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Abstract. Developments and changes that occur in the life of society, nation and state in Indonesia as a result of the 
effects of global change, developments in technology and science, and the arts and culture need perbaiakan demanding 
in terms of the national education system. This is one of the underlying considerations in terms of government policies 
that enhance the curriculum new curriculum for primary and secondary education through the curriculum in 2013 as a 
replacement and complement the curriculum of 2006 (SBC) with the aim that the people of Indonesia can compete and 
adjust to the changing times. Changes and developments in the curriculum must have a vision and a mission, willing to 
carry around toward the national education system with new curriculum. Orientation curriculum in 2013 is the increase 
and the balance between competence attitude, skills, and knowledge. Implementation of an integrated character 
education was conducted through three channels, namely: education, school management and development activity 
learners. This study focused more on the learning path. Based on the initial assessment of one of the secondary schools 
the possibility of doing character education through the curriculum in 2013 at MTs Karang Intan was conducted by 
integrating the value of 18 characters. This research was a qualitative descriptive study. In collecting the data, the writer 
used interview, documentation, observation and questionnaires using descriptive analysis to describe, said and 
described the data obtained with the use of words or phrases that segregated according to categories of research data 
in order to get a conclusion. The results of the research can be integrated character values through teaching methods 
that support the material being taught according to ability meanalisis teachers in lesson planning. 
 

Keywords: character, education, integration, school 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan dan perubahan yang terjadi 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara di Indonesia sebagai dampak dari 
pengaruh perubahan global, perkembangan 
teknologi dan ilmu pengetahuan serta seni dan 
budaya menuntut perlunya perbaiakan dalam hal 
system pendidikan nasional. Hal ini merupakan 
salah satu yang mendasari pertimbangan 
pemerintah dalam hal menyempurnakan kurikulum 
yaitu kebijakan kurikulum baru untuk pendidikan 
dasar dan menengah melalui kurikulum 2013 
sebagai pengganti dan penyempurna kurikulum 
2006 (KTSP) dengan tujuan agar masyarakat 
Indonesia dapat bersaing dan menyesuaikan diri 
dengan perubahan zaman. Perubahan dan 
perkembangan kurikulum tersebut harus memiliki 
visi dan misi ,mau dibawa kemana arah system 
pendidikan nasional  dengan kurikulum ini. Orientasi 
kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan 
keseimbangan antara kompetensi sikap (attitude), 
keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge). 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem 
penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 
sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 
kesadaran, atau kemauan dan perbuatan untuk 
menanamkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan 
sehari-hari. Dalam pendidikan karakter penanaman 
nilai karakter melaui tiga tahapan, Asmaun Sahlan 
dan Angga Teguh Prasatyo dengan mengutip 
pendapat muhaimin menjelaskan tahapan-tahapan 
tersebut sebagai berikut: tahapan transformasi nilai, 
tahapan transaksi nilai dan Tahapan 
transinternalisasi  

Berdasarkan penjajakan awal salah satu 
sekolah lanjutan pertama kemungkinan melakukan 
pendidikan karakter melalui kurikulum 2013 pada 
MTs Negeri Karang Intan, namun belum diketahui 
sejauhmana integrasi pendidikan karakter pada 
mata pelajaran akidah akhlak. Dalam rangka 
memperkuat pelaksanaan pendidikan karakter, 
pemerintah mengidentifikasi 18 nilai yang 
bersumber dari agama, budaya, dan falsafah 
bangsa, yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mendiri, demokratis, rasa ingin tahu, 



 Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 3: 1102-1108        ISBN 978-602-6483-40-9 

 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 
1103 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 
prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, 
gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial 
dan tanggung jawab 

 

2. METODE  
 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

(field research), yaitu penulis melakukan penelitian 
langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data. Penelitian ini berusaha untuk 
memuat deskriptif fenomena yang diselidiki dengan 
cara mengklasifikasikan fakta. Penelitian ini 
digunakan untuk menjawab apa atau bagaimana 
keadaan sesuatu (fenomena,fakta) dan melaporkan 
sebagaimana adanya. Moloeng mendefinisikan, 
metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang dapat diamati. Jadi bisa dikatakan bahwa 
pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. 
Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan 
penelitian secara objektif dan mendetail untuk 
mendapatkan hasil yang akurat. 

Penulis langsung mengadakan pendekatan 
dengan guru pengajar mata pelajaran akidah akhlak 
di MTs Negeri Karang Intan. Dalam penelitian 
deskriptif, penulis berusaha mencatat, menganalisis 
dan menginterpretasi kondisi yang ada.  

Lokasi penelitian adalah Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Karang Intan Kecamatan 
Karang Intan, Kabupaten Banjar Kalimantan 
Selatan. 

 

3. HASIL  
 

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, 
mengisi wawancara langsung dengan guru mata 
pelajaran akidah akhalak di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Karang Intan Kecamatan Karang Intan 
Kbupaten Banjar. 

 

3.1 Pendidikan Karakter  
 
Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, 

pendidikan dan karakter. pendidikan adalah upaya 
terencana dalam proses pembimbingan dan 
pembelajaran bagi individu agar tubuh berkembang 
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, 
kreatif, berilmu, sehat, dan berakhlak (berkarakter) 
mulia. Sistem pendidikan Nasional (Sisdiknas) 
menegaskan bahwa: 

 “Pendidikan Nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembang potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negera 
demokratis dan bertanggung jawab.  

Berdasarkan hukum yuridis tersebut, jadi 
pendidikan nasional mengembangkan misi untuk 
membangun manusia yang utuh. Untuk 
membangun bangsa dengan karakter yang utuh, 
dibutuhkan sistem pendidikan yang memiliki materi 
yang holistik, serta ditopang oleh pengelolaan dan 
pelaksanaan baik dan benar. Dengan demikian, 
pendidikan nasional harus bermutu dan berkarakter.  

Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas 
adalah “bawaan, hati, jiwa kepribadian, budi pekerti, 
perilaku, personalitas, sifat, tabiaat, tempramen, 
watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, 
berperilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak. 
Menurut Tadkiroatun Musfiroh karakter mengacu 
kepada serangkaian sikap (attitude), perilaku 
(behavior), motivasi (motivation) dan keterampilan 
(skill). Karakter berasal dari bahasa yunani “to 
mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana 
mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk 
tindakan atau tingkah laku sehingga orang yang 
tidak jujur, kejam, rakus, dan perilaku jelek lainnya 
dikatakan orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya, 
orang yang berperilakunya sesuai dengan kaidah 
moral disebut dengan berkarakter mulia. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem 
penanaman nilai-nilai karakter kepada warga 
sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, 
kesadaran, atau kemauan dan tindakan untuk 
melaksanakan nilai-nilai tersebut. Disamping itu, 
pendidikan karakter dimaknai sebagai perilaku 
warga sekolah yang dalam menyelenggarakan 
pendidikan harus berkarakter. 

Secara prinsipil, pengembangan pendidikan 
karakter tidak masukkan sebagai pokok bahasan, 
tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran, 
pengembangan diri dan budaya satuan pendidikan. 
Oleh karena itu pendidik  perlu mengintegrasi nilai-
nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter 
ke dalam kurikulum, silabus yang sudah ada. 

 

3.2 Nilai-nilai Pendidikan Karakter 
 
Isi pendidikan karakter merujuk kepada nilai-

nilai agama, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 
1945, dan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan 
berkembang dalam adat istiadat masyarakat 
Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Secara 



 Prosiding Seminar Nasional Lahan Basah Tahun 2016 Jilid 3: 1102-1108        ISBN 978-602-6483-40-9 

 

© 2017. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Lambung Mangkurat 
1104 

kurikuler, isi pendidikan karakter (akhlak mulia) 
pada dasarnya terdiri atas: (1) nilai-nilai esensial 
karakter (akhlak mulia) dan (2) wahana pendidikan 
karakter (akhlak mulia) yang merupakan substansi 
dan proses pendidikan mata pelajaran yang 
relevan. 

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan 
pendidikan karakter, pemerintah sebenarnya telah 
mengidentifikasi 18 nilai yang bersumber dari 
agama, budaya, dan falsafah bangsa, yaitu: religius, 
jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mendiri, 
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, 
cinta tanah air, menghargai prestasi, 
bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar 
membaca, peduli lingkungan, peduli sosial dan 
tanggung jawab. 

 

3.3 Integrasi Pendidikan Karakter 
 
Yang dimaksud dengan pendidikan karakter 

yang secara terintegrasi di dalam proses 
pembelajaran adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitas 
diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai, 
dan penginternalisasian nilai-nilai kedalam tingkah 
laku peserta didik sehari-hari melalui proses 
pembelajaran baik yang berlangsung di dalam 
maupun diluar kelas pada semua mata pelajaran. 
Dengan demikian, kegiatan pembelajaran, selain 
untuk menjadikan peserta didik menguasai 
kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga 
dirancang dan dilakukan untuk menjadikan peserta 
didik mengenal, menyadari, dan menginternalisasi 
nilai-nilai dan menjadikannya perilaku. 

Dalam kurikulum kita, ada dua mata pelajaran 
yang terkait langsung dengan pengembangan 
karakter dan akhlak mulia, yaitu pendidikan agama 
dan Pkn. Kedua mata pelajaran tersebut merupakan 
mata pelajaran yang secara langsung (eksplisit) 
mengenalkan nilai-nilai dan sampai taraf tertentu 
menjadikan peserta didik peduli dan 
menginternalisasi nilai-nilai.  

Proses internalisasi/penanaman nilai-nilai 
pendidikan karakter melalui beberapa tahapan. 
Mengacu pada teori yang dikembangkan  oleh 
Muhaimin tahapan-tahapannya sebagai berikut: (1) 
Tahapan transformasi nilai. Tahapan ini merupakan 
suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam 
menginformasikan nilai-nilai karakter. Pada tahapan 
ini guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang 
baik dan yang kurang baik kepada siswa, yang 
semata-mata merupakan komunikasi verbal. (2) 
Tahap transaksi nilai yakni suatu tahap pendidikan 
nilai dengan jalan melakukan komunikasi dua arah, 
atau interaksi antar siswa dan guru bersifat interaksi 

timbal balik. Kalau pada tahap transformasi, 
komunikasi masih dalam bentuk satu arah, yakni 
guru yang aktif. Tetapi dalam transaksi ini guru dan 
siswa sama-sama memiliki sifat yang aktif. Dalam 
tahap ini guru tidak hanya menyajikan informasi 
tentang nilai yang baik dan buruk, tetapi juga terlibat 
malaksanakan dan memberikan contoh amalan 
yang nyata, dan siswa diminta memberikan respons 
yang sama, yakni menerima dan mengamalkan nilai 
itu. (3) Tahap transinternalisasi: Tahap ini jauh lebih 
mendalam darai tahap transaksi. Dalam tahapan ini 
penampilan guru dihadapan siswa bukan lagi sosok 
fisiknya, melainkan sikap mentalnya 
(kepribadiannya). Oleh karena itu, dapat dikatakan 
bahwa dalam transinternalisasai ini adalah 
komunikasi dua kepribadian yang masing-masing 
terlibat secara aktif.  

Proses dari transinternalisasi itu dimulai dari 
yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu mulai 
dari: (1) menyimak (receiving) yakni kegiatan siswa 
untuk bersedia menerima adanya stimulus yang 
berupa nilai-nilai baru yang dikembangkan dalam 
sikap afektifnya; (2) menanggappi (responding), 
yakni kesediaan siswa untuk merespon nilai-nilai 
yang ia terima dan sampai kepada tahap memiliki 
kepuasan untuk merespons nilai tersebut; (3) 
memberi nilai yakni sebagai kelanjutan beraktivitas 
merespon nilai menjadi siswa mampu memberikan 
makna baru terhadap nila-nilai yang muncul dengan 
criteria nilai-nilai yang diyakini kebenarannya; (4) 
mengoorganisasi nilai (organization of value) yakni 
aktivitas siswa untuk mengatur berlakunya system 
nilai yang ia yakini sebagai kebenaran dalam laku 
kepribadiannya sendiri sehingga ia memiliki satu 
system nilai yang berbeda dengan orang lain; dan 
(5) karakteristik nilai (characterization by a value or 
value complex), yakni dengan membiasakan nilai-
nilai yang benar yang diyakini, dan yang telah 
diorganisir dalam laku pribadinya, yang tidak dapat 
dipisahkan lagi dari kehidupannya. Nilai yang sudah 
mempribadi ini dalam Islam disebut kepercayaan/ 
keimanan istikomah yang sulit tergoyahkan oleh 
situasi apapun.  

Jadi dalam mengintegrasikan nilai-nilai 
pendidikan karakter ada beberapa proses yang 
harus dilalui untuk mengefektifkan pengintegrasian 
nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik.  

 

3.4 Faktor yang Mempengaruhi Integrasi 
Pendidikan Karakter 

3.4.1  Faktor guru 
 
Ditinjau dari intelektual guru siap dalam 

menghadapi tugasnya, selain itu guru harus 
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mengusai bahan pelajaran dalam melaksanakan 
integrasi pendidikan karakter. 

Selain memberikan sejumlah ilmu 
pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan 
nilai-nilai dan sikap kepada anak didik agar anak 
didik memiliki kepribadian yang paripurna. 

Setiap guru memiliki kepribadian yang sesuai 
dengan latar belakang mereka sebelum menjadi 
guru. Kepribadian dan pandangan guru serta latar 
belakang pendidikan dan pengamalan mengajar 
sangat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Guru 
adalah manusia yang unik yang memiliki karakter 
sendiri-sendiri. Perbedaan karakter ini akan 
menyebabkan situasi belajar yang diciptakan oleh 
setiap guru bervariasi.  

Syaiful bahri Djamarah mengemukakan 
bahwa: latar belakang pendidikan seorang guru 
dengan guru lainnya terkadang tidak sama dengan 
pengalaman pendidikan yang pernah dimasuki 
selama jangka waktu tertentu. Perbedaan latar 
belakang pendidikan ini di latar belakangi oleh jenis 
dan penjenjangan dalam pendidikan..  

Jadi latar belakang guru harus diperhatikan 
sebab sesuai dengan disiplin ilmu yang nantinya 
akan dikembangkan, tentu saja berpengaruh 
terhadap kemampuan guru. Guru yang berasal dari 
lembaga pendidikan tenaga kependidikan akan 
berbeda cara mengajarnya dengan guru yang 
alumnus selain lembaga pendidikan tenaga 
kependidikan. Karena alumnus lembaga pendidikan 
tenaga pendidikan telah dibekali pengetahuan 
kognitif, afektif, dan disiplin ilmu yang lainnya yang 
berkaitan. 

Banyak pengalaman mengajar mencerminkan 
keahlian seorang guru menggabungkan tingkat 
pengetahuan dan keterampilan siswa.  

Dari segi akhalak (moral), seorang guru harus 
berair muka jernih dengan penuh kasih sayang dan 
baik dalam perilakunya terhadap murid, selain itu 
pula ia harus bersifat sabar dan bersungguh-
sungguh dalam menjalankan tugasnya.  

Dalam peraturan mentri pendidikan nasional 
nomor 18 tahun 2007, pengalaman mengajar 
adalah masa kerja guru dalam melaksanakan tugas 
sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu 
sesuai dengan surat tugasdari lembaga berwenang 
(dapat dari pemerintah, dan masyarakat 
penyelenggara pendidikan). 

Pengalaman mengajar bagi seorang guru 
merupakan sesuatu yang sangat berharga untuk, 
untuk itu guru sangat memerlukannya sebab 
pengalaman mengajar tidak pernah ditemukan dan 
diterima selama  duduk di bangku sekolah lembaga 
pendidikan formal. Pengalaman teoritis (latar 

belakang pendidikan )tidak selamanya menjadi 
keberhasilan seorang guru dalam mengajar bila 
tidak di topang dengan pengalaman mengajar. 
Perpaduan kedua hal tersebut akan melahirkan 
seorang guru yang professional. 

Guru agama berbeda dengan guru-guru 
bidang studi lainnya. Guru agama disamping 
melaksanakan tugas pengajaran yaitu 
memberitahukan pengetahuan keagamaan, ia juga 
melaksanakan tugas pendidikan dan pembinaan 
bagi peserta didik, ia membantu pembentukan 
kepribadian, pembinaan akhlak, di samping 
menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan 
ketakwaan para peserta didik. 

Tugas guru agama itu berat, karena di 
samping membentuk pribadi peserta didik, ia pun 
harus memperbaiki mana yang kurang baik pada 
mereka, karena anak didik dating ke sekolah telah 
membawa berbagai nilai dan pengalaman 
keagamaan yang diperolehnya dari orang tuanya 
masing-masing. Ada yang sudah baik, tapi ada 
yang kurang, bahkan mungkin ada yang tidak baik 
sama sekali, sesuai keadaan orang tuanya masing-
masing.  

Dalam pengembangan karakter peserta didik 
di sekolah, guru memiliki posisi yang strategis 
sebagai pelaku utama. Guru merupakan sosok yang 
bisa digugu dan ditiru atau menjadi idola bagi 
peserta didik. Guru bisa menjadi sumber inpirasi 
dan motivasi peserta didiknya. Sikap dan prilaku 
seorang guru sangat membekas dalam diri siswa, 
sehingga ucapan, karakter dan kepribadian guru 
menjadi cermin siswa. Dengan demikian guru 
memiliki tanggung jawab besar dalam menghasilkan 
generasi yang berkarakter, berbudaya, dan 
bermoral. Tugas-tugas manusiawi itu merupakan 
transpormasi, identifikasi, dan pengertian tentang 
diri sendiri, yang harus dilaksanakan secara 
bersama-sama dalam kesatuan yang organis, 
harmonis, dan dinamis. 

Dalam uraian di atas menggambarkan 
peranan guru dalam pengembangan pendidikan 
karakter di sekolah yang berkedudukan sebagai 
katalisator atau teladan, inspirator, motivator, 
dinamisator, dan evaluator. Dalam berperan 
sebagai katalisator, maka keteladanan seorang 
guru merupakan faktor mutlak dalam 
pengembangan pendidikan karakter peserta didik 
yang efektif, karena kedudukannya sebagai figur 
atau idola yang digugu dan ditiru oleh peserta didik. 
Peran sebagai inspirator berarti seorang guru harus 
mampu membangkitkan semangat peserta didik 
untuk maju mengembangkan potensinya. Peran 
sebagai motivator, mengandung makna bahwa 
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setiap guru harus mampu membangkitkan spirit, 
etos kerja dan potensi yang luar biasa pada diri 
peserta didik. Peran sebagai dinamisator, bermakna 
setiap guru memiliki kemampuan untuk mendorong 
peserta didik ke arah pencapaian tujuan dengan 
penuh kearifan, kesabaran, cekatan, cerdas dan 
menjunjung tinggi spiritualitas. Sedangkan peran 
guru sebagai evaluator, berarti setiap guru dituntut 
untuk mampu dan selalu mengevaluasi sikap atau 
prilaku diri, dan metode pembelajaran yang dipakai 
dalam pengembangan pendidikan karakter peserta 
didik, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas, 
efisiensi, dan produktivitas programnya. 

 

3.4.2  Faktor siswa 
 

Peserta didik adalah raw material (bahan 
mentah) di dalam proses transformasi yang disebut 
pendidikan. Peserta didik adalah orang yang 
memerlukan pengetahuan atau ilmu, bimbingan 
maupun arahan dari orang lain. Di lingkungan 
sekolah, peserta didik adalah subjek yang sedang 
belajar.  Siswa atau anak didik adalah salah-satu 
komponen manusiawi yang menempati posisi 
sentral dalam proses belajar mengajar dan 
pengintegrasian nilai-nilai karakter. Relevan dengan 
uraian di atas, siswa atau anak didiklah yang 
menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian 
dalam pengintegrasian nilai-nilai pendidikan 
karakter. 

 

3.4.3 Faktor lingkungan 
 

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan 
hasil pendidikan. Situasi lingkungan ini meliputi 
lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan 
sisio-kultural. Dalam hal ini situasi lingkungan ini 
berpengaruh secara negatif terhadap pendidikan. 
maka lingkungan itu menjadi pembatas pendidikan. 
Lingkungan sekolah ialah lingkungan belajar siswa 
di sekolah. Lingkungan yang baik ikut mendukung 
efektivitas pembelajaran. 

4. PEMBAHASAN 

Integrasi pendidikan karakter pada mata 
pelajaran akidah akhlak di Madarasah Tsanawiyah 
Negeri Karang Intan Kecamatan Karang Intan 
Kabupaten Banjar meliputi beberapa tahapan. 

 

4.1 Tahapan Transformasi nilai 
 

Tahapan ini merupakan suatu proses yang 
dilakukan oleh guru dalam menginformasikan nilai-

nilai karakter. Jadi pada tahapan ini guru 
menjelaskan tentang materi yang diajarkan yaitu 
husnuzan, tawaduk dan ta’awun, yang didalamnya 
mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang 
meliputi: disiplin, ingin tahu, kerja sama, dan 
tanggung jawab.  

Dari Hasil wawancara dan observasi di atas 
menujukkan bahwa guru sudah meinformasikan 
nilai-nilai karakter saat pembelajaran berlangsung. 
Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada 
tahap transformasi nilai ini guru sudah 
melakasanakannya dengan baik dan pada tahapan 
ini terlihat penanaman nilai-nilai pendidikan karakter 
yang meliputi disiplin, ingin tahu, kerja sama, dan 
tanggung jawab.  Dan penerapan nilai-nilai karakter 
yang dilakukan oleh guru dapat terlaksana melalui 
motivasi dalam memberikan tugas kepada siswa, 
melalui metode yang dilakukan oleh guru nilai-nilai 
pendidikan karakter ditanamkan kepada siswa. 

 

4.2 Tahap transaksi nilai  
 

Tahapan transaksi nilai yakni suatu tahap 
pendidikan nilai dengan jalan melakukan 
komunikasi dua arah, atau interaksi antar siswa dan 
guru bersifat interaksi timbal balik. Saat siswa 
mengumpulkan tugasnya kepada guru terlihat saat 
siswa merespon terhadap pembagian tugas yang 
dilakukan oleh guru. Dan penerapan nilai-nilai 
pendidikan karakter yang dilakukan oleh siswa saat 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari 
situ terlihat siswa yang menerapkan nilai-nilai 
pendidikan karakter yang meliputi disiplin, ingin 
tahu, kerja sama, dan tanggung jawab jadi terjadi 
interaksi timbal balik antara siswa dengan guru.   

 

4.3 Tahap Transinternalisasi 
 
Tahap ini jauh lebih mendalam dari tahap 

transaksi. Dalam tahapan ini penampilan guru 
dihadapan siswa bukan lagi sosok fisiknya, 
melainkan sikap mentalnya (kepribadiannya). 
Dalam menepakan pengamalan materi husnuzan, 
tawaduk dan ta’awun yang didalamnya terdapat 
nilai-nilai pendidikan karakter guru dihadapan siswa 
menampilkan kepribadiannya (berinteraksi secara 
dinamis dalam jalinan emosional antara guru dan 
anak didik dalam rangka tujuan pembelajaran). Dari 
cara guru memberikan motivasi positif kepada siswa 
secara spontan maka karena berperan sebagai 
sutradara yang mengarahkan, membimbing, 
memfasilitasi dalam proses pembelajaran, sehingga 
siswa dapat melakukan dan menemukan sendiri 
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hasil belajarnya dan nilai-nilai karakter dapat 
diterapkan oleh siswa. 

 

4.3.1 Faktor guru 
 
Menurut keterangan hasil wawancara dengan 

guru akidah akhlak di Madarasah Tsanawiyah 
Negeri Karang Intan Kecamatan Karang Intan 
Kabupaten Banjar, pada hari selasa, 3 maret 2015, 
beliau diketahui bahwa latar belakang pendidikan 
yang pernah ia tempuh oleh guru adalah pendidikan 
sampai tingkat perguruan tinggi ( strata satu) pada 
jurusan pendidikan agama islam. 

Sedangkan pengalaman mengajar guru, 
menurut guru Akidah akhlak sudah mengajar 
selama sepuluh tahun dan telah mengikuti diklat 
dan sertifikasi guru pendidikan akidah akhlak. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap daftar 
nama-nama guru diketahui bahwa guru Pendidikan 
Agama Islam mempunyai gelar kependidikan 
Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I). Jadi guru 
tersebut lebih menguasai dalam bidangnya. 

Dari pengalaman mengajar yang telah dijalani 
oleh guru, guru tersebut sudah menguasai dalam 
bidangnya jadi pengintegrasian pendidikan karakter 
dapat berjalan dengan baik karena guru sudah 
berpengalaman dalam bidangnya dan integrasi 
pendidikan karakter. 

 

4.3.2 Faktor siswa  
 
Faktor siswa merupakan salah satu yang 

menjadi titik tolak keberhasilan guru dalam 
mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter. 
Pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter dapat 
terlihat berjalan dengan efektif apabila siswa dapat 
mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter 
tersebut dalam kehidupan sehari-hari.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara 
penulis dengan guru pada mata pelajaran akidah 
akhlak pada hari selasa tanggal 3 maret 2015, 
bahwa saat pembelajaran akidah akhlak pada 
materi akhlak terpuji kepada sesama (husnuzan, 
tawaduk dan ta’awun) siswa sangat antusias dan 
memperhatikan penyampaian materi yang dilakukan 
oleh guru. Pada awal guru memasuki kelas siswa 
merespon saat guru mengucapkan salam, dari 
respon siswa terlihat kesiapan dalam belajar siswa 
dalam menerima materi yang akan disampaikan 
oleh guru meskipun sebagian siswa ada yang tidak 
memperhatikan. Pada saat penyampaian materi 
akhlak terpuji kepada sesama (husnuzan, tawaduk 
dan ta’awun), guru menggunakan metode 

pembelajaran salah satunya pameran dan 
shopping.  

Dari hasil wawancara dan observasi di atas 
pada tahap transaksi nilai siswa aktif saat proses 
pembelajaran berlangsung. Artinya pembelajaran 
berjalan secara efektif.    
 

4.3.3  Faktor lingkungan 
 
Dari hasil wawancara dan observasi yang 

penulis lakukan diketahui bahwa keadaan 
lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang 
Intan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar 
sangat mendukung untuk kegiatan 
mengintegrasikan nilai-niai pendidikan karakter, hal 
ini terlihat dari lingkungan sekolah yang berdekatan 
dengan sebuah mushollah dan tata bangunan 
sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan 
karakter akan mudah dilaksanakan oleh guru 
karena faktor lingkungan sangat mendukung dalam 
mengintegrasikan pendidikan karakter. Selain itu 
juga pergaulan siswa dengan siswa, guru dan siswa 
atau guru dengan guru terlaksana dengan baik, 
karena berpedoman pada visi dan misi sekolah 
yang mengedepankan tercapainya insan yang 
berkualitas, beramal ilmiah dan berilmu amaliah. 

5. SIMPULAN 

Hasil penelitian tentang Integrasi pendidikan 
karakter merupakan pengenalan nilai-nilai 
pendidikan karakter yang dilakukan oleh guru 
terhadap siswa pada mata pelajaran akidah akhlak 
pada materi akhlak terpuji terhadap sesama ( 
husnuzan, tawaduk dan ta’awun) terhadap siswa di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Karang Intan. Yang 
malewati tiga tahapan internalisasi nilai yaitu 
tahapan trasformasi nilai, transaksi nilai dan 
transinternalisasi nilai pendidikan karakter. Dan 
pengintegrasian nilai-nilai karakter tersebut dapat 
berjalan dengan baik. melalui metode pembelajaran 
yang mendukung. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi 
pendidikan katakter meliputi: faktor guru yaitu 
dengan materi yang diajarkan sesuai dengan 
kemampuan guru yang dalam meanalisis 
perencanaan pembelajaran., faktor siswa  dan 
faktor lingkungan dari ketiga faktor tersebut sangat 
mempengaruhi integrasi pendidikan. Dari ketiga 
faktor tersebut yang mempengaruhi adalah faktor 
siswa karena kemampuan siswa dalam memahami 
materi pelajaran yang diintegrasikan nilai-nilai 
pendidikan karakter yang berbeda-beda. 
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