka 1993, ialah melihat

memeriksa dan mengoreksi) diri sendiri secara jujur, instropeksi, kita harus

mawas diri agar kita janagan membuat kesalahan yang sama.

Mawas diri menurut Marbangun Hardjowirogo (Zakiah Daradjat dkk, 1996: 75)

ialah meninjau ke dalam, hati nurani kita guna mengetahui benar tidaknya suatu

tindakan. Secara teknis psikiologis usaha tersebut dapat dinamakan juga

instropeksi yang pada dasarnya ialah pencarian tanggung jawab ke hati nurani

mengenai suatu perbuatan. orang jawa sering berbicara tentang mawas diri dan

berusaha pula untuk mempraktikkannya guna mendapatkan jawaban atas

persoalan yang di hadapinya yakni apakah suatu perbuatan yang di lakukannya,

suatu tindakan yang di ambilnya secara moral dapat di benarkan dan dapat di

pertanggungjawabkan, adapun jawaban yang di cari adalah menelaah hati nurani.

v. Ikhlas

Ikhlas (Qomari Anwar, 2008: 27: adalah ucapan, perbuatan, diam, bergerak, yang

dirahasiakan, yang ditampak, hidup atau mati hanya untuk ridha Allah swt.

semata. Adapun pengertian ikhlas yang diberikan para ulama, yaitu :

a. Pertama, ikhlas ialah mengkhususkan tujuan semua perbuatan kepada

Allah swt. semata. Pengkhususan ini mengharuskan tujuan perbuatan itu

hanya untuk-Nya, bukan yang lain.

b. ikhlas ialah melupakan pandangan manusia, sehingga kita hanya melihat

Sang Pencipta alam. Orang yang menangis kerena takut kepada Allah

swt., memberikan infaq, atau mengerjakan shalat di tengah ribuan, bahkan
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jutaan orang akan tetap ikhlas karena tidak menggubris pandangan

manusia tadi. Ia hanya melihat pandangan Allah swt. semata.

c. ikhlas diartikan dengan tidak memaksudkan perbuatan agar dilihat orang,

namun memaksudkan agar dilihat oleh Allah swt. Sebagaiman firman

Allah swt. :

“dan cukup lah Allah swt. sebagai saksi…” (al-Fath : 2

“Katakanlah, ‘sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya

untuk Allah swt., Rabb semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya dan demikian itulah

yang diperintahkan kepadaku…“ (QS. Al-An’am : 162-163).

Lebih mengherankan, ternyata iblis tidak berkuasa untuk menggoda semua

manusia yang ikhlas, seperti firman Allah swt. :

“Iblis berkata, ‘Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka

dibangkitkan’. Allah swt. beriman, ‘sesungguhnya kamu termasuk orang-orang

yang diberi tangguh, sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya (hari

kiamat)’. Iblis menjawab ‘Demi kekuasaan Engkau aku akan menyesatkan

mereka semua-nya, kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas diantara mereka’.”

(QS. Shad : 79-83)

Maka, semakin menebal ikhlas kita, iblis pun akan semakin jera dan menyingkir.

Barang siapa yang melakukan shalat di Masjid, sementara ia tidak memiliki niat

ikhlas karena Allah swt, dan taat kepada-Nya, maka apa yang ia lakukan dengan

bentuk dan niat itu tidak akan memperoleh pahala. Yang memakai hijab bukan

dengan niat ikhlas dan taat kepada Allah SWT, tidak akan memperoleh pahala
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dari-Nya. Dan semua perbuatan yang dilakukan tanpa niat ikhlas dan taat kepada

Allah swt., maka hal itu akan sia-sia. Bahkan, derajat kita tidak akan dinaikkan

dan kita tidak akan mampu menggapai tingkatan-tingkatan derajat yang tinggi di

sisi Allah swt. kecuali dengan ikhlas. Rasulullah saw. bersabda yang artinya

sebagai berikut :

“Allah swt. berfirman,’ jika hamba-Ku berniat melakukan suatu amal keburukan,
maka janganlah kalian (para malaikat) mencatat kesalahannya hingga dia
mengerjakannya. Jika ia telah melaku-kannya, tulislah semisal perbuatanya.
Dan jika ia meninggalkan-nya karena takut kepada-Ku, maka tulislah baginya 1
kebaikan. Dan jika hamba-Ku berniat melakukan suatu amal kebaikan namun
belum baginya dikerjakannya, maka tulislah 1 kebaikan. Adapun jika ia telah
melakukan, maka tulislah baginya 10 kebaikan, hingga 700 kali lipat ‘.” (HR.
Imam Al-Bukhari)

Al-Ghazali ra. Pernah berkata,: “semua manusia itu celaka kecuali orang yang

berilmu. Dan semua yang berilmu itu celaka kecuali orang yang beramal. Dan

semua orang yang beramal akan celaka kecuali yang ikhlas. Dan orang yang

ikhlas selalu dibayangi bahaya yang besar”.

w. Demokrasi

Pengertian Demokrasi (Zainal Aqib.2011) adalah bentuk pemerintahan yang

setiap warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan

yang menentukan hidup mereka. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk

pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunya

kedaulatan tertinggi. Demokrasi mengisinkan warga negaranya untuk

berpartisipasi baik secara langsung atau dengan perwakilan dalam perumusan,

pengembangan, dan juga pembuatan hukum.

Demokrasi berasal dari bahasa yunani dari kata Demokratia yang berarti

"kekuasaan rakyat". Demokratia terdiri dari dua kata yaitu demos yang berarti
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rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi mencakup

kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkin dalam terjadinya praktik

kebebasan politik baik secara bebas dan setara.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli (Zainal Aqib.2011). Pendidikan

Karakter Membangun Perilaku Positif Anak Bangsa. Yrama Widya: Bandung.)

Selain pengertian umum demokrasi diatas, terdapat juga beberapa pendapat para

ahli yang mendefinisikan pengertian demokrasi. Pengertian demokrasi menurut

para ahli adalah sebagai berikut...

 Abraham Lincoln: Menurutnya, pengertian demokrasi adalah sistem
pemerintah yang diselenggaran dari rakyat, oleh rakyat dan untu rakyat.

 Charles Costello: Menurut Charles Costello, pengertian demokrasi adalah
sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan
pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi
hak-hak perorangan warga Negara

 Hans Kelsen: Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah
pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan
kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat
telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan
diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.

 Merriem: Menurut Merriem, demokrasi didefinisikan sebagai
pemerintahan oleh rakyat, khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di
mana kekuasan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka
baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem
perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu
bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk
mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau
privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

 Sidney Hook: Menurutnya, pengertian demokrasi adalah bentuk
pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting
secara langsung atau tidak didasarkan dari kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

 John L. Esposito: kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya,
semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun
mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu
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saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara
unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

 C.F. Strong: Demokrasi menurut definisi C.F. Strong adalah suatu sistem
pemerintahan dimana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta
dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah
akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada
mayoritas tersebut.

 Hannry B. Mayo: Menurut Hannry B. Mayo, pengertian demokrasi adalah
kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil
yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang
didasarkan dari prinsip kesamaan politik dan diselenggaran dalam suasana
di mana terjadi kebebasan politik.

 Samuel Huntington: Menurutnya, demokrasi adalah para pembuat
keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui
suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan didalam sistem itu
para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hamir seluruh
penduduk dewasa dapat diberikan suara

x. Toleransi

Istilah toleransi ((Zainal Aqib.2011)) berhubungan dengan nilai dan perilaku. Ia

berasal dari bahasa Inggris tolerance atau tolerantia dalam bahasa Latin. Kurang

lebih istilah ini menunjukkan pada arti “saling memahami, saling mengerti, dan

saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan”. Sementara, istilah

“kerukunan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, diartikan sebagai “hidup bersama

dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak

menciptakan perselisihan dan pertengkaran”. Kerukunan adalah istilah yang

dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Intinya, hidup bersama dalam

masyarakat dengan “kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan

perselisihan dan pertengkaran.1 Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka

”toleransi” dan “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh

masyarakat manusia.
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Dalam terminologi Islam (Zuhairini dkk.1995) istilah yang dekat dengan

toleransi adalah ”tasamuh”. Seekalipun tidak secara utuh menunjukkan

pengertian yang sama, tetapi secara essensial mengandung tujuan yang

diinginkan, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai

sebagai sesama manusia. Tasamuh memuat tindakan penerimaan dan tuntutan

dalam batas-batas tertentu. Tasamuh mengandung harapan pada satu pihak untuk

memberi dan sekaligus mengambil. Subjek yang melakukan tasamuh dalam

Islam dinamakan mutasamihin, yang berarti “pemaaf, penerima, menawarkan,

pemurah sebagai tuan rumah kepada tamu”. Dalam pelaksanaannya, orang yang

melakukan tindakan tasamuh ini tidak sepatutnya menerima saja sehingga

menekan batasan hak dan kewajibannya sendiri. Dengan kata lain, perilaku

tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar

batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan (aqidah). Meskipun

tasamuh memiliki pengertian seperti di atas, dalam banyak konteks, ia seringkali

diselaraskan arti dengan kata “toleransi”. Toleransi adalah “harmoni dalam

perbedaan”, yang tidak hanya menuntut kewajiban moral semata, tetapi juga

persyaratan politik dan hukum. Dalam konteks ke-Indonesia-an, sebagaimana

sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari

beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama yang beragam. Dari keragaman ini

tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan.

Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang

dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen

masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan

upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun. Pendekatan keamanan
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dan stabilitas nasional, sebagaimana dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya,

memang dipandang telah berhasil. Tetapi didalamnya tersimpan bahaya laten

berupa terlalu lama menyimpan ketidakpuasan, keberpihakan, represif, dll. yang

suatu saat bisa meledak. Sebagaimana kita lihat bersama, sejarah telah

membuktikan itu, yang sampai sekarang masih terasa dampaknya. Yang

diperlukan sekarang, bukan hanya kebijakan pemerintah melalui berbagai

peraturan kerukunan hidup antar ummat beragama, tetapi jauh dari itu adalah

bagaimana menanamkan dan memunculkan kesadaran, bahwa hidup rukun,

damai, dan penuh persaudaraan di alam yang pernuh perbedaan tanpa

permusuhan merupakan perintah agama.

y. Menjauhkan Diri dari Praktik Kekerasan

Muhammadiyah (Mohammad Ali, 2010: 94) berjuang mewujudkan ishlah

(perdamaian), memperbanyak kawan dan tidak menyukai praktik kekerasan.

Muhammadiyah mengajak setiap warganya, khususnya pelajar untuk selalu

mengedepankan musyawarah dalam setiap penyelesaian persoalan dalam

kehidupannya. Mengamalkan sikap dan mengedepankan musyawarah dalam

menghindari praktik kekerasan akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan

orang lain.

2.6 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhidayah dengan judul “Peran

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian Siswa

Di Smp Negeri I Ngunut Tulungagung”, dalam penelitian ini

permasalahan yang dibahas adalah (1) Peran guru Pendidikan Agama
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Islam dalam membentuk kepribadian siswa di SMP Negeri I Ngunut

Tulungagung, (2) Usaha-usaha guru Pendidikan Agama Islam dalam

membentuk  kepribadian siswa di SMP Negeri I Ngunut Tulungagung,

(3) Faktor-faktor yang terkandung dalam membentuk kepribadian

siswa di SMP Negeri I Ngunut Tulungagung.

Dalam penelitian ini menghasilkan bahwa peran guru pendidikan

agama Islam dalam membentuk kepribadian siswa yaitu sebagai

seorang guru harus bisa memposisikan sebagai seorang guru, bertindak

sebagai orang tua, dan kapan kita harus menempatkan diri sebagai

teman. Selain dari pada itu menjadi informan, fasilator dan

pembimbing. Sedangkan usaha-usaha guru pendidikan agama Islam

dalam membentuk kepribadian siswa adalah memberikan contoh yang

baik dengan perilaku yang nyata, mengingatkan kepada anak-anak

yang berbuat salah atau berperilaku menyimpang dari agama, memulai

pelajaran dalam kelas dengan cerita yang bernafaskan Islami, melalui

kesenian yang bernafaskan Islami. Adapun faktorfaktor yang

tekandung dalam membentuk kepribadian siswa ialah guru mendidik

siswa, teman sebaya, keluarga, masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Busyro, dengan judul “ Model

Pembentukan Kepribadian Islami Siswa Melalui Pembelajaran Agama

Islam Di Sma Negeri 1 Parung”, penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui model pembentukan kepribadian Islami siswa melalui

pembelajaran agama Islam di SMA Negri 1 Parung bogor. Dalam
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penelitian ini disimpulkan bahwa model pembelajaran pendidikan

agama Islam yang diterapkan di SMA Negeri 1 Parung dalam

membentuk kepribadian siswa yang Islami antara lain; kedisiplinan,

pembiasaan, mendidik melalui ibrah, mendidik melalui mauidhzah,

mendidik melalui targhib dan tarhib, dan keteladanan. Dari model

tersebut terlihat 84% siswa mematuhi perintah guru dalam

melaksanakan do’a sebelum pelajaran dimulai dan banyaknya siswa

yang mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam serta kegiatan

keagamaan lainnya seperti kegiatan pesantren kilat yang ada disekolah

dengan baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Helly Rahmayandi, dengan judul

“Peran Guru Akidah Sebagai Model Dan Teladan Dalam Pembentukan

Kepribadian Siswa Kelas Viii Smp Muhammadiyah 3 Yogyakarta”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru Akidah dalam

pembentukan kepribadian siswa kelas VIII, cara penanaman

pembentukan kepribadian serta faktor-faktor yang mendukung dan

menghambat dalam pembentukan kepribadian siswa kelas VIII SMP

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

peran guru Akidah sebagai model dan teladan telah dilaksanakan

dengan baik seperti menunjukkan gaya bicara yang baik, lemah

lembut, berpakaian yang sopan dan rapi serta kebiasaan bekerja yang

disiplin. Tetapi ada unsur model dan teladan yang dianggap siswa

terkesan kurang tegas, yakni keputusan dalam menghadapi suasana

kelas yang gaduh. Keputusan yang dilakukan lebih ke pemberian
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nasehat tanpa membentak. Upaya proses pembentukan kepribadian

siswa kelas VIII dilakukan dengan tiga hal, yakni internalisasi nilai-

nilai moral, internalisasi nilai-nilai keagamaan serta internalisasi nilai-

nilai keimanan.

2.7 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Tidak mudah untuk menjelaskan atau mengartikan nilai karena nilai adalah

sesuatu yang abstrak. Manusia sebagai insan individu dan makhluk sosial baik

secara sadar atau pun secara tidak sadar melakukan penilaian dalam kehidupanya.

Nilai merupakan terjemahan kata value yang berasal dari bahasa Latin valere atau

bahasa Prancis kuno valoir yang dapat dimaknai sebagai harga. Nilai dari sesuatu

atau hal ditentukan oleh hasil inteaksi antara subyek yang menilai dan obyek

Nilai

Norma

Kepribadian
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yang dinilai atau hasil interksi dua variaberl atau lebih (Daroeso, 1986:19).

Menurut Bertens (2005:141) ciri-ciri nilai sebagai berikut, 1) nilai berkaitan

dengan subyek, kalau tida ada subyek yang menilai maka tidak ada nilai, 2) nilai

hadir dalam sesuatu konteks praktis, dimana subyek ingin membuat seuatu, 3)

nilai-nilai mengandung sifat-sifat yang “ditambah” oleh subyek pada sifat-sifat

yang dimiiki oleh obyek

Nilai dari suatu obyek terletak pada subyek yang menilainya. Kluckohn

(Mulyana.2004:10) mendefinisikan nilai sebagai konsepsi (tersirat atau tersurat,

yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yan

diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan

akhir tindakan. Nilai adalah suatu penghargaan atau kualitas terhadap sesuatu

atau hal, yang dapat dasar penentu tingkah alaku seseorang, karena sesuatu hal itu

menyenangkan (pleasant) memuaskan (satifying), menarik(interest), berguna

(usefull), menguntungkan (profitable) atau merupakan suatu sistem keyakinan

(belief) (Daroeso, 1986:20).

Berdasarkan KBBI (2005), nilai adalah 1) harga (taksiran harga) 2) harga uang 3)

angka kepandaian 4) banyak sedikitnya isi kadar, mutu 5) sifat-sifat hal-hal yang

penting atau berguna bagi kemanusiaan 6) sesuatu yang dapat menyempurnakan

manusia sesuai dengan hakikatnya. Menurut Suyahmo (2002:137) bahwa nilai

adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir

maupun batin. Gordon Allpot (Mulyana.2004:9) mendefinisikan nilai sebagai

keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihanya. Dalam

kehidaupan manusia nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi
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dalambersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak. Sejalan dengan

pendapat di atas Hurlocks (Hariyadi.2003:89) mengemukakan bahwa nilai adalah

sesuatu yang diyakini kebenaranya dan mendorong orang untuk mewujudkanya.

Pengertian nilai tersebut sejalan dengan pengertian nilai yang lebih sederhana

oleh Mulyana. Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan

(Mulyana, 2004:11). Nilai adalah sesuatu yang berharga, hal yang penting, dan

berguna bagi kemanusiaan berupa idee dan bersifat abstrak yang merupakan

sebuah keharusan (das sollen) yang diyakini danmendorong orang untuk

mewujudkanya.

Para ahli juga mengurutkan nilai berdasarkan tingkat keutamanya, urutan-urutan

tersebut membuta hierarki nilai. nilai dalam kenyataanya ada yang lebih tingggi dan

ada yang lebih rendah jika dibandingkan antara yang satu dengan yang lainya. Max

Scheler membagi hierarki nilai kedalam empat hierarki nilai, dan James Lipham

menganalisis hierarki nilai kedalam tiga hierarki nilai budaya. Menurut Max Scheler

(Mulyana.2004:38-39), nilai memiliki hierarki yang dapat dikelompokan ke

dalam empat tingkatan, yaitu:

1) Nilai kenikmatan. Pada tingkatan ini terdapat serangkaian nilai yang

menyenangkan atau sebaliknya yang kemudian orang merasakan bahagia

atau menderita.

2) Nilai kehidupan. Pada tingkatan ini terapat nilai-nilai yang penting bagi

kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran badan, kesejahteraaan umum,

dan seterusnya.
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3) Nilai kejiwaan. Pada tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang sama

sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Misalnya

keindahan, kebenaran, pengetahuan murni yang dicapai melalui filsafat.

4) Nilai kerohanian. Pada tingkatan ini terdapat nilai yang suci maupun tidak

suci. Nilai-nilai ini terlahir dari nilai ketuhanan sebagai nilai tertinggi.

Hierarki nilai tersebut ditetapkan dengan menggunakan empat kriteria, yaitu:

semakin tahan lama semakin tinggi tingkatanya, semakin dapat dibagikan tanpa

mengurangi maknanya semakin tinggi nilainya, semakin tidak tergantung pada

nilai-nilai lain semakin tinggi esensinya, semakin membahagiakan semakin tinggi

fungsinya (kaswardi, 1993:38). Dalam buku yang lain Max Scheller

menyebutkan hirearki nilai menjadi tiga yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai

kerohanian. Nilai yang baik atau pantas akan menjadi acuan dibentuknya suatu

norma/ aturan dalam kehiduapan bermasyarakat, supaya tidak melakukan hal-hal

yang menyimpang dari nilai yang telah disepakati, seperti dibawah ini:

a. Norma Agama adalah peraturan yang sifatnya mutlak dan tidak dapat

ditawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Norma ini

berisikan peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah,

larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan.

b. Norma Kesopanan adalah sekumpulan peraturan sosial yang timbul dari

pergaulan segolongan manusia dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan

sehari-hari sekelompok masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana

seorang bertingkah laku yang wajar dalam masyarakat.

c. Norma Kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi

petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang
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perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku menjadi kebiasaan

individu.

d. Norma Kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani

yang menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan apa

yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

e. Norma Hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga- lembaga tertentu,

seperti pemerintah sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa

orang untuk berperilaku sesuai dengan aturan.

Siswa SMA merupakan remaja yang sedang dalam tahap perkembangan baik

secara fisik ataupun psikologis, dimana dalam tahap ini remaja mudah untuk

dipengaruhi. Dalam pembentukan kepribadian seorang remaja dibutuhkan

penanaman nilai dan norma sejak dini yang artinya sejak seorang anak berada

dalam masa pendidikan. Dan disini sekolah memiliki peran penting dalam

membantu anak membentuk kepribadian. Seperti menanamkan nilai-nilai

religius dengan membentuk pribadi siswa yang taat kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan cinta terhadap segala ciptan-Nya, menjalankan ibadah sesuai dengan

kepercayaan dan perintah agama, menjaga kerukunan antar umat beragama.

Menanamkan nilai religius dengan membiasakan siswa untuk mengucap salam,

diawal dan di akhir pembelajran selalu diawali dengan berdoa dan lain

sebagainya.
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BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis fenomenologi. Karena

terkait langsung dengan gejala-gejala yang muncul di sekitar lingkungan manusia

terorganisasir dalam satuan pendidikan formal. Penelitian yang menggunakan

pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta

interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu Pendekatan ini menghendaki

adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk

mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.

Penyelidikan fenomenologis bermula dari diam. Keadaan diam merupakan upaya

menangkap apa yang dipelajari dengan menekankan pada aspek-aspek subjektif

dari perilaku manusia. Fenomenologis berusaha bisa masuk ke dalam dunia

konseptual subjek nya agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang

disusun subjek tersebut dalam kehidupan sehari-harinya.

Studi Fenomenologi sendiri (Ikbar.2012) adalah pengalaman atau peristiwa yang

masuk ke dalam kesadaran subjek. Fenomenologi merupakan ilmu pengetahuan

(logos) tentang apa yang tampak ( phainomenon). Jadi,fenomenologi

mempelajari suatu yang tampak atau apa yang menampakkan diri. “fenomen”

merupakan realitas sendiri yang tampak, tidak terselubung yang memisahkan
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realitas dari kita, realitas itu sendiri tampak bagi kita. Kesadaran menurut

kodratnya mengarah pada realitas. Kesadaran selalu berarti kesadaran akan

sesuatu. Kesadaran menurut kodratnya bersifat intensionalitas. (intensionalitas

merupakan unsur hakiki kesadaran. Dan justru karena kesadaran ditandai oleh

intensionalitas, fenomen harus dimengerti sebagai sesuatu hal yang

menampakkan diri.

Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep

atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada

beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga

tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji.

Aminuddin (Ikbar.2012) mengungkapkan pendekatan fenomenologi menurut

Creswell  tidak menunda semua penilaian tentang sikap yang alami sampai

ditemukan dasar tertentu. Penundaan ini biasa disebut epoche (jangka waktu).

Konsep epoche adalah membedakan wilayah data (subjek) dengan interpretasi

peneliti. Konsep epoche menjadi pusat dimana peneliti menyusun dan

mengelompokkan dugaan awal tentang fenomena untuk mengerti tentang apa

yang dikatakan oleh responden, sehingga peneliti menghindari adanya epoche.

Dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi, maka akan dilakukan

penggalian data secara mendalam dan menganalisis secara intensif interaksi

faktor-faktor yang terlibat didalamnya (Zuriah.2006) dan (Iskandar.2009), yaitu:

3.1.1 Menggambarkan subyek penelitian didalam keseluruhan perilaku itu

sendiri, hal yang melingkupinya dan hal lain yang berkaitan dengan

perilaku tersebut.
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3.1.2 Menekankan aspek subjektif perilaku individu, berusaha masuk didalam

dunia konseptual subyek agar dapat memahami bagaimana dan makna apa

yang mereka konstruksi disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

3.1.3 Dilakukan dengan mencermati kasus secara mendalam dan hati-hati.

3.1.4 Memahami subyek dengan melihat sudut pandang subyek sendiri dalam

melakukan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan yang

mengkontruksikan penelitiannya berdasarkan pandangan subyek yang

diteliti.

3.1.5 Mempercayai bahwa dalam kehidupan manusia banyak cara yang dipakai

untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman melalui interaksi dengan

orang lain yang  merupakan makna dari pengalaman realita.

3.2 Rancangan Penelitian

Berdasar latar belakang masalah diatas, penelitian ini tergolong jenis penelitian

lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Bertujuan untuk

menganalisis kontribusi sekolah terhadap penanaman nilai dan norrma pada siswa

dalam pembentukan kepribadian. Dengan tekhnik analisis deskriptif kualitatif,

bahwa data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, atau gambar, dan bukan

berupa angka-angka. Kalaupun ada angka-angka hanyalah sebagai data

penunjang belaka. Data yang diperolah meliputi transkrip wawancara, catatan

lapangan, foto, dokumen pribadi, dan berbegai data lain yang sejenis, yang

hasilnya akan disajikan dalam bentuk narasi obyektif yang bermakna.

Sumber data dalam penelitian didapat dari para informan yaitu Guru BK, Guru

Mata pelajaran dan Pelajar yang terlibat dalam perilaku penyimpangan,
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sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,

observasi dan studi dokumentasi.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, tahap penelitian ini

yaitu:

1. Langkah pertama/ persiapan: mempertimbangkan fokus dan memilih

topik, menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan,

menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan.

2. Langkah kedua/ penjelajahan yang luas: mencari lokasi/ subjek potensial,

memilih lokasi/ subjek yang dianggap cocok, menguji kecocokan lokasi/

subjek luas, eksplorasi, mengembangkan rencana umum, melakukan

kajian percobaan/ mengumpulkan data awal, merevisi rencana umum.

3. Langkah ketiga/ memusatkan diri pada himpunan aktivitas yang terfokus:

mengumpulkan data, menyempurnakan rencana penelitian/ penjelasan

fokus, aktifitas terfokus, menyempitkan pengumpulan data, studi

dokumentasi, analisis data, menulis temuan dalam hal ini wawancara.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

Data merupakan bagian penting dan sentral dalam kegiatan penelitian. Data itu

berkenaan dengan masalah, sedangkan masalah dipresentasi oleh konsep atau

variabel penelitian. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan data berarti peneliti

harus mengobservasi variabel yang merupakan representasi dari masalah yang

ada. Masalah penelitian adalah objek yang dipelajari dalam objek penelitian.

Fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksimenjadi suatu konsep

atau variabel disebut sebagai objek penelitian ((Ikbar.2012)).
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Subjek penelitian ini adalah seluruh warga sekolah yang ada di SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, antara lain: Kepala Sekolah, Waka

Kesiswaan, Guru BK, Guru Mata Pelajaran, Siswa/i SMA Muhammadiyah 2

Bandar Lampung yang telah terkumpul sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri

dari 4 (empat) orang guru (Kepsek, Waka Kesiswaan, Guru Bk, dan Guru Mata

Pelajaran) dan 6 (enam) orang siswa/i. Objek dari penelitian ini adalah

penanaman nilai dan norma, manfaat yang diperoleh siswa dalam penanaman

nilai dan norma, dan penghambat penanaman nilai dan norma dalam

pembentukan kepribadian pada siswa/i di SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung.

3.4 Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan/pengambilan data kualitatif pada dasarnya bersifat tentatif

karena penggunaannya ditentukan oleh konteks permasalahan dan gambaran data

yang mau diperoleh. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti biasanya

diibaratkan sebagai bricoleur. Menurut Denzin dan Lincoln hal itu berarti: the

qualitative researcher-as-bricloleur uses the tools of his or methodological trade,

deploying whatever strategies, methods, or empirical materials as are at hand.

Dengan kata lain, bahwa penelitian kualitatif itu merupakan: a kind of prefessional

do-it yourself person, yang mengimplikasikan keputusan-keputusan profesional

peneliti sesuai dengan konteks permasalahan, fakta sasaran penelitian, dan target

hasil yang ingin dicapai.

Sejumlah teknik pengumpulan data kualitatif yang umumnya digunakan dalam

penelitian kualitatif antara lain: teknik (1) survei, (2) partisipasi, (3) observasi,
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(4) interviw, (5) catatan lapangan dan memo analitik, (6) elisitasi dokumen, (7)

pengalaman personal, dan (8) partisipasi dalam kaji tindak. Berbagai teknik

pengumpulan -data itu sebenarnya hanya merupakan "methodological trade " yang

bisa dimodifikasi sesuai dengan kepentingan si peneliti.

Dari uraian diatas hanya beberapa tekhnik yang akan saya pergunakan dalam

penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

3.4.1 Tekhnik Wawancara

Interview merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui

kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk terstruktur, semi terstruktur, dan tak

terstruktur. “Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya” (Sulistyo.2006). Peneliti

harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan yang sama kepada semua

responden agar menimbulkan tanggapan yang sama sehingga tidak menimbulkan

kesulitan pengolahan karena interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur

dirancang sama dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang

diajukan tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara yang

merekam jawaban responden.

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti mengetahui secara

jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar

pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya yang akan

disampaikan kepada responden (Sulistyo.2006). Pewawancara memiliki sejumlah

pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau
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panduan pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau

memberikanpandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara

mencatat jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan lain

yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama kemudian akan

ditanyakan kepada setiap orang responden dalam peristiwa yang sama. Dalam

penelitian ini didapatkan enam orang informan yaitu: Ahmad Iwan Baiquni, Dina

Aulia, Kursin, Dadang Aribowo, Sasi Pujiati dan Settin Brian Rahmawan.

Keuntungan wawancara terstruktur adalah mampu memperoleh jawaban yang

cukup berkualifikasi. Dapat dilakukan dengan dua cara yaitu probing adalah

pewawancara meminta reponden menjelaskan jawabannya secara mendalam.

Promping adalah upaya untuk menjamin responden telah memilih sejumlah

kemungkinan sebelum menjawab pertanyaan. ((Sulistyo.2006)).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penggunaan teknik wawancara

adalah sebagai berikut.

1. Menuliskan butir-butir pertanyaan yang akan dicari jawabannya, mungkin

secara detil atau secara garis besar sesuai dengan bentuk interviu yang akan

dilakukannya.

2. Memikirkan ulang atau membahasnya bersama teman berkenaan dengan

butir pertanyaan yang dipersiapkan.

3. Menentukan tema interviu dan antisipasi kemungkinan informasi yang

ingin atau dapat diperoleh.

4. Memahami dengan benar partisipan dalam kegiatan interviu, sehingga dapat

dijadikan pemandu dalam membuat penafsiran maupun kesimpulan
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berkenaan dengan informasi yang diberikan.

5. Tidak mengarahkan pertanyaan pada pemberian jawaban (setuju atau tidak

setuju) secara sugestif.

6. Jangan membiarkan partisipan memberikan jawaban secara panjang lebar

yang melampaui batas informasi ataupun topik permasalahan yang

seharusnya dibicarakan.

7. Tidak menginterupsi jawaban dengan pertanyaan yang berbau penafsiran,

penggalian pendapat secara subjektif, ataupun klarifikasi atas suatu

kesimpulan yang memancing munculnya opini.

8. Menjaga sekuensi pembicaraan sesuai dengan urutan permasalahan ataupun

sekuensi informasi yang ingin diperoleh.

9. Melaksanakan interviu dengan memanfaatkan bahan rekaman, menciptakan

suasana dialogis yang segar, menjauhkan suasana pembicaraan dari suasana

emosional, sehingga mempengaruhi karakteristik informasi yang seharusnya

disampaikan. Interviu bisa juga dilakukan dalam model polyphonic

interviewing dan oralysis. Pada model polyphonic interviewing interviu

diarahkan untuk memperoleh informasi secara multiperspelctif Interviu

dengan cara demikian, peneliti bisa mengumpulkan sejumlah responder

sekaligus dan membiarkan mereka berdialog, sating menanggapi, dan

menunjukkan sudut pandang masing-masing atas suatu fakta.

3.4.2 Teknik studi dokumentasi

Tekhnik ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan data hasil perkiraan seperti
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photo atau gambar sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. Tekhnik ini hanya

mengambil data yang sudah ada, dan merupakan data pendukung atau pelengkap

bagi data primer yang diperoleh melalaui wawancara yang mendalam.

3.5 Analisis Data

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses

analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif

terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Basrowi.2008),

diantaranya :

3.5.1 Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara mendalam

(indepth inteviwer), dimana data tersebut direkam dengan tape recoeder dibantu

alat tulis lainya. Kemudian dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil

wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data

yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau

hasil yang telah di dapatkan.

3.5.2 Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban

Pada tahap ini dibutuhkan pengertiaan yang mendalam terhadap data, perhatiaan

yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang muncul di luar apa yang ingin

digali. Berdasarkan kerangka teori dan pedoman wawancara, peneliti menyusun

sebuah kerangka awal analisis sebagai acuan dan pedoman dalam mekukan

coding. Dengan pedoman ini, peneliti kemudian kembali membaca transkip

wawancara dan melakukan coding, melakukan pemilihan data yang relevan

dengan pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi kode dan penjelasan
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singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan kerangka

analisis yang telah dibuat.

Pada penelitian ini, analisis dilakukan terhadap sebuah kasus yang diteliti.

Peneliti menganalisis hasil wawancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal

diungkapkan oleh responden. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh

peneliti dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema penting

serta kata kuncinya. Sehingga peneliti dapat menangkap penagalaman,

permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.

3.5.3 Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, peneliti menguji data tersebut

terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap ini kategori

yang telah didapat melalui analisis ditinjau kemabaliberdasarkan landasan teori

yang telah dijabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokan apakah ada

kesamaan antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai. Walaupun

penelitian ini tidak memiliki hipotesis tertentu, namun dari landasan teori dapat

dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan factor-

faktor yang ada.

3.5.4 Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, peneliti

masuk ke dalam tahap penejelasan. Dan berdasarkan kesimpulan yang telah

didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa perlu mencari suatau alternative

penjelasan lain tetnag kesimpulan yang telah didapat. Sebab dalam penelitian

kualitatif memang selalu ada alternative penjelasan yang lain. Dari hasil analisis,
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ada kemungkinan terdpat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak

terfikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternative lain

melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat berguna pada

bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.

3.5.5 Menulis Hasil Penelitian

Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan merupakan suatu hal yang

membantu penulis unntuk memeriksa kembali apakah kesimpulan yang dibuat

telah selesai. Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakaiadalah presentase data

yang didapat yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara

mendalam dan observasi dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari

data-data yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali

sehinggga penulis mengerti benar permasalahanya, kemudian dianalisis, sehingga

didapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek. Selanjutnya

dilakukan interprestasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya mencangkup

keseluruhan kesimpulan dari hasil penelitian.

3.6 Tekhnik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik trianggulasi, dimana

dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara

terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) Triangulasi dapat dilakukan

dengan menggunakan teknik yang berbeda (Basrowi.2008) yaitu wawancara,

observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain
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itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti

terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.

Denzin (Moloeng,2004), membedakan empat macam triangulasi diantaranya

dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada

penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya

menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi

dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam

penelitian kualitatif (Basrowi.2008). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu,

maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset

kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti

disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas

informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui

sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara

pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang

tepat.

Murti B (Basrowi.2008) menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi

adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif

dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam

menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin

R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation)

melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian

kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

(Ulber Silalahi, 2009: 340). Penyajian data yang sering digunakan untuk data

kualitatif pada masa yang lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan,

ratusan, atau bahkan ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang

besar melebihi beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia

tidak cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan

kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam

kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah

dipahami.
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Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam berbagai

jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan

dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verivikasi. Ketika

kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan,

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih

terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan,

dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan

pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan

sebelumnya sejak awal.
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian paparan data dan temuan penelitian , maka dapat disimpulkan

bahwa:

5.1.1 Penanaman nilai dan norma pada siswa SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung mempunyai peran terhadap pembentukan kepribadian melalui

pendidikan karakter, pendidikan nilai harus dimulai di rumah,

dikembangkan di lembaga pendidikan sekolah, diterapkan secara nyata

dalam masyarakat. Adapun proses untuk membentuk akhlak peserta didik

yang baik dapat melalui: a). Pemahaman (ilmu), dengan cara

menginformasikan tentang hakikat dan nilai-nilai yang terkandung

didalamnya, pemahaman yang diberikan setiap saat sehingga dapat

dipahami dan diyakini bahwa obyek itu benar-benar berharga dan

bernilai. Dengan demikian akan menimbulkan rasa tertarik dalam hatinya

sehingga peserta didik akan melakukan perbuatan yang baik

dikeseharianya sesuai dengan apa yang ia pahami dan yakini. b).

Pembiasaan (amal). Pendidikan karakter menanamkan kebiasaan

(habituation) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi

paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan

(afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan
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kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja

aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga

“merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku

yang baik (moral action). Pendidikan karakter menekankan pada

kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan, dimulai dari nilai-nilai yang

esensial, sederhana, dan mudah dilaksanakan, seperti: bersih, rapi,

nyaman, disiplin, sopan dan santun serta berakhlak mulia. c). Melalui

teladan yang baik (uswah hasanah), merupakan pendukung terbentuknya

akhlak yang mulia. Ini akan lebih mengena melalui orang-orang terdekat

seperti orang tua, guru, dan lainnya, yang mempunyai peran penting di

dalam kesehariannya.

5.1.2 Manfaat yang diperoleh siswa adalah a).Menumbuhkan kesadaran diri

dalam beribadah, menciptakan hubungan yang harmonis antara siswa

dengan guru, meningkatkan kedisiplinan, kepedulian terhadap lingkungan

sekitar dan meningkatkan nilai sopan santun dan kerapian.

b).Terbentuknya keperibadian yang relegius yang mempunyai karakter

yang baik, sehingga siswa dapat menyesuaikan diri mereka terhadap

norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat,

memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur,

meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

5.1.3 Penghambat penanaman nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian

di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung adalah: 1). Bagi guru adalah:

a). Adanya miss komunikasi dari para guru. b). Guru terkadang
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memprioritaskan penyelesaian materi tanpa memperhatikan aspek

penanaman nilai-nilai karakter. c).Kurangnya atau tidak adanya pelatihan

guru mengenai penanaman nilai-nilai karakter. d).Masih ada siswa yang

sulit diarahkan. e).Pergaulan siswa yang sulit dikontrol. 2). Bagi siswa

adalah a.) Karakteristik siswa yang berbeda-beda. b). Latar belakang

keluarga siswa. c).Hubungan yang kurang harmonis antara orang tua

dengan siswa. d).Respon siswa dalam memahami tata tertib sekolah.

5.2 Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki banyak kekurangan,

sehingga dapat disarankan lagi sebagai berikut:

5.2.1 Bagi sekolah adalah:

a. Agar senantiasa memberikan pemahaman lebih lanjut lagi tentang

bagaimana nilai-nilai kemuhammadiyahan, serta nilai-nilai karakter

bekerja dengan memberikan kebijakan yang tegas. Pihak sekolah juga

bertanggungjawab untuk menjelaskan dan memahamkan para siswa

untuk mengetahui secara teori dan praktis bagaimana norma dan nilai

bekerja dalam masyarakat.

b. Mengingat belum semua guru dapat menerapkan dan menjadi teladan

dalam penanaman nilai dan norma secara penuh, maka hendaknya

pihak sekolah memberikan fasilitas berupa forum diskusi guna

memberikan arahan kepada guru untuk dapat menerapkan nilai dan

norma secara maksimal, supaya terciptanya kepribadian siswa yang

baik.
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5.2.2 Bagi guru adalah

a. Guru hendaknya dalam menanamkan pengetahuan pada siswa, jangan

hanya pada ranah kognitif saja, tetapi juga pembentukan kepribadian

yang baik melalui penanaman nilai dan norma agar anak mempunyai

kepribadian yang mulia kedepannya.

b. Guru sebagai teladan sebaiknya memberikan sikap dan perilaku

berkarakter yang baik.

c. Guru menciptakan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan

memberikan pengalaman kepada siswa tentang nilai-nilai karakter.

d. Guru membuka diri, berusaha aktif menimba ilmu tentang nilai-nilai

karakter sehingga kemampuan guru berkembang untuk menghadapi

tantangan zaman.

5.2.3 Bagi siswa agar lebih mendalami lagi apa itu nilai dan norma serta

bagaimana keduanya bekerja. Dengan memahami tentang keduanya,

maka diharapkan siswa akan memliki kepribadian yang lebih baik lagi.

5.2.4 Bagi penelitian adalah:

a. Penelitian ini sebagai informasi tentang peran guru dan sekolah dalam

menanamkan nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian siswa,

baik diperoses pembelajaran maupun di lingkungan sekolah,

khususnya SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.

b. Dengan adanya penelitian ini, diharapakan peneliti dapat terus

menerus membantu guru-guru dan sekolah menemukan solusi

penanaman nilai dan norma dalam pembentukan kepribadian siswa di

sekolah khususnya SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung.
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