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Nurhilaliati 

“Pendidikan Nilai pada Sekolah Dasar Berbasis Agama di Kota Mataram 

(Studi di SDK Aletheia dan SDI LIBS Ampenan)”, dilatarbelakangi oleh 

kegelisahan banyak pihak terhadap dunia sekolah, terkait proses pendidikan yang 

lebih banyak difokuskan pada pencapaian bidang akademik, dan mengabaikan 

pembinaan pada bidang afektif dan psikomotor. Kedua lokasi penelitian, adalah 

lembaga pendidikan yang “berani” keluar dari tradisi yang umum berlaku, yaitu 

dengan menawarkan pendidikan yang berbasiskan nilai-nilai agama yang dianut 

oleh masing-masing. Dengan model pembinaan yang dilakukannya, peserta didik 

memiliki prestasi akademik yang tidak kalah dengan sekolah lain, namun dengan 

kelebihan karakter baik yang dimiliki peserta didiknya. Focus penelitian ini 

adalah “bagaimana model pendidikan nilai pada sekolah dasar berbasis agama di 

Kota Mataram?” tujuannya adalah ingin mengetahui model pendidikan nilai pada 

sekolah dasar berbasis agama di Kota Mataram. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang berusaha 

memaparkan temuan lapangan secara naratif dalam kategori-kategori tertentu. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, interview, dan 

dokumentasi. Setelah melakukan analisis, diperoleh hasil: 1) nilai-nilai yang 

dikembangkan di SDK Aletheia adalah dua belas nilai Kristiani yang diangkat 

dari alKitab, dan di SDI LIBS adalah nilai-nilai yang diderivasi dari ajaran dasar 

Islam; aqidah, akhlak, dan mu’amalah. 2) pendidikan nilai di kedua sekolah 

dilakukan dengan metode pembiasaan dan keteladanan. 3) kendala yang dihadapi 

oleh kedua sekolah adalah kendala internal dan eksternal, sedangkan solusi yang 

dilakukan adalah dengan mengintensifkan pendampingan dan meningkatkan 

komunikasi dengan pihak keluarga peserta didik. 
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PENDIDIKAN NILAI PADA SEKOLAH DASAR BERBASIS AGAMA 

DI KOTA MATARAM 

 (Studi di SDK Aletheia & SD LHIBS) 

NURHILALIATI 

nurhilaliati@uinmataram.ac.id 

Abstrak 

Kajian ini bertujuan untuk memahami model pendidikan nilai pada Sekolah Dasar 

yang berbasis agama di Kota Mataram. 

Introduction 

Pendidikan nilai bukanlah wacana baru dalam dunia pendidikan di 

Indonesia. Sebagai bukti kuat pernyataan di atas adalah, sejak zaman dahulu, 

bangsa Indonesia sudah mengenal namanya pendidikan susila dan budi pekerti. 

Selain itu, di setiap lembaga pendidikan selalu diberikan mata pelajaran PMP, 

PKN, PAI, dan Aqidah Akhlak. Yang kesemuanya bertujuan untuk melahirkan 

peserta didik yang memiliki karakter nilai yang kuat. Namun, seiring dengan 

perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kurikulum pendidikan, maka 

berbagai mata pelajaran yang disebutkan di atas mulai dikurangi bahkan dihapus.  

Kesadaran akan pentingnya budi pekerti dan susila ini menyeruak, seiring 

dengan tidak terbendungnya kerusakan moral yang melanda bangsa, seperti 

menguatnya budaya korupsi, seks bebas, tawuran, geng motor, prostitusi, akses 

media porno, konflik horizontal maupun vertical, hilangnya budaya gotong-

royong, meningkatnya penyalahgunaan NAPZA, dan lain-lain. Sebagaimana 

dilansir BKKBN NTB, bahwa setiap jenis permasalahan tersebut mengalami 

peningkatan setiap tahunnya.1 Yang terbaru adalah peristiwa bunuh diri yang 

banyak melibatkan remaja pada banyak tempat di tanah air.2 Demikian juga 

halnya dengan di luar negeri. 3 

                                                             
1 ntb.bkkbn.go,id>artikel>dispform 
2 Kasus dompu 
3 Dimyati, “Peran Guru sebagai Model dalam pembelajaran Karakter dan Kebajikan Moral melalui 

Pendidikan Jasmani”, dalam Cakrawala Pendidikan, (Yogyakarta: UNY, Mei 2010, Th. XXIX, 

Edisi Khusus Dies Natalies UNY). Lihat juga Qodri Azizi, Pendidikan (Agama) untuk 

Membangun Etika Sosial, (Semarang: Aneka Ilmu, 2001), hal. 60. 

mailto:nurhilaliati@uinmataram.ac.id
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Semua ini terjadi, menurut Sudarminta,4 karena praktik pendidikan yang 

semestinya memperkuat aspek nilai-nilai kebaikan sejauh ini hanya mampu 

menghasilkan berbagai sikap dan perilaku manusia yang nyata-nyata malah 

bertolak belakang dengan apa yang diajarkan. Dicontohkan bagaimana mata 

pelajaran PMP dan Pendidikan Agama, pada masa lalu merupakan dua jenis mata 

pelajaran tata nilai, yang ternyata tidak berhasil menanamkan sejumlah nilai moral 

dan humanisme ke dalam pusat kesadaran peserta didik. Bahkan, hasil penelitian 

Afiyah, dkk., materi yang diajarkan dalam Pendidikan Agama, cenderung terfokus 

pada pengayaan pengetahuan (kognitif), sedangkan pembentukan sikap (afektif), 

dan ketrampilan (psikomotorik) sangat minim.  

Pemerintah Indonesia, dalam menghadapi dan menyikapi berbagai 

permasalahan pendidikan dan krisis moral sebagaimana yang dikemukakan di 

atas, tengah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Salah satu cara yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membenahi kurikulum pendidikan, 

yang diarahkan kepada pembentukan serta penguatan  karakter bangsa. Kurikulum 

2013, misalnya, tidak lagi semata-mata menjadikan ranah kognitif sebagai factor 

dominan yang menentukan keberhasilan peserta didik, melainkan harus ada 

keseimbangan dengan dua ranah lain (afektif dan psikomotor).  

Pendidikan nilai-nilai kehidupan tidak dapat berlangsung baik kalau tidak 

ditunjang keteladanan dari pendidik dan praksis social yang kontinu dan konsisten 

dari lingkungan social. Pendidikan nilai-nilai kehidupan sebagai bagian integral 

kegiatan pendidikan pada umumnya, adalah upaya sadar dan terencana membantu 

peserta didik mengenal, menyadari, menghargai, dan menghayati nilai-nilai yang 

seharusnya dijadikan panduan sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan 

perorangan dan bermasyarakat. Pendidikan nilai akan membuat peserta didik 

tumbuh menjadi pribadi yang tahu sopan-santun, memiliki cita rasa seni, sastra, 

dan keindahan pada umumnya, mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, 

bersikap hormat terhadap keluhuran martabat manusia, serta memiliki cita rasa 

moral dan rohani. 

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

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 3. 
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Di Provinsi NTB, terutama Kota Mataram, bermunculan sekolah-sekolah 

“unggul”, “model” dan sejenis. Kita dapat menemukan sekolah seperti ini mulai 

dari tingkat TK sampai SMU. Sebenarnya dari segi kurikulum, lembaga 

pendidikan semacam ini, tidak ada bedanya dengan lembaga pendidikan pada 

umumnya. Namun mereka mampu mengemas proses pendidikan menjadi sesuatu 

yang memiliki nilai lebih dan menarik. Misalnya dengan membangun budaya 

sekolah yang ramah anak; interaksi edukatif yang menyenangkan; menyediakan 

lingkungan yang kondusif, dan sebagainya. 

SD Alethea Ampenan yang dibangun sejak tahun 1976, merupakan salah 

satu sekolah yang sudah memiliki nama di Kota Mataram. Ketenaran sekolah ini 

tentu saja karena keberhasilannya dalam melahirkan peserta didik yang 

berkualitas. Salah satu indicator keberhasilan sekolah ini adalah, selalu memiliki 

nilai kelulusan yang tinggi, peserta didiknya selalu menjuarai berbagai olimpiade, 

dan tentunya masih ada lagi yang lain.5 Selain SD Alethea Ampenan, ada juga SD 

LHIBS. Meskipun baru empat tahun operasional, sekolah ini sudah bisa 

mengambil hati dan menarik perhatian para orang tua yang mempunyai anak usia 

SD. Dalam usianya yang seumur jagung tersebut, tentu saja SD LHIBS ini belum 

banyak menampakkan prestasi peserta didiknya, namun sudah menyandang 

beberapa predikat yang patut diacungi jempol, seperti sekolah yang berbasis 

keluarga, percontohan sekolah inklusi nasional, sekolah ramah anak, dan sekolah 

ramah lingkungan.  

Secara kasat mata, kedua sekolah ini adalah sekolah yang berlabelkan 

agama, yaitu Kristen dan Islam. Ini menjadi fenomena menarik, mengingat selama 

ini, jika mengkaitkan sebuah lembaga pendidikan dengan agama tertentu, maka 

yang ada di benak seorang adalah sekolah yang tidak maju, tidak modern, kumuh, 

dan lain-lain. Akan tetapi keduanya menampakkan perbedaan dan kelebihan dari 

                                                             
5 Ketika melakukan studi pendahuluan disaksikan bahwa di lemari pajangan  sekolah SD Aletheia 

terdapat banyak sekali piala dan trophi yang dipeoleh peserta didik dalam beragam lomba yang 

diikuti. (Observasi tanggal 23 Februari 2016). Selain itu, diketahui juga bahwa ketika mengikuti 

Olimpiade Matematika yang dilaksanakan oleh Prodi Tadris Matematika IAIN Mataram setiap 

tahun, sekolah ini selalu mendominasi berbagai bidang. 
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sekolah lain. Pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh keduanya sehingga bisa 

mencapai prestasi-prestasi itu.  

Setelah melakukan studi pendahuluan dan tanpa menafikkan factor lain 

dari kedua sekolah ini, ternyata ditemukan fakta, bahwa yang menjadikan sekolah 

ini memiliki kelebihan adalah pada pelaksanaan pendidikan nilai, baik yang 

bermakna etika maupun estetika. SD LHIBS, seperti yang disampaikan oleh wakil 

direkturnya Bq. Yulia Darta, merupakan sekolah yang berbasis keluarga, sekolah 

ramah anak/lingkungan, dan sekolah inklusi. Berbasis keluarga, selain karena 

hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik betul-betul terjaga, juga karena 

para tenaga pendidik benar-benar memainkan peran sebagai orang tua kedua bagi 

peserta didik. Ramah lingkungan, karena di sekolah ini tidak boleh terdengar 

bentakan, teriakan, dan kekerasan. Dan inklusi, karena sekolah ini tidak hanya 

menampung peserta didik “normal”, melainkan juga ABK (anak berkebutuhan 

khusus), seperti autis, celebral palsi, slow learner, hiper aktif, dan sebagainya.6 

Sementara itu, dari informasi yang diberikan oleh pihak SD Aletheia Ampenan 

diketahui bahwa pendidikan nilai dilakukan di sekolah ini dalam segala 

kesempatan.7 Prestasi yang ditunjukkan oleh kedua sekolah ini, sudah seharusnya 

diikuti juga oleh sekolah-sekolah lain yang ada di wilayah ini, terutama dalam 

caranya memperlakukan peserta didik. Itulah letak penting dari penelitian ini,  

 

Discussion 

1. Hakekat dan Tujuan Pendidikan Nilai 

Menurut KBBI, kata nilai disejajarkan dengan kata seperti etika, moral, 

dan akhlak yang kesemuanya terkait dengan kebaikan, keburukan, kebenaran, dan 

kesalahan.8 Sehingga dalam  berbagai literature, istilah pendidikan nilai, 

pendidikan akhlak, pendidikan etika dan pendidikan moral seringkali digunakan 

                                                             
6 Wawancara dengan Ibu Baiq Yuli Darta, wakil direktur  SD Lentera Hati IBS, tanggal 16 

Februari 2016 
7 Wawancara dengan Ibu Veronika, kepala sekolah SD Aletheia Ampenan, tanggal 23   Februari 

2016 
8 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 237. Lihat juga 

Pius A. Partanto & M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 

161. 
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untuk kepentingan yang sama, karena memang keempatnya memiliki hubungan 

yang erat. Dalam penelitian ini, pendidikan nilai akan dimaknai sebagai berikut: 

Nilai merupakan suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang 

bersifat tersembunyi. Nilai berhubungan dengan pandangan seseorang tentang 

baik dan buruk, indah dan tidak indah dan lain sebagainya. Dengan demikian 

pendidikan nilai pada hakekatnya merupakan proses penanaman nilai kepada 

peserta didik, sehingga mereka  berperilaku sesuai dengan pandangan yang 

dianggapnya baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di 

masyarakat. 

Sastrapratedja mengemukakan bahwa pendidikan nilai adalah penanaman 

dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Sedangkan Mardimadja 

mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar 

menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam 

keseluruhan hidupnya.9 

Tatkala pendidikan dikaitkan dengan nilai, tentu tidaklah semudah 

membalikkan telapak tangan, karena banyak factor penentu yang terkait dan 

terlibat di dalamnya. Factor penentu yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah 

terkait kurikulum, tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak, peserta didik 

yang sedang tumbuh dan berkembang, serta infrastruktur yang mendukung. 

Semua factor tersebut bermuara pada pencapaian tujuan pendidikan nasional yang 

dimuat dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4, yaitu: 

“melahirkan manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kerja keras, mandiri, estetis, 

berilmu, kreatif, produktif, mampu bersaing, cakap, demokratis, memiliki 

wawasan keunggulan, harmonis dengan lingkungan alam, memiliki 

tanggung jawab social, dan memiliki semangat kebangsaan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.” 

 

Secara umum, pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta 

didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu 

menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Untuk sampai pada tujuan 

                                                             
9 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 107 
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dimaksud, tindakan-tindakan pendidikan yang mengarah pada perilaku yang baik 

dan benar perlu diperkenalkan oleh para pendidik.  

Dalam proses pendidikan nilai, tindakan-tindakan pendidikan yang lebih 

spesifik dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang lebih khusus. Seperti 

dikemukakan dalam workshop APEID (Asia-Pasific Programme of Educational 

Innovation for Development) yang dilaksanakan pada 23 Maret 2009, pendidikan 

nilai secara khusus ditujukan untuk : (a) menerapkan pembentukan nilai pada 

anak, (b) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan, dan 

(c) membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut.10 Dengan 

demikian, tujuan pendidikan nilai meliputi tindakan mendidik yang berlangsung 

mulai dari usaha penyadaran nilai sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang 

bernilai. 

2. Sumber-sumber Nilai 

Sumber aturan-aturan dalam kehidupan di masyarakat berkembang di 

kehidupan individu ketika belajar tentang hal yang benar dan hal yang salah. 

Bern, sebagaimana dikutip oleh Mumpuniarti, mendeskripsikan teori 

perkembangan moral dari Piaget “as children develop, they begin to understand 

that things are not totally right or totally wrong. They gradually come to see 

things from other perspectives and to consider the intentionality of a given act 

when deciding wether its right or wrong”. Ini bermakna bahwa anak dalam 

perkembangan moralnya dimulai tentang yang salah atau yang benar itu tidak 

secara total. Mereka secara bertahap memandang dari pandangan lain dan mulai 

mempertimbangkan intensitas dari kegiatan yang diputuskan apakah benar atau 

salah. Piaget menteorikan bahwa perkembangan moral anak, khususnya anak 

yang usianya berada di tahap sekolah dasar masih taraf heteronomous.11 

Nilai-nilai itu bersumber dari aturan-aturan di sekolah atau teladan/contoh 

model perilaku pendidik. Sumber aturan dan model perilaku tersebut sebagai 

substansi nilai yang digunakan untuk membina karakter peserta didik. 

Pembentukan karakter peserta didik dilakukan atas dasar nilai, di antaranya oleh 

                                                             
10 http://www.unescobkk.org/education/apeid/apeid-international-converence/apeidcon08/unesco-

ethics-education-workshop 
11 Mumpuniarti dkk., “pengembangan Model Pendidikan Nilai…”, hasil penelitian 
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Zamroni berujud: menghormati dan menghargai orang lain (respect); keterbukaan 

dan adil (fairness); serta kepedulian (caring). Orang yang telah terbentuk 

karakternya memiliki ciri khas dengan tiga nilai tersebut, diaktualisasikan dalam 

perilaku berupa: menghormati dan menghargai orang lain tanpa memandang latar 

belakang yang menyertainya, menjunjung tinggi martabat dan kedaulatan orang 

lain, memiliki sikap toleransi yang tinggi, dan mudah menerima orang lain tanpa 

memandang latar belakang; senantiasa mengedepankan keadilan; serta kepedulian 

terhadap kondisi penderitaan orang lain dengan kasih saying dan ikhlas membantu 

orang yang memerlukan.12 

Iklim sekolah dasar yang mendorong tumbuhnya nilai-nilai positif dalam 

diri peserta didik, dilakukan dengan berbagai aturan, anjuran, contoh, atau model, 

serta model pembelajaran yang mengkondisikan kolaborasi di antara peserta 

didik. Kolaborasi dalam belajar adalah pembelajaran yang secara langsung dan 

kongkrit menunjukkan kepada peserta didik tentang kehidupan yang sebenarnya. 

Pembelajaran itu memberi kesempatan implementasi nilai-nilai kepada setiap 

peserta didik di sekolah dasar. 

Nilai-nilai yang dikembangkan melalui berbagai peraturan yang 

diberlakukan di suatu sekolah, biasanya berpedoman pada nilai-nilai yang sudah 

dianggap mapan, dan disepakati oleh sekolah yang bersangkutan. Di Indonesia 

sendiri, nilai yang disepakati untuk dijadikan dasar adalah yang berasal dari 

falsafah pancasila. Namun demikian, pada sekolah-sekolah tertentu seperti 

sekolah yang berlandaskan agama, selain menggunakan falsafah Negara, juga 

menggunakan nilai-nilai agama yang diyakininya sebagai nilai yang 

dikembangkan. 

3. Keteladanan: Kunci Keberhasilan Pendidikan Nilai 

Pendidikan nilai sangat berkaitan dengan perilaku kehidupan sehari-hari 

yang berlandaskan kepada nilai-nilai etika dan moral dalam keteladanan. 

Berbicara tentang keteladanan, sesungguhnya kita tengah berbicara tentang sifat-

sifat baik atau nilai-nilai luhur kemanusiaan. Sifat-sifat baik atau nilai-nilai luhur 

kemanusiaan itulah yang dapat membuat seseorang yang memilikinya, begitu 

                                                             
12 Mumpuniarti dkk., “Pengembangan Model Pendidikan Nilai…”, hasil penelitian 
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berbeda dan istimewa. Karena keistimewaan dan perbedaannya dengan yang lain, 

maka seseorang lantas dianggap pantas untuk dijadikan teladan dan panutan oleh 

orang lain. Pada sisi lain, keteladanan pun sebetulnya terkait dengan watak atau 

tabiat. Karena watak dan tabiat merupakan bagian integral dari sifat-sifat baik atau 

nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada pada atau dimiliki oleh seseorang. 

Pendidikan nilai-nilai kehidupan sebagai bagian integral kegiatan 

pendidikan pada umumnya adalah upaya sadar dan terencana membantu peserta 

didik mengenal, menyadari, menghargai, dan menghayati nilai-nilai yang 

seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku sebagai manusia dalam 

hidup perorangan dan bermasyarakat. Pendidikan nilai akan membuat peserta 

didik tumbuh menjadi pribadi yang tahu sopan santun, memiliki cita rasa seni, 

sastra, dan keindahan pada umumnya, mampu menghargaidiri sendiri dan orang 

lain, bersikap hormat terhadap keluhuran martabat manusia, memiliki cita rasa 

moral dan rohani. 

Pendidikan nilai-nilai kehidupan tidak dapat berlangsung baik kalau tidak 

ditunjang oleh keteladanan dari para pendidik, yang dilakukan secara konsisten 

dan berkelanjutan. Terkait hal ini, Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah Hadis 

yang berarti: 

“Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, maka 

baginya pahala atas perbuatan baiknya dan pahala orang-orang yang 

mengikutinya hingga hari Kiamat. Yang demikian itu tidak menghalangi 

pahala orang-orang yang mengikutinya sedikitpun. Dan barang siapa yang 

memberikan contoh yang buruk di dalam Islam, maka baginya dosa atas 

perbuatannya dan dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari 

kiamat. Yang demikian itu tanpa mengurangi sedikitpun dosa orang-orang 

yang mengikutinya”. 

 

Pentingnya keteladanan dalam mendidik ini pun, telah diabadikan oleh 

Allah dalam al-Qur’an, melalui kisah para Nabi dan tokoh lainnya yang dapat 

dijadikan teladan atau peringatan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. 

“Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada 

teladan yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap 

(pahala) Allah dan (keselamatan pada) Hari Kemudian. Dan barang siapa 
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yang berpaling, maka sesungguhnya Allah, Dia-lah yang Maha Kaya lagi 

Maha Terpuji”.13  

 

“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”. 14 

Di samping itu, tanpa keteladanan, apa yang diajarkan kepada 

peserta didik hanya akan menjadi teori belaka. Mereka seperti gudang 

ilmu yang berjalan, namun tidak merealisasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari dan tidak pula diinternalisasi dalam kepribadiannya. Pendidik 

selalu mengajarkan supaya peserta didik mencintai Allah, namun dia 

melaksanakannya. Pendidikan dan pengajaran yang memisahkan antara 

teori dan praktek inilah yang sulit untuk direalisasikan. Padahal, dia 

sendiri lebih mencintai dunia. Pendidik selalu mengajarkan supaya 

peserta didik menjaga kebersihan, namun dia sendiri tidak. Seharusnya 

metode keteladanan ini bisa dilakukan setiap saat dan sepanjang waktu. 

Karena keteladanan yang diberikan oleh para pendidik akan membekas 

sampai kapanpun dalam diri peserta didik. 

Berdasarkan paparan di atas, maka penanaman nilai-nilai kepada 

peserta didik membutuhkan keteladanan dari pendidik di sekolah, orang 

tua di rumah, dan masyarakat. pendidikan nilai merupakan tanggung 

jawab bersama antara pendidik, orang tua, dan masyarakat. oleh karena 

itu, pendidikan nilai harus berlangsung di lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Salah satu factor yang terkait dengan pendidikan nilai adalah 

pemilihan metode. Dalam hal ini metode uswatun hasanah (keteladan) 

adalah pilihan yang cukup tepat. Dengan keteladanan, baik yang 

diberikan oleh orang tua, pendidik di sekolah, masyarakat, tokoh 

masayarakat, maupun  figure fiktif yang diidolakan dalam bacaan dan 

tontonan  akan membantu seorang anak untuk menjadi baik atau 

                                                             
13 Terjemahan QS. AlMumtahanah: 6 
14 Terjemahan QS. alAhzab: 21 
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sebaliknya. alQur’an sudah menggariskan tentang pentingnya keteladanan 

dalam pergaulan, karenya alQur’an banyak mengandung cerita 

kependidikan yang amat berguna bagi pembinaan akhlak dan rohani 

manusia. 

Kegiatan pendidikan berfungsi sebagai alat untuk menanamkan 

akhlak karimah dan menghilangkan akhlak tercela. Akhlak sangat 

berkaitan dengan gejala jiwa yang dengannya dapat menimbulkan 

perilaku. Akhlak terpuji mengajarkan manusia untuk berbuat sabar, 

syukur, amanah, tawakal, ridho, tabah, dan ikhlas, yang merupakan emosi 

positif. Penanaman emosi positif akan berguna bagi pembentukan watak 

(character building). Membangun watak dalam proses pendidikan 

merupakan bagian dari hidden curriculum. Pencapaiannya bergantung 

pada proses pendidikannya. Watak tidak dapat diajarkan, melainkan 

diperoleh melalui pengalaman dengan latihan terus-menerus. 

4. Nilai-nilai Luhur dalam Etika Islam dan Etika Kristen 

Etika Islam tentang nilai berbeda dengan teori-teori etika menurut 

bebarapa aliran filsafat seperti : hedonism, idealism, naturalism, 

perfeksionisme, theologisme, utilitarisme, maupun vitalisme. Perbedaan 

mencolok antara etika Islam dengan berbagai teori etika tersebut adalah 

dalam menentukan konsep nilai yang paling fundamental, yakni kebaikan.  

Dalam etika Islam ukuran kebaikan dan ketidakbaikan bersifat 

mutlak; jadi pedomannya adalah alQur’an dan Hadis Nabi.15 Dipandang 

dari segi ajaran yang mendasari, maka etika Islam tergolong etika 

Theologis, karena yang menjadi ukuran baik dan buruknya perbuatan 

manusia didasarkan atas ajaran Tuhan. Segala perbuatan yang 

diperintahkan Tuhan itulah yang baik, dan segala perbuatan yang dilarang 

Tuhan itulah perbuatan buruk, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam 

Kitab Suci.16 Jelasnya, etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan 

                                                             
15 Muhammad Alfan, Filsafat Etika Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal. 71 
16 Hamzah Ya’qub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1985), h. 96. 
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ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat dalam alQur’an dan sunnah 

Nabi, di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji. 

Nilai-nilai luhur yang tercakup dalam etika Islam antara lain: 

berlaku jujur (al-amanah), berbuat baik kepada kedua orang tua (birrul 

walidain), memelihara kesucian diri (al-Iffah), kasih saying (ar-rahmah), 

berlaku hemat (al-iqtishod), menerima apa adanya dan istiqomah (qonaah 

dan zuhud), perlakuan baik (ihsan), kebenaran (shidiq), pemaaf (al-afw), 

keadilan (‘adl), keberanian (syaja’ah), malu (haya’), kesabaran (sabr), 

berterima kasih (syukur), penyantun (hilm), rasa sepenanggungan (al-

muwasat), kuat (quwwah).17 

 

Selanjutnya, nilai-nilai kebaikan tersebut tidak cukup untuk 

diketahui saja, karena kebaikan terletak pada dua hal, yaitu kemauan dan 

praktek. Kemauan menjadi modal utama untuk memiliki akhlak yang 

baik. Seseorang yang mengetahui tentang kebaikan, seperti kejujuran, 

adil, dermawan dan sebagainya tidak akan cukup. Walaupun seseorang 

mempunyai kemauan tapi tidak melaksanakan kebaikan tersebut, maka 

tidak akan pernah ada kebaikan.18 Dengan demikian, nilai-nilai kebaikan 

merupakan perwujudan dari adanya kemauan dan implementasinya dalam 

diri seseorang. 

Sementara itu, dalam Steppingstones to Curriculum, Harro Van 

Brummelen menulis bahwa kurikulum yang alkitabiah harus berpusat 

pada empat perintah alKitab: Mandat Penciptaan, Amanat Agung, 

Perintah terbesar, dan Komunitas Besar. Penciptaan atau Mandat Kultural 

adalah motivasi untuk keberhasilan kognitif. Melalui belajar tentang ilmu 

pengetahuan, kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk 

bekerja dan memelihara ciptaan. Meskipun demikian, sisa dari ketiga 

perintah memerlukan ketaatan kepada semua yang Allah perintahkan, 

termasuk perilaku yang mencirikan suatu kehidupan kasih dan pelayanan 

kepada orang lain. Konsekuensinya, tujuan pendidikan sekolah Kristen 

                                                             
17 Sudarsono, Etika Islam tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 41-2. 
18 Rachmat Djatnika, Sistem Etika Islam, (Surabaya: Pustaka Islam, t.t.), hal. 39. 
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harus memudahkan orang belajar pada keselamatan untuk pembentukan 

kerohanian dan pertumbuhan karakter. 19  

Bagi sekolah Kristen, dengan demikian, pendidikan moral dan 

karakter tidak terpisahkan dari pembentukan kerohanian. Tujuan dari 

perintah alkitabiah adalah selalu perubahan si peserta didik. Pengertian 

melibatkan pandangan tentang apa kepentingan dari pengetahuan  bagi 

seseorang dan bertindak atas dasar itu, dan melakukan perubahan sesuai 

dengan itu. Jadi pendidikan sekolah Kristen merubah kehidupan peserta 

didik. Karena baik kurikulum terencana ataupun tersembunyi, berupaya 

mengembangkan sikap, membantu penerimaan nilai-nilai tertentu, 

menanamkan watak, dan mendorong komitmen tertentu.20 

5. Model Pendidikan Nilai di Sekolah 

Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi peserta didik dalam 

pembentukan karakter, namun sekolah merupakan komunitas untuk 

melakukan sharing nilai dengan pendidik, teman sebaya, dan warga 

sekolah lainnya. Apalagi, fenomena kurikulum sekarang sarat beban bagi 

peserta didik menyebabkan ia tinggal lebih lama di sekolah daripada di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. di bawah ini, peneliti mengutip 

pendapat Ghazali tentang bagaimana memformat model pembelajaran 

nilai di lingkungan sekolah.21 

a) Menyediakan pendidikan moral agama yang berbasis penyikapan 

terhadap kasus/fenomena. Dalam hal ini tentunya agama tidak saja 

disajikan dalam pengetahuan aturan atau tata laksana ibadah 

(syari’ah), tetapi lebih kepada nilai-nilai agama dalam melengkapi 

fenomena social. Nilai-nilai agama inilah yang menjadi bagian dari 

pembentukan nilai moral peserta didik. 

b) Menyiapkan guru, kakak kelas, seluruh warga sekolah, dan alumni 

sebagai role model. Figure teladan ini sesuai dengan filososofi 

pendidik yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu ing 

ngarso sung tulodo (seorang pendidik harus mampu memberikan 

keteladanan sikap dan tindakan) khususnya keteladanan nilai moral. 

c) Menyediakan perangkat nilai dan aturan yang jelas, rasional, dan 

konsisten. Sekolah yang mempunyai aturan jelas menyebabkan tidak 

                                                             
19 Mextedi.blogspot.com>2012/04> moral… 
20 Mextedi.blogspot.com>2012/04> moral… 
21 pks.psikologi.unair.ac.id>coretan-kami 
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ada ambiguitas peserta didik dalam memahaminya. Aturan yang 

jelas juga dimaksudkan agar peserta didik tidak mencari celah 

kelemahan  aturan dan memanfaatkannya untuk pelanggaran. 

d) Membangun sinergitas antara pihak sekolah, keluarga, masyarakat, 

dan pemerintah, karena kebijakan public tidak dapat berjalan tanpa 

adanya sinergi antara pihak terkait. Meskipun sekolah telah 

menerapkan pendidikan nilai,  namun hal ini tidak akan efektif jika 

tidak didukung keterlibatan  ketiga pihak lainnya. 

e) Pendidikan nilai dimasukkan dalam kegiatan intra, ekstra, dan ko-

kurikuler sebagai hidden curriculum. Dalam kegiatan intra-kurikuler 

dan ko-kurikuler, setiap matapelajaran memberikan pesan moral 

khusus berkaitan dengan topic pembelajaran. Begitu juga, dalam 

kegiatan ekstra kurikuler perlu diperbanyak aktivitas yang membina 

nilai moral peserta didik, seperti pramuka, PMR, Dokter Kecil, Olah 

Raga dan lain sebagainya. Bahkan ide untuk mendirikan dan 

melestarikan “kantin kejujuran” perlu diwujudkan. 

f) Menyajikan story telling melalui multi media dengan melibatkan 

peran sebagai role model, karena story telling adalah salah satu 

metode yang tepat untuk menyampaikan pesan moral melalui peran 

tokoh-tokoh dalam suatu cerita sebagai role model. Dengan 

demikian, story telling memiliki kemampuan untuk menyampaikan 

nilai-nilai moral, karena anak dan remaja lebih mudah menerima 

informasi melalui audio-visual. 

 

Model yang diusulkan oleh Ghazali tersebut, memberikan makna 

bahwa perubahan perilaku manusia bisa dilakukan dengan empat cara, 

yaitu: pertama, keteladanan. Kedua, pendidikan, pelatihan dan 

pembinaan. Ketiga system yang kondusif. Dan keempat senantiasa 

berdoa. Melalui keteladanan seorang pendidik dituntut memberikan 

keteladanan kepada peserta didiknya. Cara lain adalah yang 

diperkenalkan oleh Mitch Handelsman untuk mengajarkan pendidikan 

nilai yaitu, the analogous relationship, both sides toward the middle, 

testing the limits, writing a policy, dan role reversal.22  

Sri Winarni mengemukakan bahwa model pendidikan nilai moral 

di sekolah dasar didasari oleh beberapa pendekatan, antara lain: melalui 

pemodelan atau belajar observasional; dan social psikologis. Sedangkan 

C. Asri Budiningsih mengemukakan bahwa model untuk pengembangan 

pendidikan moral menggunakan model Values Clarification Technique 

                                                             
22 www.psychologytoday.com/blog/the-ethics 
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(VTC); model Moral Reasoning (MR), serta Concideration Model (CM). 

pemilihan model bagi peserta didik di tingkat sekolah dasar, 

dipertimbangkan sesuai dengan perkembangan peserta didik di sekolah 

dasar. Peserta didik yang sedang berada di sekolah dasar, perkembangan 

kognitifnya berada di tahap operasional konkrit sesuai teori Piaget, dan 

perkembangan moral tahap heteronomous seperti yang dikemukakan juga 

oleh Piaget.23 

Berbagai model pengembangan pendidikan nilai yang ditawarkan 

pada uraian di atas, semuanya menghendaki adanya keterlibatan  dan 

kerjasama yang kuat antara lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan masyarakat. lingkungan keluarga membawa pengaruh yang 

cukup penting bagi pembentukan karakter seorang anak. karena 

kedekatan antara orang tua dan anak merupakan aspek yang sangat 

penting bagi awal perkembangan moral anak. untuk selanjutnya, 

pengasuhan orang tua secara keseluruhan, meliputi relasi antara orang tua 

dan anak yang hangat dan responsive disertai penerimaan, dukungan, 

serta pemahaman akan membawa dampak terhadap karakter anak 

(Grusec, dkk., 2000; Kerr & Stattin, 2000; Kochanska, 2002; Zhou, dkk., 

2002). Di samping itu, pola disiplin yang diterapkan orang tua juga 

merupakan hal penting (Kochanska, 2003). Dalam hal ini, disiplin akan 

mengontrol perilaku anak dan biasanya dikaitkan konsekuensi negative 

terhadap perilaku pelanggaran. Aspek yang paling penting dari penegakan 

disiplin adalah konsekuensi logis terkait dengan pelanggaran yang 

dilakukan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Laible & Thompson 

(2000) bahwa disiplin yang menekankan pada penalaran akan 

mempercepat terjadinya internalisasi nilai-nilai pada anak. 24 

Sekolah, sebagai lingkungan kedua, turut mempengaruhi konsep diri, 

ketrampilan social, kematangan penalaran moral, nilai, perilaku prososial, 

pengetahuan tentang moralitas, dan sebagainya (Barkowitz, 2002). Adanya ikatan 

                                                             
23 Mumpuniarti dkk., “Pengembangan Model Pendidikan Nilai…”, hasil Penelitian. 
24 Pks.psikologi.unair.ac.id., M. Ghazali Bagus Ani Putra, “Membangun Peradaban Bangsa dengan 

Pendidikan Berkarakter Moral”.  
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yang kuat dengan sekolah dan komunitasnya, termasuk juga kedekatan dengan 

guru, merupakan dasar bagi perkembangan prososial dan moral anak. Hawkins, 

dkk. (2001) menyatakan bahwa seorang anak akan menerapkan sebuah standar 

atau norma bila standar tersebut jelas dan disertai dengan adanya ikatan emosi, 

komitmen, dan kelekatan dengan sekolah. Dalam hal ini, sekolah perlu memiliki 

atmosfir moral dalam rangka meningkatkan tanggujawab dan mengurangi 

pelanggaran di sekolah.25 Tidak kalah pentingnya adalah pengaruh komunitas 

terhadap karakter anak-anak. 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Mumpuniarti (Dr., M.Pd.), Fathurrohman (M.Pd.), dan Sukinah (M.Pd.),  

“Pengembangan Model Pendidikan Nilai sebagai Upaya Pembentukan 

Karakter Peserta Didik dalam Implementasi Pendidikan Inklusif di 

Tingkat Sekolah Dasar Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan Research & Development, yang dilakukan dalam dua tahap: 

pertama Base line study untuk menemukan analisis need assessment di 

SD penyelenggara pendidikan inklusif. Kedua, adalah tahap 

pengembangan modul. Hasil penelitiannya adalah: (1) bahwa selama ini 

pendidikan nilai diintegrasikan pada matapelajaran tertentu dengan 

pendekatan tematik untuk kelas 1-3. Sedangkan untuk kelas 4-6, 

pembelajaran nilai dintegrasikan dengan matapelajaran Agama dan PPKn. 

(2) aspek nilai yang dikembangkan meliputi nilai toleransi sebesar 85%, 

kepedulian 90%, kerja sama 95 % dan saling menghargai 90%. Model 

pembelajaran dengan cara bercerita dan bermain yang dikemas dalam 

modul panduan untuk guru. (3) draft modul dikemas melalui 7 tema yang 

terkait nilai kehidupan. 

2. Anis Habibah (S.Pd.I), “ Internalisasi Pendidikan Nilai dalam 

Pembelajaran alQur’an Hadis (Studi Kurikulum di Pesantren Putri al-

Mawaddah Ponorogo)”, merupakan Tesis di PPs. UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Penelitian ini merupakan field research dengan pendekatan 

ilmu pendidikan yang bersifat kualitatif dan pengumpulan data yang 

                                                             
25 M. Ghozali Bagus Ani Putra, “Membangun Peradaban Bangsa….”, 
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dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil 

penelitian yaitu: (1) internalisasi nilai-nilai, terutama nilai-nilai jiwa 

pesantren sudah dilaksanakan oleh para guru matapelajaran alQur’an 

Hadis. Nilai-nilai jiwa kepondokan tersebut jika dikaitkan dengan nilai-

nilai universal yang sudah disepakati para praktisi pendidikan sedunia, 

sudah ditanamkan dan dibiasakan kepada santriwati (2) factor-faktor yang 

mendukung internalisasi nilai adalah: (a) budaya pesantren; (b) ketekunan 

guru dan pimpinan/pengasuh); (c) kegiatan pesantren. Sedangkan factor 

penghambatnya adalah: (a) SDM; (b) keterbatasan sarana; (c) perbedaan 

karakter dan latar belakang santriwati. 

Benang merah kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada 

nilai-nilai universal yang telah disepakati. Adapun perbedaannya adalah, 

selain pada model penelitian pengembangan seperti penelitian pertama, 

juga pada subjek penelitiannya, dimana penelitian ini akan dilakukan pada 

dua sekolah yang berbasis agama (Kristen dan Islam).  
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Ini bermakna, 

penelitian ini berusaha untuk memahami dan mendeskripsikan ide-ide, perasaan, 

motif, keyakinan, dan pendapat di balik perilaku seseorang.26 Melihat sifat data 

yang dikumpulkan, maka peneliti merupakan instrument kunci.27 Penelitian ini 

dilakukan pada lokasi yang memiliki perbedaan keyakinan, yaitu SD Aletheia dan 

SD Lentera Hati IBS Ampenan. Perbedaan tentunya akan mempengaruhi 

pandangan hidup partisipan. Meskipun demikian, penelitian ini tidak bermaksud 

untuk membandingkan objek yang diteliti. Peneliti hanya  mendeskripsikan objek 

yang terkait focus penelitian secara utuh, dan tentunya mengkaitkan keduanya 

adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian 

terjadi dalam rentang Bulan April sampai September 2016. 

 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu SD Aletheia dan SD Lentera 

Hati IBS Ampenan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian terjadi dalam rentang 

Bulan April sampai September 2016. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber 

data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data pertama dan utama, yaitu 

subjek yang diteliti. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah 

Kepala Sekolah (aturan dan tata tertib sekolah, konsep pendidikan nilai), Guru 

(strategi pendidikan, tantangan, kendala, solusi), dan Peserta didik (aturan dan 

tata-tertib sekolah, perasaan, pendapat). Sedangkan sumber data sekunder adalah 

sumber data yang dapat mendukung atau menyokong data utama dalam menjawab 

                                                             
26 Susan & William Stainback, Understanding and Conducting Qualitative Research, (Iowa: 

Kendall/Hunt, 2010), hal. 12-13 
27 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 1. 
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focus penelitian. Sumber data sekunder ini dapat berupa literature terkait, hasil 

penelitian sebelumnya, dokumen-dokumen, dan sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Instrument utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti 

(peneliti dibantu oleh dua orang mahasiswa), karena itu cara pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian kualitatif, dapat dilakukan dengan face to face 

interview dengan partisipan, yang dapat dilakukan melalui telepon, atau 

berhadapan dalam focus group interview. Wawancara ini memerlukan pertanyaan-

pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka, yang 

dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan.28 

Penelitan ini akan menggunakan wawancara tidak terstruktur dan bersifat terbuka, 

karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap29 untuk mewawancarai kepala sekolah, pendidik, 

dan peserta didik. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

b. Observasi 

Teknik observasi digunakan untuk mengamati perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu participant observation (observasi 

berperanserta) dan non-participant observation.30 dalam penelitian ini, peneliti 

akan bertindak sebagai the complete observer31 yang sepenuhnya bertindak 

sebagai pengamat terhadap proses pendidikan yang berlangsung di kedua lokasi 

penelitian. 

c. Dokumentasi  

                                                             
28 John W. Creswell, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, terjemahan 

Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 267. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 197. 
30 Sugiyono,  Metode Penelitian…, hal. 204-5 
31 Uwe Flick, An Introduction to Qualitative Research, (London: SAGE Publications Ltd., 2002), 

hal. 135. 
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Dokumen adalah semua bahan yang tertulis. Dengan demikian dokumentasi 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan cara 

memahami, menganalisis dan menarik kesimpulan dari bahan-bahan tertulis yang 

terkait dengan subjek yang diteliti, seperti aturan-aturan, tata-tertib dan 

sebagainya yang diterapkan oleh kedua sekolah dalam rangka memberikan 

pendidikan nilai kepada peserta didiknya. 

 

E. Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif lebih banyak dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Karenanya analisis data dilakukan dengan 

tiga tahap, yaitu analisis domain (memasuki lapangan), analisis taksonomi 

(menentukan focus), analisis komponensial (seleksi), dan analisis tema.32 

Sementara itu, Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, display data, dan 

verifikasi.33 

Penelitian ini akan mengikuti tahapan analisis data sebagaimana pendapat 

Miles dan Huberman. 

 

F. Validitas Data 

Untuk menjamin validitas data penelitian, maka peneliti akan melakukan 

dua hal, yaitu ketekunan pengamatan dan triangulasi. Ketekunan pengamatan 

karena peneliti akan melakukan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap factor-faktor yang muncul di lokasi, seperti cara 

komunikasi dan interaksi warga sekolah. Triangulasi yang akan digunakan adalah 

membandingkan hasil wawancara dengan pengamatan serta isi dokumen terkait. 

 

 

                                                             
32 Sugiyono, Memahami…, hal. 147. 
33 Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terjemahan Tjetjep Rohendi 

Rohadi, (Jakarta: UI-Press, 1992), hal. 16-20. Bandingkan dengan model analisis kualitatif dalam 

Anselm Strauss & Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, (New Delhi: SAGE 

Publications1998). 
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BAB III 

GAMBARAN TENTANG SDK ALETHEIA DAN SDI LIBS 

A. GAMBARAN UMUM SDK ALETHEIA AMPENAN 

Gagasan mendirikan Sekolah Kristen Aletheia Ampenan tidak bisa 

dilepaskan dari kiprah beberapa pihak yang merasa terpanggil untuk turut 

membantu pemerintah dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar masyarakat, 

yaitu pendidikan. Pada tahun 1976, Sekolah Kristen Aletheia (SKA) Ampenan 

memperoleh legitimasi formal dari PEMDA Kabupaten Lombok Barat sebagai 

dasar hokum penyelenggaraan pendidikan berdasarkan keputusan Bupati Lombok 

BaratNomor KEP. 78/kra.II/3/119 tanggal 3 Maret 1976. Upaya gigih yang 

dilakukan oleh para pendiri, tidak hanya berhenti pada perolehan izin pendirian 

dan penyelenggaraan sekolah. Tantangan di depan mata adalah bagaimana 

menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi yang telah 

ditetapkan.34 

Perjalanan SKA di era 1970-an diwarnai pernak-pernik tantangan 

sekaligus peluang. Mulai dari terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran biaya 

operasional, hingga sumber daya manusia. TK dan SD pada saat itu terus berjuang 

dalam keterbatasan. Buahnya adalah sebuah realitas dinamika kecenderungan ke 

arah perkembangan yang membanggakan. pada era 1980-an, keadaan yang tidak 

dapat dielakkan adalah, bahwa apa yang terjadi di lapangan tidaklah semulus apa 

yang dicita-citakan, yaitu sekolah yang bermutu dan dipercaya oleh masyarakat. 

pada era tersebut sekolah ini nyaris ditutup.35 

Di era 1990-an, di bawah kepemimpinan Ir. Steven Suminyanto D., Ketua 

Badan Pelaksana Pendidikan Sekolah Kristen Ampenan, SDK Aletheia berbenah 

lebih keras demi terwujudnya sekolah yang bermutu. Kini, dalam kurun waktu 

lebih dari tiga dasawarsa sekolah ini telah berkembang menjadi salah satu sekolah 

yang diminati dan diberi kepercayaan oleh masyarakat luas, baik yang ada di 

sekitar Mataram maupun yang dari luar kota. Untuk itulah, maka kebutuhan 

                                                             
34 Webpage  SKA Ampenan dikutip 30 Agustus 2016 
35 Buklet SKA Ampenan dikutip 29 Agustus 2016 
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sarana prasarana pendidikan terus dilengkapi, seperti sarana in-door dan out-door 

playground berbasis edukasi dan karakter.36 

Saat ini SDK Aletheia telah terakreditasi dengan kualifikasi nilai A. 

berbagai prestasi telah diukir oleh peserta didiknya baik di tingkat kota, provinsi, 

nasional, hingga internasional. Data empiris menunjukkan bahwa lulusan SDK 

Aletheia AMpenan dapat diterima pada sekolah-sekolah berkualifikasi maju baik 

di kota Mataram maupun di kota-kota di Jawa. Para pemangku kepentingan, 

sebagian besar menyatakan kepuasan mereka terhadap mutu peserta didik yang 

dihasilkan oleh sekolah ini, yang sampai dengan saat ini telah mengasilkan 

lulusan 947 orang.37 

Tujuan pendidikan di SKA umumnya dan SDK Aletheia khususnya sesuai 

dengan amanat pendirian SKA, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen 

Anggaran Dasar SKA pertama yang diterbitkan  pada 17 Desember 1970. Adapun 

tujuannya yaitu: “ membantu dan melayani pendidikan anak-anak agar supaya 

mereka menjadi manusia yang dapat berdiri sendiri, atas tanggungjawab sendiri, 

baik terhadap Tuhan, sesame manusia serta bangsa dan Negara Republik 

Indonesia. Membantu merelaisir rencana pemerintah di bidang pendidikan yang 

telah ditentukan oleh pemerintah RI, sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945 di dalam terang Injil Yesus Kristus.38 

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka visi SDK 

Aleteheia adalah: “menjadi sekolah unggul yang dipilih masyarakat karena 

menghasilkan anak didik yang mencintai Tuhan, berperilaku dan bersikap santun, 

berjiwa mandiri, cerdas serta siap menghadapi tantangan zaman. Sedangkan 

misinya adalah:39 

 menyediakan sarana pendidikan yang memadai di setiap jenjang 

agar tercapai pemerataan pendidikan yang seluas-luasnya, selaras 

dengan tujuan pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

                                                             
36 Buklet SKA Ampenan dikutip tanggal 29 Agustus 2016 
37 Buklet SKA Ampenan dikutip tanggal 29 Agustus 2016 
38 Webpage SKA Ampenan dikutip tanggal  30 Agustus 2016 
39 Webpage SKA Ampenan dikutip tanggal 30 Agustus 2016 
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 Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan dan 

garis kebijakan DPKA dan pemerintah, yang bertujuan mendidik 

murid mengenal dan takut akan Tuhan, memiliki kecerdasan 

spiritual dan beretika dan santun serta berjiwa mandiri dan siap 

menghadapi tantangan zaman.  

 Menyediakan tenaga pendidik yang berkompeten dalam pedagogic, 

kepribadian, social dan professional, bermoral tinggi dan berbudi 

pekerti baik serta mampu menunjukkan buah Roh.  

 Menyediakan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi) 

yang berkompeten dalam bidang keahliannya.  

 Menyelenggarakan manajemen pendidikan yang professional 

berbasis Teknologi Informasi dan berwawasan lingkungan. 

 

B. GAMBARAN UMUM SD LIBS AMPENAN  

Sekolah Dasar Lenterahati Islamic Boarding School (SD LIBS), adalah 

sekolah Islam berwawasan global yang baru berjalan dua tahun operasional, yaitu 

sejak tahun pembelajaran 2015-2016 lalu. Lembaga ini berada di bawah naungan 

Yayasan Empat Satu (ESA) Mataram. Pada saat sekarang, SD LIBS dikepalai 

oleh Baiq Yuli Darta, S.Psi., dan didirekturi oleh Dr. Muazzar Habibi. Secara 

umum, tujuan didirikannya sekolah ini yaitu untuk membentuk manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berkepribadian serta berakhlak mulia, 

mandiri, serta bertangungjawab, dapat berkompetisi dengan sehat, berilmu 

pengetahuan, cakap serta terampil saat mengembangkan serta mengamalkan ilmu 

dan pengetahuan serta teknologi sebagai perwujudan tanggungjawabnya sebagai 

khalifah di bumi. Sedangkan secara spesifik tujuan pendiriannya adalah 

menghasilkan lulusan yang berkepribadian islami, berwawasan global, sensitive, 

kritis, mandiri, kreatif, serta bertanggungjawab.40 

Peserta didik dan tenaga pendidik merupakan dua komponen utama yang 

sangat menentukan keberlangsungan proses pendidikan pada suatu sekolah. 

Demikian juga halnya dengan SD LIBS ini. Pada tahun kedua operasionalnya, 

                                                             
40 Buklet SD LIBS Ampenan dikutip tanggal 9 Agustus 2016 
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sebenarnya banyak orang tua yang berminat menyekolahkan putra-putrinya di 

sini, namun pihak sekolah membatasi jumlah peserta didiknya antara 18-25 orang 

saja setiap kelas, karena lembaga ini lebih mengedepankan kualitas dibanding 

kuantitas. Sekolah yang mengusung tema pendidikan integrative dan …….ini 

didukung oleh sejumlah tenaga pendidik yang memiliki spesialisasi keilmuan 

yang dibutuhkan oleh peserta didik. Sampai dengan saat ini, terdapat empat orang 

guru tetap (GT) yang mengajar matapelajaran umum, lima orang guru tidak tetap 

(GTT) yang mengajar matapelajaran Penjas, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, 

Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bela diri Wushu, Pramuka, dan music. Selain kedua 

unsur di atas, komponen yang tidak kalah peranannya adalah tenaga 

administrative, yang di sekolah ini terdapat dua orang yaitu sebagai kepala dan 

staff TU.41 

SD LIBS, sebagai sekolah Islam yang berwawasan global yang 

mengadopsi program internasional Cambridge International Primary Program 

(CIPP) dari University of Cambridge, tentu saja menerapkan kurikulum yang bisa 

mengantarkan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan oleh kedua lembaga 

tersebut. untuk itulah maka di sini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

nasional serta kurikulum yang diintegrasikan dengan nilai-nilai universal Islam 

melewati pemahaman dan bimbingan yang dinamis serta terarah. Selain itu, SD 

LIBS membangun kurikulum dan proses pembelajaran yang khas dengan 

berdasarkan pada kurikulum nasional (K-13)  yang diperkaya dengan kurikulum 

internasional yang sesuai dengan visi-misi sekolah dengan memperhatikan kondisi 

khas masing-masing peserta didik.42 

Kurikulum SD LIBS mencakup program-program intrakurikuler yang 

didukung dengan aneka program penunjangnya baik yang bersifat ko-kurikuler 

maupun ekstra-kurikuler, event-event dan budaya sekolah yang merupakan bagian 

dari hidden kurikulum sekolah yang memperkuat dan memperkaya pengalaman 

belajar tidak hanya peserta didik tetapi juga bagi orang tuanya. Untuk tujuan ini, 

maka diterapkan paradigma multiple intelligences yang meyakini bahwa 

                                                             
41 Wawancara dengan Abdillah (Kepala TU), tanggal 7 Mei 2016 
42 Wawancara dengan Bu Yuli, tanggal 9 Mei 2016 
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kecerdasan manusia bersifat majemuk. Karena itu, setiap proses pembelajaran dan 

pendidikan perlu menggunakan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran 

yang beragam pula seperti ceramah, role-play, games, dan lain-lain.43 

Keseluruhan aktivitas pembelajaran peserta didik kemudian dievaluasi 

dengan penilaian yang bersifat authentic assessment, yaitu menilai peserta didik 

dengan lebih memfokuskan pada penilaian proses ketimbang angka kuantitatif. 

Teknik assessment ini berorientasi pada cara-cara penilaian di dunia nyata dan 

berbasis protofolio, ketimbang standardized test.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENDIDIKAN NILAI PADA SDK ALETHEIA DAN SDI LIBS 

A. PENDIDIKAN NILAI PADA SDK ALETHEIA 

Nilai-nilai yang dikembangkan 

Sekolah Dasar Kristen (SDK) Aletheia sebagaimana namanya, merupakan 

salah satu sekolah yang berbasis agama Kristen, sehingga keseluruhan proses 

pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di sini, selalu didasarkan kepada 

nilai-nilai yang diyakini dalam agama tersebut. sebagaimana yang disampaikan 

oleh kepala sekolah SDK Aletheia,45 terdapat dua belas nilai dasar yang harus 

dimiliki oleh seorang penganut kristiani. Kedua belas nilai inilah yang kemudian 

dijadikan sebagai nilai karakter yang dikembangkan di sekolah. Adapun kedua 

belas nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

-kedisiplinan 

-kejujuran  

                                                             
43 Wawancara dengan Bu Yuli, tanggal 9 Mei 2016 
44 Buklet SD LIBS Ampenan, dikutip tanggal 9 Agustus 2016 
45 Wawancara dengan ibu Veronika Endras Bhairawati (kepala sekolah), 11 April 2016. 
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-keberanian 

-Kerendahan hati 

-kepedulian 

-kesetiaan 

-kebijaksanaan 

-kreativitas 

-keramahan 

-kemandirian 

-bertanggung jawab 

-cinta damai 

 

Dengan demikian, sebagai sebuah sekolah Kristen SDK Aletheia didirikan 

di atas landasan-landasan alKitab yang memberikannya nilai-nilai dasar sekaligus 

prinsip dan inspirasi dalam menuntun perjalanannya. Landasan tersebut antara 

lain: Yohanes 8:32, “kamu akan mengetahui kebenaran (aletheia) itu akan 

memerdekakan kamu.”; Amsal 22:6, “didiklah orang muda menurut jalan yang 

patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada 

jalan itu.”; Korintus 13:13, “demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, 

pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.” Dalam 

firman Tuhan yang menjadi landasannya, SDK Aletheia menerima Pancasila 

sebagai azas social-organisasi dan social-operasional kehidupannya di dalam 

Negara Republik Indonesia. 

Adapun motto hidup yang harus dipegang oleh seluruh warga SKA adalah 

Veritas, Libertas, dan Caritas. Veritas (kebenaran), sesuai dengan namanya, 

aletheia yang berarti kebenaran, maka SKA didirikan untuk mencari kebenaran, 

menemukannya dan menghidupinya dengan konsekuen dan konsisten. Kebenaran 

yang dicari adalah kebenaran yang sejalan dengan kebenaran Allah, yang 

dibangun di atas fakta dan kenyataan. Libertas (kemerdekaan), yang bermakna 

SKA meyakini behwa merangkul kebenaran dan menghayati kebenaran akan 

membuat orang menjadi pribadi yang merdeka, hidup dalam kemerdekaan yang 

sesungguh-sungguhnya dan berjuang memerdekakan hidup orang lain. Caritas 

(cinta kasih), SKA meyakini bahwa hanya manusia yang merangkul kebenaran 

dan hidup di dalam kemerdekaan yang akan hidup dalam cinta kasih dengan 
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sesamanya, yang berjuang untuk mengangkat hidup sesamanya pada derajat yang 

mulia yang ditetapkan Allah.46 

Sementara nilai kunci yang harus dijunjung tinggi adalah cinta kasih. 

Proses belajar mengajar di SKA dijalankan dalam cinta kasih untuk menolong 

peserta didik menemukan dan merangkul kebenaran; SKA menghargai kebenaran, 

karenanya proses belajar mengajar harus diarahkan untuk menemukan dan 

merangkul kebenaran bukan kepalsuan atau kebohongan; SKA menghargai 

kejujuran. Proses belajar mengajar dan pengelolaannya harus transparan dalam 

seluruh prosesnya; SKA menghargai pertumbuhan karakter pribadi. Proses belajar 

mengajar dimaksudkan untuk membentuk manusia yang berkepribadian luhur; 

SKA mengahrgai proses dan produk secara seimbang. Proses belajar mengajar 

menekankan penyediaan proses belajar mengajar yang prima demi menghasilkan 

peserta didik yang berkualitas unggul.47 

Uraian di atas bermakna bahwa pandangan hidup (worldview) orang 

Kristen adalah dasar dari kurikulum dalam sebuah sekolah Kristen. Sebagai 

konsekuensinya adalah, tujuan pendidikan sekolah Kristen harus memindahkan 

orang yang belajar pada keselamatan untuk pembentukan kerohanian dan 

pertumbuhan karakter. Bagi sekolah Kristen, pendidikan nilai dan karakter tidak 

terpisahkan dari pembentukan kerohanian. Tujuan dari perintah alkitabiah adalah 

perubahan pada diri manusia (peserta didik). 

SDK Aletheia, meskipun merupakan bagian dari yayasan kristiani, namun 

sekolah ini juga memiliki dan menerima peserta didik yang beragama non Kristen. 

Ini merupakan perwujudan atau implementasi dari nilai-nilai yang dua belas 

tersebut, seperti nilai keramahan dan nilai perdamaian. Berdasarkan data peserta 

didik, memang dapat dibaca bahwa latar belakang agama yang dianut oleh peserta 

didik di sekolah ini cukup beragam. Bahkan mewakili hamper semua agama yang 

ada di Indonesia, meskipun memang yang beragama Kristen tetap yang 

mendominasi. 

                                                             
46 Buklet SKA Ampenan, dikutip  11 April  2016 
47 Buklet SKA Ampenan, dikutip 11 April 2016. 
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 Ketika ditanyakan kenapa peserta didik yang non Kristen juga diterima? 

dikatakan oleh kepala sekolah, bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak 

asasi setiap anak, dan seseorang atau sekelompok orang tidak berhak untuk 

melarang dan membatasi keinginan itu. Selain itu, ajaran dasar dalam agama 

Kristen adalah ajaran tentang kasih saying, kedamaian, dan keramahan tanpa 

batasan. Jadi, selama tidak memaksakan keyakinan yang berbeda kepada peserta 

didik, maka itu bukanlah suatu kekeliruan. Meskipun demikian, terkait hal ini 

SDK Aletheia memiliki ketentuan khusus, yaitu mengingat SDK Aletheia 

Ampenan merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh Badan Pelaksana 

Pendidikan Kristen Aletheia yang berdasarkan Pancasila, dan berdasarkan agama 

Kristen, maka pelajaran agama, ulangan, serta doa yang wajib diikuti peserta didik 

selama bersekolah di SDK Aletheia Ampenan hanya pendidikan Agama Kristen.48  

Cara menginternalisasi Nilai kepada Peserta Didik 

Menginternalisasi pendidikan nilai kepada peserta didik bukanlah 

pekerjaan yang mudah, walaupun demikian bukanlah hal yang mustahil untuk 

direalisasikan. Demikian pula dengan proses pendidikan nilai di SDK Aletheia 

Ampenan. Hal pertama yang dilakukan sebagai upaya menginternalisasi kedua 

belas nilai-nilai tersebut, tentu saja dengan membangun kesepakatan bersama 

pihak orang tua. Bentuk dukungan yang diberikan oleh orang tua terhadap seluruh 

program sekolah, dapat bersifat materi dan non materi. Dukungan yang bersifat 

materi adalah semua bentuk pembiayaan pendidikan selama anak-anaknya 

menjadi peserta didik di sekolah ini. Sedangkan dukungan yang bersifat non 

materi, biasanya dukungan yang mereka berikan ketika mendaftarkan anaknya di 

SDK Aletheia, yaitu mereka sudah menyetujui peraturan dan seluruh program 

yang ada di Aletheia ini, dan itu bentuknya tertulis, serta ditanda tangani oleh 

orang tua wali. 

Apakah sekolah punya kesepakatan tentang cara menginternalisasi nilai-nilai 

tersebut kepada peserta didik? kesepakatan itu terlebih dahulu disepakati antara 

pihak sekolah dengan orang tua wali, baik secara lisan maupun tertulis ketika 

orang tua wali menandatangani bahwa mereka bersedia menempatkan anaknya 

                                                             
48 Wawancara dengan Ibu Vero, tanggal 11 April 2016 
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bersekolah di Aletheia. Kesepakatan dengan peserta didik hanya berlaku secara 

lisan ketika terjadi interaksi antara guru dengan peserta didik yang bersangkutan, 

misalnya ketika proses pembelajaran dalam kelas. Menurut guru Pendidikan 

Agama Kristen di sekolah ini, ibu Puji, “pada dasarnya sekolah memiliki 

kesepakatan untuk mengenalkan kedua belas nilai karakter (sebagaimana tersebut 

di atas) kepada peserta didik, yaitu ketika peserta didik berada dalam kelas ketika 

proses pembelajaran, kegiatan imtaq setiap hari Jumat, dan di dalam kegiatan 

sekolah lainnya. Saya sebagai guru agama memiliki cara sendiri dalam 

mengenalkan dua belas nilai karakter tersebut misalnya dengan memberikan 

contoh langsung kepada peserta didik tentang bagaimana berperilaku sesuai 

dengan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari”.49 

Kepala sekolah SDK Aletheia, ibu Veronika menyampaikan hal yang senada 

dengan ibu Puji di atas. Menurutnya, keseluruhan proses pendidikan dan  seluruh 

budaya di sekolah ini, adalah untuk selalu  mem-booming-kan kedua belas nilai 

karakter Kristiani kepada seluruh warga sekolah, baik secara lisan maupun 

tertulis. Sehingga semua budaya yang dilakukan menjadi sebuah kebiasaan. Lalu 

bagaimana bentuk penyampain budaya tersebut secara lisan maupun tertulis? 

Menurut ibu yang enerjik ini, secara lisan selalu kami sampaikan dua belas nilai 

karakter tersebut ke dalam kegiatan imtaq setiap hari jum’at. Selain itu di setiap 

pembelajaran, kami selalu menanamkan paling tidak satu dari dua belas nilai 

karakter tersebut. Dan dalam bentuk tertulis, kami cantumkan dua belas karakter 

tersebut di setiap halaman dan ruang kelas.50 

Apa yang disampaikan oleh pimpinan dan salah seorang guru di SDK 

Aletheia tersebut, dapat dilihat relevansinya dengan apa yang disaksikan 

oleh peneliti di lapangan. Berdasarkan observasi yang dilakukan, 

penyampaian materi tentang nilai kedisplinan tentang kebersihan yang telah 

dilakukan di dalam ruang-ruang kelas, sangat didukung oleh fasilitas sekolah 

seperti adanya bak sampah yang terdapat disetiap depan kelas dan setiap 

sudut sekolah. Sehingga ketika peserta didik diarahkan untuk membuang 
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sampah pada tempatnya, peserta didik tidak malas karena bak sampah 

berada tidak jauh darinya. Dengan ini nilai kedisplinan tentang kebersihan 

yang diterapkan di SDK Aletheia dapat berjalan dengan maksimal.51 

Demikian juga halnya dengan semua fasilitas yang ada di lingkungan 

sekolah, lingkungan kelas, kamar mandi, kantor dan taman bermain terlihat 

bersih dan terjaga. Dapat disaksikan kalau peserta didik juga tertib menaruh 

tas dan peralatan pribadi di loker yang sudah disediakan di dekat pintu 

masuk kelas masing-masing.52 

Selain apa yang telah dipaparkan di atas, Proses pembelajaran yang 

berlangsung di dalam kelas terlihat berjalan dengan dinamis dan tertib, 

peserta didik selalu mengikuti intruksi yang diberikan oleh guru. Ketika 

proses pembelajaran, pada matapelajaran apapun, sesekali guru 

menyampaikan atau menanamkan salah satu dari dua belas karakter itu 

kepada peserta didik. Barangkali dapat dipahami, bahwa “kegencaran” dalam 

penanaman nilai kristiani inilah, yang kemudian membuat semua warga sekolah, 

mulai dari kepala sekolah, guru-guru, siswa, bahkan security memberikan 

keramahan ketika kami memasuki lingkungan sekolah. 

Menurut beberapa peserta didik yang diwawancarai,53 mereka 

mengatakan bahwa ada banyak hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di 

sekolah, seperti tidak boleh ribut dalam kelas, tidak boleh membawa makanan 

kedalam kelas, tidak mencontek ketika ulangan, tidak memukul teman, harus 

memakai seragam, tidak terlambat masuk,harus mengerjakan tugas sekolah, tidak 

boleh mengejek teman, dan tidak boleh buang sampah sembarangan. Karena 

bapak dan ibu guru serta aturan sekolah telah memberitahukan supaya peserta 

didik harus memiliki sifat dan sikap yang baik dan menjauhi sifat dan sikap yang 

tidak baik. Ketika mereka ditanya tentang bagaimana cara guru-gurunya 

mengajarkan supaya peserta didik memiliki sifat dan sikap yang baik. Secara 

serentak mereka mengatakan, bahwa mereka diajarkan di dalam kelas dan di 
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52 Observasi sepanjang waktu penelitian di SDK Aletheia 
53 Chandra (kelas 3), David (kelas 4), dan Elizabeth (kelas 5). 
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contohkan di dalam dan di luar kelas oleh kepala sekolah dan semua guru. Selain 

itu, mereka juga mengatakan jika di rumah orang tuanya mengajarkan juga 

tentang keharusan menghormati guru, menyayangi teman, serta rajin mengerjakan 

tugas-tugas sekolah. 

 

Kendala dan Solusi dalam Pendidikan Nilai di SDK Aletheia 

 Nilai, meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari menjadi 

kristiani sejati, namun dalam implementasinya di kehidupan sehari-hari, terutama 

kepada peserta didik, bukanlah perkara yang mudah. Terlebih lagi jika ini 

dikaitkan dengan anak-anak yang sedang mengalami proses tumbuh kembang. 

Penanaman nilai di sekolah akan menjadi masalah dan menghadapi kendala ketika 

tidak terdapatnya kesepahaman antara seluruh warga sekolah dengan orang tua 

peserta didik. Ini bisa jadi karena nilai merupakan perkara abstrak yang bersifat 

ideal. Sehingga setiap orang bisa menginterpretasi nilai-nilai tersebut sesuai 

dengan kemampuannya. Belum lagi, jika seseorang atau sebuah keluarga tidak 

terbiasa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di dalam keluarga dan 

lingkungannya. Di sisi yang lain, nilai sebagai sebuah perkara ideal merupakan 

sesuatu yang harus hadir dan dimiliki oleh penganut keyakinan yang 

bersangkutan, apapun alasannya. 

SDK Aletheia Ampenan rupanya juga memiliki masalah terkait upaya 

mengimlementasi kedua belas nilai karakter tersebut kepada peserta didiknya. 

Kendala tersebut, menurut bu Puji sebagai guru Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti, seringkali berasal dari orang tua. Ketika ditanya apa kendala yang 

dihadapi dalam membiasakan peserta didik untuk bersikap dan berperilaku sesuai 

dengan nilai moral atau keagamaan  yang disepakati sekolah, dikatakannya bahwa 

pada dasarnya seluruh peserta didik di sekolah ini rata-rata adalah anak-anak yang 

baik dan taat pada aturan, akan tetapi kendala itu seringkali datang dari orang tua 

mereka. Misalnya ketika sekolah mengajarkan peserta didik untuk disiplin waktu, 

namun tidak jarang masih ada saja peserta didik yang telat datang ke sekolah 

karena faktor kesibukan orang tuanya.54 

                                                             
54 Wawancara dengan Bu Puji, tanggal 14 April 2016 
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Kendala lain yang dating dari orang tua, tentu saja perbedaan budaya dari 

masing-masing keluarga dalam memperkenalkan serta membiasakan anak-

anaknya untuk memiliki budaya sesuai dengan nilai yang disepakati. Di sekolah 

mengajarkan dan membiasakan peserta didik untuk mengimplementasi kedua 

belas nilai tersebut, namun jika di keluarga tidak memperhatikan dan mendukung 

hal itu, maka sekolah akan mengalami tugas yang sangat berat. Namun, 

mengingat keragaman latarbelakang budaya keluarga yang terkait dengan sebuah 

sekolah, sebenarnya ini merupakan sebuah hal wajar, namun sudah menjadi tugas 

dari sekolah untuk menyatukan perbedaan yang ada untuk menjadi sebuah 

kekuatan baru. Dalam hal inilah dapat dilihat apakah sekolah tersebut memiliki 

kemampuan memainkan perannya sebagai mediator bagi perbedaan yang ada di 

masyarakat pendukungnya.55 

Selain dari pihak keluarga, kendala juga dating dari pihak internal sekolah, 

yaitu dari guru dan peserta didik. Semua guru di sekolah ini sebenarnya sudah 

memahami kedua belas nilai dasar tersebut serta sudah diinstruksikan untuk 

mengintegrasikannya ke dalam proses pembelajaran. Untuk pemahaman 

barangkali semua guru sudah mampu, akan tetapi tidak semua guru memiliki 

kemampuan yang sama dalam melaksanakannya. Sementara dari kalangan peserta 

didik, keadaan ini menjadi lebih rumit lagi mengingat keragaman latarbelakang 

mereka, selain kemampuan dan kemauannya untuk menerapkan nilai-nilai yang 

ada.  

Upaya untuk meminimalisir berbagai kendala yang muncul dalam 

implementasi nilai-nilai itu, sekolah sebenarnya sudah melakukan beberapa hal, 

seperti membuat tata tertib sekolah. Tata tertib yang ada dan berlaku di SDK 

Aletheia Ampenan telah disusun langsung oleh yayasan Aletheia yang berada di 

bawah naungan Gereja Kristen Tuhan (GKT). Di antara contoh tata tertib tersebut 

adalah peserta didik harus memakai seragam sesuai hari yang ditentukan, tidak 

boleh dating terlambat, harus menghormati guru dan menyayangi teman, harus 

ikut menjaga kebersihan dan ketertiban di sekolah, dan tidak boleh membawa 

makanan masuk ke kelas. Sedangkan untuk staf guru maupun TU sangat dilarang 
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untuk terlambat, harus menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tupoksi masing-

masing dengan baik, menghormati teman sejawat dan memperlakukan peserta 

didik penuh kasih saying, dan sebagainya. Secara terperinci tata tertib peserta 

didik di SDK Aletheia adalah sebagai berikut:56 

A. Kehadiran 

 Kegiatan pembelajaran sekolah dilaksanakan hari Senin sampai 

Jumat pukul 07.30 wita dan berakhir pukul 15.00 wita. 

Pendampingan intensif peserta didik/tambahan dilaksanakan 

setiap hari Senin dan Kamis dari pukul 15.30-17.00 wita. 

 Setiap peserta didik harus tiba di sekolah 5 menit sebelum 

pelajaran pertama dmulai. Bel akan dibunyikan pukul 07.30 

wita, pada pukul 07.40 pintu gerbang sekolah depan dan 

belakang akan ditutup. 

 Pada pukul 07.30 wita semua peserta didik harus sudah berada 

di depan kelas/berbaris dengan tertib dan selanjutnya mengikuti 

doa pagi yang dipandu oleh peserta didik yang bertugas, dan 

sesudahnya siap mengikuti pembelajaran. Peserta didik yang 

terlambat harus melapor ke Tata Usaha. 

 Peserta didik yang berhalangan masuk karena sakit atau sebab 

lainnya, orang tua wajib memberitahukan kepada pihak sekolah 

lewat telepon/surat ijin/dating ke sekolah pada hari yang 

bersangkutan untuk memberitahukan hal tersebut. 

B. Selama Pelajaran Berlangsung 

 Peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah tanpa seizing 

guru kelas, wali kelas dan kepala sekolah sebelum kegiatan 

pembelajaran berakhir. 

 Setiap pergantian pelajaran, peserta didik tetap berada di kelas 

untuk menanti pembelajaran berikutnya. Ketua kelas/wakil 
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ketua kelas wajib menjemput guru matapelajaran selanjutnya 

apabila belum ada. 

 Pada jam istirahat, peserta didik tetap berada di dalam sekolah 

(makan dan minum tidak di dalam kelas). 

 Kamar kecil hanya boleh dipergunakan sesuai dengan 

kegunaannya dan dipakai secara bergantian. 

 Bermain/berolah raga hanya diizinkan pada waktu pelajaran 

olah raga dan pulang sekolah sambil menanti jemputan. 

 Selama pembelajaran dan sesudahnya, pada peserta didik ikut 

menjaga ketertiban kelas. 

C. Kerapian dalam Berpakaian 

 Pakaian seraga hari Senin & Selasa adalah mengenakan 

pakaian seraga nasional, yaitu merah-putih, kaos kaki putih 

Aletheia. 

 Hari Rabu & Jumat peserta didik mengenakan pakaian seragam 

khas Aletheia, kaos kaki putih Aletheia. 

 Hari Kamis peserta didik berpakaian pramuka, kaos kaki hitam 

Aletheia. 

 Selama masih berada di lingkungan sekolah, peserta didik tidak 

diizinkan mengenakan sandal, tetap bersepatu (kecuali pada 

saat pendampingan intensif boleh memakai sepatu sandal). 

 Kebersihan kuku dan rambut. Peserta didik putri wajib 

mengikat rambut bila sudah melebihi bahu. Peserta didik putra 

tidak boleh memelihara rambut melebihi krah baju. 

 Semua peserta didik tidak diperkenankan memanjangkan dan 

mengecat kuku. Semua peserta didik tidak diperkenankan 

mengecat rambut. 

 Peserta didik wajib mengenakan kelengkapan seragam 

meliputi: ikat pinggang,kaos kaki Aletheia dan sepatu berwarna 

hitam secara rapi sebagaimana mestinya (kemeja dimasukkan, 
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sepatu tidak boleh dilepas atau dikenakan tidak semestinya) 

sejak dari rumah sampai tiba kembali di rumah. 

 Demi kerapian, dihimbau peserta didik mengenakan kaos 

dalam. 

D. Kewajiban 

 Peserta didik wajib berperilaku sopan santun, hormat kepada 

warga sekolah dan sesame teman. 

 Peserta didik wajib bertanggungjawab atas terpeliharanya 7K: 

keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan dan 

keselamatan. 

 Peserta didik hendaknya: selalu siap dengan alat tulis dan tidak 

diperkenankan pinjam meminjam. 

 Kewajiban orangtua/wali membayar uang spp paling lambat 

tanggal 10 setiap bulan. 

 Peserta didik mengikuti satu kegiatan ekstrakurikuler wajib dan 

satu ekstrakurikuler pilihan sebagai syarat pengambilan raport 

(ekstrakurikuler pilihan berlaku selama setahun/tidak boleh 

pindah sebelum waktunya. Bagi peserta didik kelas VI tidak 

ada ekstrakurikuler di semester II. 

 Peserta didik menjaga nama baik sekolah, baik di dalam 

lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 

 Peserta didik memiliki buku agenda sebagai buku penghubung 

kepada orang tua. 

 Peserta didik memberi salam/berjabat tangan apabila bertemu 

dengan warga sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

E. Larangan-larangan 

 Peserta didik dilarang membawa benda-benda yang tidak 

berhubungan dengan pelajaran. 

 Peserata didik dilarang berjualan di sekolah, kecuali sebagai 

program kegiatan sekolah. 
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 Peserta didik dilarang menyontek, meberi contekan pada saat 

ulangan/ujian berlangsung. 

 Peserta didik dilarang menghina guru, karyawan, sesame 

teman, mencuri, menipu, membolos dan les privat kepada guru 

SD, SMP Kristen Aletheia Ampenan (pendampingan intensif 

hanya dilaksanakan di sekolah). 

 Peserta didik dilarang mencoret-coret meja, kursi, tembok, 

gambar, dll. 

 Peserta didik perempuan dilarang mengenakan perhiasan, 

hanya diperbolehkan mengenakan sepasang anting dan jam 

tangan. Peserta didik laki-laki hanya diperbolehkan 

mengenakan jam tangan. 

 Peserta didik dilarang berkelahi/membuat keributan di dalam 

maupun diluar lingkungan sekolah. 

 Peserta didik dilarang memakai tato pada anggota badan dalam 

bentuk apapun. 

 Peserta didik dilarang berbelanja di luar sekolah selama 

kegiatan pembelajaran kecuali hari Sabtu. 

Selain dengan cara-cara yang disebutkan di atas, dilakukan juga dengan 

cara membangun interaksi edukatif yang ramah peserta didik. Dalam hal ini, relasi 

dan perlakuan pendidik terhadap peserta didik bersifat fleksibel. Dalam 

pengertian, adakalanya para pendidik memperlakukan peserta didik semata-mata 

dalam posisi sebagai anak didik. Namun tidak jarang pula para pendidik 

memperlakukan mereka sebagai teman, sehingga mereka tidak canggung 

berintraksi dengan para guru. Sementara antara sesame guru, biasanya sering 

berdiskusi/ berbincang ketika jam istirahat di ruang guru, terutama terkait 

kejadian-kejadian yang berkembang dalam kelas pada saat proses pembelajaran. 

Sedangkan bentuk komunikasi dengan orang tua, yaitu ketika akan berakhir 

pembelajaran setiap pendidik akan menuliskan catatan  perkembangan siswa 

didalam buku agenda siswa sebagai laporan untuk dibaca oleh orang tua. Ada juga 
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dengan cara sekolah mengundang orang tua setiap awal semester untuk 

membicarakan tentang program sekolah.57 

Semua tata tertib yang dibuat bertujuan untuk mendisiplinkan semua 

warga sekolah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap terwujudnya kedua belas nilai dasar yang diajarkan dalam 

agama Kristen. Agar tata tertib yang telah disusun dapat berjalan dengan lancer, 

maka dianggap perlu untuk dibuatkan sanksi bagi para pelanggarnya. Demikian 

juga dengan sekolah ini. Terdapat beberapa sanksi jika terjadi pelanggaran 

terhadap tata tertib yang ada. Untuk peserta didik terdapat tiga bentuk sanksi. 

Pertama, sanksi ringan berupa teguran. Kedua, sanksi sedang berupa dimasukkan 

ke ruang Bimbingan Konseling (BK) untuk di proses secara individu. Dan yang 

ketiga, sanksi berat berupa skors, dalam hal ini peserta didik yang melakukan 

pelanggaran tetap mendapat pengajaran namun berlangsung di ruang guru. 

Sementara untuk staf pengajar jika terlambat lebih dari 40 menit/bulan akan 

dipotong gajinya sebanyak seratus ribu rupiah. Secara terperinci, sanksi-sanksi 

yang akan diberikan kepada peserta didik jika terjadi pelanggaran, adalah sebagai 

berikut:58 

 Peserta didik yang sering melakukan pelanggaran akan mendapat 

peringatan tertulis/dikembalikan kepada orang tua/dikeluarkan dari 

sekolah. 

 Peserta didik yang kedapatan membawa barang yang tidak ada 

kaitannya dengan pembelajaran akan disita oleh sekolah. 

 Peserta didik yang kedapatan berpakaian tidak lengkap/tidak layak 

pakai akan diberikan sanksi dan harus segera melengkapi dengan 

cara membeli di koperasi sekolah. 

 Peserta didik yang merusak barang-barang milik sekolah wajib 

mengganti (contoh: alat-alat laboratorium, meja/kursi kelas, 

memecahkan kaca dll.) 
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11 April 2016 
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 Persoalan anta peserta didik di sekolah diselesaikan bersama pihak 

sekolah dengan orang tua masing-masing di sekolah. 

 Peserta didik yang tidak naik kelas 2x di kelas yang sama maka 

yang bersangkutan harus pindah dari Sekolah Kristen Aletheia 

Ampenan. 

 

B. PENDIDIKAN NILAI PADA SD LIBS 

Nilai-nilai yang dikembangkan 

 SD LIBS, sebagaimana halnya dengan SDK Aletheia, menjadikan nilai-

nilai agama Islam sebagai focus dalam proses membimbing, mengajar, dan 

mendidik peserta didiknya. Selain karena sekolah ini berbasiskan keagamaan, 

alasan lain yang menjadi dasarnya adalah adanya kekhawatiran karena 

kebanyakan sekolah sekarang ini, berorientasi kepada melahirkan individu yang 

hanya diarahkan dan disiapkan untuk fungsi ekonomi. Ironisnya, hal ini didukung 

pula oleh masyarakat yang meletakkan tolak ukur kesuksesan pendidikan 

seseorang, semata-mata hanya dengan kekayaan dan kedudukan yang mampu 

diraihnya. Sebagai konsekuensi logisnya, maka lahirlah generasi yang sangat 

individualis yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Sementara moralitas dan 

akhlaknya mengalami keruntuhan. Individu yang kaya secara duniawi, namun 

tidak memahami dan lupa akan hakikat dan tujuan hidup yang sebenarnya.  

 Islam , sebagai agama yang dijanjikan oleh Allah sebagai agama yang 

sempuna, sebenarnya telah mengajarkan kepada manusia tentang tolak ukur 

kesuksesan yang sesungguhnya. Seorang manusia dikatakan berhasil dalam 

kehidupannya, ketika dia berhasil dalam menjalankan fungsi yang diembannya, 

yaitu sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah di muka bumi ini. Jika ini 

dikaitkan dengan pendidikan, maka sebuah proses pendidikan itu dikatakan 

berhasil tatkala mampu menghasilkan individu yang menjadi pemimpin (dalam 

bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, peradaban, kebudayaan, kehidupan social). 

Namun pada saat yang bersamaan, individu tersebut, paham betul bahwa semua 

itu merupakan bentuk pengabdian kepada Allah. 
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Berbekal keyakinan tersebut di atas, maka lembaga pendidikan ini 

berupaya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang berbasiskan 

kepada ajaran Islam, yaitu Aqidah, Akhlak, Ibadah dan Muamalah. Nilai-nilai 

yang terkandung dari ajaran dasar inilah yang kemudian diderivasi menjadi 

kebiasaan atau budaya yang dikembangkan di SD LIBS. Sebagaimana 

disampaikan oleh wali kelas dua (Bu Winda),59 bahwa nilai-nilai keagamaan yang 

ditanamkan kepada peserta didiknya, adalah lebih kepada mengarahkan peserta 

didik untuk taat kepada Tuhannya dan menyayangi sesame makhluk. Untuk bisa 

mewujudkan keadaan itu, maka sekolah membiasakan seluruh warganya, mulai 

dari direktur, kepala sekolah, para pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, 

dan pekerja lainnya, agar memiliki akhlakul karimah. Nilai-nilai tersebut, seperti: 

- Ketaatan 

- Disiplin 

- Penyabar 

- Penyayang 

- lemah-lembut 

- Keramahan 

- pemaaf 

- Kejujuran 

- Pemurah 

- dan sebagainya.  

Kepala sekolah SD LIBS (Bu Yuli) menyampaikan kekhawatirannya 

dengan kondisi kebanyakan sekolah saat ini. Terutama dengan perilaku para 

peserta didiknya yang kurang mendapat perhatian dari pihak sekolah, karena  

lebih memprioritaskan kemampuan kognitif intelektual. Maka untuk itulah maka  

Lenterahati mencoba memberikan sesuatu hal yang berbeda yaitu “Penanaman 

Akhlakul Karimah” sebagai ikon sekaligus menjadi program unggulan sekolah 

ini. “akhlakul karimah yang dikembangkan di sekolah ini adalah nilai-nilai yang 

diambil dari ajaran agama Islam yaitu aqidah, akhlak, ibadah, muamalah. Yang  

kemudian dibuat menjadi pedoman berperilaku oleh seluruh warga sekolah, yang 
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dijadikan sebagai budaya di sekolah ini, seperti disiplin, penyabar, pemaaf, 

penyayang, dan sebagainya”.60 

Apa yang disampaikan oleh guru dan kepala sekolah tersebut di atas, 

ketika ditanyakan kepada beberapa peserta didik, mereka mengatakan bahwa 

Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh makan sambil berdiri, tidak 

boleh mengejek teman, tidak boleh ribut di dalam kelas, tidak boleh mengganggu 

teman, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencela teman, tidak boleh keluar 

sekolah sebelum diizinkan, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh 

mencabut pohon yang masih kecil, karena ini merupakan akhlak tercela. Sifat 

yang baik yang harus dimiliki oleh anak sholeh menurut mereka adalah, saling 

menyayangi dengan sesama teman, menghormati guru, saling berbagi, berdoa 

sebelum dan sesudah melakukan sesuatu.61  

Cara Menginternalisasi Nilai kepada Peserta Didik 

Nilai-nilai moral keagamaan sangat kuat diajarkan dan dipraktikan di SD 

Lenterahati. Menurut guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pak 

Marzuzi, implementasi nilai-nilai akhlakul karimah di sekolah ini adalah 

dengan  memberikan contoh secara langsung kepada peserta didik. Jadi pendidik 

dan orang dewasa lainnya yang ada di lingkungan sekolah, tidak hanya sekedar 

menyampaikan dan menuntut peserta didik agar mengikuti apa yang disampaikan. 

Di samping itu, menjadi kesepakatan juga bahwa implementasi nilai dilakukan di 

setiap kegiatan, baik ketika belajar di dalam kelas maupun ketika berada di luar 

kelas. Setiap pendidik pada matapelajaran apa saja dan pada kegiatan 

ekstrakurikuler apa saja, selalu mengajak peserta didik untuk menjalankan nilai 

nilai keagamaan yang sudah disepakati tadi. Caranya yaitu mengajak peserta didik 

dengan sikap lemah lembut dan memulai dengan memberikan contoh terlebih 

dahulu. 

Terlihat pada saat peneliti berada di sekolah ini.62 Peserta didik sedang 

diarahkan dan dituntun untuk berwudu’ karena akan melaksanakan shalat Dhuha. 

                                                             
60 Wawancara dengan Bu Yuli, tanggal 9 Mei 2016 
61 Wawancara dengan Icha, Kholid, Javid, Azam, A’am, Hawa yang dilakukan dalam waktu yang 

berbeda selama proses penelitian. 
62 Observasi dilakukan kamis 5 Mei 2016 
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Ini berlangsung secara konsisten setiap hari. Di sela-sela jam belajar dengan jam 

istirahat siang, para peserta didik melakukan setoran hafalan al-Qur’an dan hadist. 

Ketika melakukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, dihukum 

dengan menyetor hafalan. Setiap kali melakukan aktivitas selalu dibimbing 

dengan membaca do’a terlebih dahulu, seperti do’a sebelum masuk WC, do’a 

sebelum makan, do’a setelah makan, do’a sebelum tidur, dan lain-lain.   

Keadaan yang paling mencolok adalah metode pendidikan yang digunakan 

dalam menyampaikan nilai-nilai tersebut. Para pendidik selalu terlebih dahulu 

mencontohkan secara langsung nilai-nilai tersebut di depan peserta didik, 

sehingga dalam menyampaikan atau  mengarahkan peserta didik lebih mudah 

untuk mengikutinya. Karena metode ini diterapkan secara terus-menerus dan 

berkelanjutan, peserta didik menjadi terbiasa untuk menjalankan nilai-nilai 

tersebut, baik itu nilai kebersihan, nilai ketertiban, nilai kejujuran, nilai 

keramahan, kesabaran, dan lain-lain.63 

Menurut kepala sekolah SD LIBS,64 bahwa semenjak baru-baru 

terbentuknya sekolah Lenterahati, sudah terjadi kesepakatan dan semacam 

peraturan mulai dari tingkat direktur, guru, hingga seluruh staf. Kesepakatan ini 

berbentuk “direktur, pendidik, dan seluruh staf wajib memberikan contoh nyata 

tentang semua nilai-nilai  yang diajarkan disekolah” sehingga ini akan 

memudahkan peserta didik dalam mengikutinya. Daripada hanya memberikan 

teori di dalam kelas tentang nilai tersebut, akan jauh lebih terlihat dampaknya bila 

dicontohi langsung. 

 Lalu bagaimana cara sekolah ini sehingga setiap pendidik mudah di 

dengar dan diikuti oleh peserta didik? Ternyata para tenaga pendidik disini 

memainkan peran yang bervariasi. Terkadang menempatkan diri sebagai sahabat/ 

teman sepermainan bagi peserta didiknya ketika berada di luar kelas. 

Memposisikan diri sebagai guru ketika proses pembelajaran dalam kelas. Dan 

terlihat sebagai orang tua mereka sendiri ketika jam istirahat siang. Meskipun  

tutur kata hingga perilaku yang ditampakkan oleh seluruh tenaga pendidik harus 

                                                             
63 Observasi sepanjang proses penelitian di SD LIBS 
64 Wawancara dengan ibu Yuli, Senin 9 Mei 2016 
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dilakukan dengan kelembutan dan tanpa adanya kekerasan, namun tidak berarti 

peserta didik dilepas begitu saja. pendidik kadang-kadang juga menampakkan 

sikap tegas pada saat yang diperlukan.65 

 Dalam rangka memperoleh dan menanamkan sikap kepada para pendidik 

dan tenaga lainnya untuk senantiasa berlaku lemah lembut  dan tegas, SD LIBS 

memiliki prosedur tersendiri. Yaitu yang diawali dari melakukan seleksi dalam 

penerimaan tenaga pendidik, kependidikan dan staf yang ditempatkan di sekolah 

ini. Setelah proses seleksi kemudian diadakan training, dengan cara menempatkan 

serta membiasakan pendidik tersebut dengan peserta didik yang lebih 

membutuhkan perhatian khusus. Sekolah ini merupakan sekolah inklusi yang 

tidak hanya menerima peserta didik yang “biasa”, tetapi juga menerima mereka 

yang berkebutuhan khusus. Inilah yang dijadikan sebagai sarana untuk melatih 

kesabaran  dan sisi kelembutan dari para pendidik ini. SD LIBS juga menerapkan 

motto “tidak ada bentakan, tidak ada kekerasan, dan melayani kebutuhan anak”. 

jika berhasil melewati ujian ini, maka mereka berhak diterima. dan seandainya di 

tengah perjalanan mereka melanggar kesepakatan tersebut, maka mereka harus 

berlapang dada untuk berhenti dari sekolah ini, seperti yang pernah dialami oleh 

beberapa orang yang pernah menjadi pendidik di sini.66 

Uraian yang digambarkan di atas, memperlihatkan bahwa proses 

internalisasi nilai-nilai agama dan nilai moral lainnya di SD LIBS, dilakukan 

hamper pada semua aspek dan oleh semua warga sekolah. Catatan terpentingnya 

adalah semua tenaga pendidik harus menjadi garda terdepan dalam memberikan 

contoh tentang nilai-nilai tersebut kepada peserta didik.  Selain dengan metide 

pemberian contoh ini, metode lainnya adalah dengan pembiasaan. Peserta didik, 

dengan bantuan pendidik dan pihak dewasa lainnya, dibiasakan untuk bertutur, 

bersikap, dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai moral 

yang baik, seperti sholat Dhuha berjamaah, sholat Dhuhur dan Ashar berjamaah, 

sholat Jumat di Masjid dekat sekolah, mengatakan maaf, minta tolong, terima 

kasih, dan sebagainya. Dengan model pendidikan yang demikian, maka budaya 

                                                             
65 Observasi sepanjang penelitian 
66 Wawancara dengan Bu Lis (guru Bahasa Inggris) 14 Juni 2016 
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yang terlihat di sekolah ini adalah budaya yang mengedepankan keramahan 

terhadap anak, sehingga orang tua pun merasa nyaman menitipkan anak-anaknya 

selama mereka bekerja. 

 

Kendala dan Solusi 

 Gambaran tentang proses pendidikan di SD LIBS adalah gambaran 

tentang proses pendidikan yang cukup ideal. Meskipun demikian, bukan berarti 

lembaga ini tidak menghadapi kendala dalam melaksanakan tugas yang mulia ini. 

Seperti halnya kendala yang dihadapi oleh SDK Aletheia yang telah diuraikan di 

atas, SD LIBS juga nampaknya menghadapi permasalahan yang sama, yaitu yang 

dating dari pihak internal dan juga pihak eksternal. Dari pihak internal kendala 

biasanya berasal dari tenaga pendidik dan peserta didik, sedangkan dari pihak 

eksternal biasanya berasal dari orang tua dan lingkungan bermain anak. 

 Peserta didik dikatakan menjadi kendala, karena anak-anak sedang berada 

dalam proses tumbuh-kembang. Pada tahap ini anak belum bisa mengenal dan 

membedakan dengan baik mana nilai yang benar dan mana nilai yang tidak benar. 

Selain itu, masa ini merupakan masa yang paling gampang untuk memberikan 

pengaruh, baik pengaruh positif maupun pengaruh negative. Untuk itulah kenapa 

pendidikan dan pendampingan harus dilakukan secara intensif, serius, dan hati-

hati. Factor lainnya adalah perbedaan individual yang dimiliki oleh setiap peserta 

didik, seperti perbedaan kemampuan intelektual, perbedaan latar social, latar 

keluarga dan lainnya. Sehingga, seperti apapun usaha yang dilakukan oleh proses 

pendidikan, pastilah akan mengalami kendala. 

Pendidikan dan pendampingan di SD LIBS, meskipun telah dilakukan 

secara intensif, serius dan hati-hati, namun tetap saja ada di antara peserta didik 

yang harus dijaga secara lebih ketat lagi. Ibu Yuli, mengatakan bahwa peserta 

didiknya adalah anak-anak yang pintar dan bahkan dapat dikatakan IQ mereka di 

atas rata-rata, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.67 Sehingga bisa 

dikatakan, tidak terlalu ada masalah yang berarti dalam mengajarkan sesuatu. 

                                                             
67 SD LIBS biasanya akan melakukan Tes IQ terhadap Peserta didik baru, dengan tujuan untuk 

dapat meberikan perlakuan yang tepat terhadap mereka. Wawancara dengan bu Yuli, Senin 9 Mei 

2016. 
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Sebagai sekolah inklusi yang tidak hanya menerima peserta didik yang “biasa”, 

kendala dalam mengajarkan, menanamkan, serta membiasakan nilai-nilai tertentu, 

merupakan masalah yang wajar, namun hal  itu tidak dijadikan beban oleh para 

pendidik di sini. Mereka tetap mengikuti irama pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik yang berkebutuhan khusus ini dengan penuh kesabaran. 

Masalah yang seringkali menjadi kendala biasanya berasal dari lingkungan 

keluarga. Terlebih ketika yang tinggal dalam rumah tangga tersebut bukan hanya 

keluarga inti, melainkan bergabung juga di situ keluarga besarnya, seperti nenek, 

kakek, paman, bibi dan sebagainya. Seringkali terjadi ketika orang tua membuat 

dan menerapkan peraturan, atau menekankan anaknya untuk mengerjakan setiap 

kewajibannya, neneknya kadang-kadang memberi pembelaan kepada anak dengan 

alasan anak masih kecil dan belum waktunya untuk terlalu dipaksakan. Inilah 

salah satu hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh para pendidik di sekolah 

ini.68 

Faktor lain adalah lingkungan bermain peserta didik ketika berada di 

rumah. Pihak sekolah bisa saja membiasakan dan mengontrol mereka untuk terus 

berperilaku baik. Akan tetapi ketika mereka bergaul dengan teman bermainnya di 

lingkungan rumah, kadang-kadang mereka mendengarkan perkataan kotor atau 

sikap kasar dan perilaku kurang baik yang sewaktu-waktu akan mereka ikuti. Ini 

secara sadar atau tidak sadar akan ikut membentuk karakter para peserta didik, 

yang kemudian akan terbawa sampai ke sekolah. Menurut bu Winda,69 keadaan 

seperti ini biasanya terjadi ketika musim libur panjang. Jika keluarga tidak bisa 

baik, maka ketika kembali lagi ke sekolah hal-hal ini biasanya ikut serta. Kalau ini 

terjadi, maka pembimbingan akan diulang lagi dari awal. 

SD LIBS memiliki beberapa cara untuk meminimalisir dampak yang 

muncul dari kendala-kendala yang disebutkan di atas. Antara lain dengan 

meningkatkan intensitas pendampingan terhadap peserta didik dan 

mengintensifkan komunikasi antar pihak sekolah dengan orang tua/wali.  Upaya 

lain tentu saja dengan menerapkan tata tertib yang mengatur ketertiban dan 

                                                             
68 Wawancara dengan Bu Winda tanggal 10 Mei 2016. 
69 Wawancara dengan bu Winda tanggal 10 Mei 2016. 
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kelancaran hubungan antar warga sekolah. Pak Marzuzi mengatakan bahwa,70 

karena jam operasional sekolah ini full day mulai pukul 07.30 sampai dengan 

pukul 16.00, jadi selama itulah para pendidik berusaha memberikan perhatian 

maksimal kepada seluruh peserta didik, sehingga ikatan emosional terjalin kuat 

dan interaksi dengan peserta didik juga berjalan maksimal. Ketika mereka 

mempunyai masalah, pendidik selalu mendekati dan memberikan solusi. 

Terkait tata tertib, sekolah ini memiliki cara yang berbeda dengan sekolah-

sekolah pada umumnya, yang membuat tata tertib secara tertulis, dikirimkan 

kepada orang tua, dan ditempelkan di dinding-dinding sekolah. Pihak SD LIBS 

beranggapan dan berupaya menghindari penanaman sebuah nilai kepada peserta 

didiknya hanya berdasarkan wacana saja. Masa kanak-kanak adalah masa yang 

paling baik untuk menanamkan sebuah nilai, tetapi itu bukan tempelan melainkan 

harus didasarkan pada kesadaran yang dating dari dalam diri mereka, sehingga itu 

akan muncul menjadi sebuah perilaku dan sikap hidup. Percuma saja membuat 

tata tertib yang ditempel di dinding, kemudian itu akan membuat peserta didik 

merasa tertekan, atau hanya menjadi slogan yang dilihat sambil lalu, dan tidak 

dijadikan kebiasaan. Karena alasan inilah, maka nilai-nilai dan segala hal yang 

akan membantu membuat peserta didik memiliki kepribadian yang baik, 

ditanamkan melalui pembiasaan dan contoh langsung dari segenap orang dewasa 

yang ada di sekolah. Contohnya, seluruh warga sekolah dibiasakan hadir di 

sekolah paling lambat 15 menit sebelum kegiatan di mulai, tidak mengganggu dan 

menyakiti sesame makhluk, menjaga sarana yang ada di sekolah dari kerusakan 

dan sebagainya.71 Lalu apa saja sanksi bagi yang melanggar tata tertib sekolah 

yang tidak tertulis tersebut? Untuk siswa diberikan sanksi yang bersifat 

memdidik, seperti menanam pohon, menghafal ayat qur’an, dan menghafal hadis.  

Sedangkan bagi para pendidik sanksi ringan berupa teguran dan sanksi terberat 

adalah berupa pemecatan.72 

Demikianlah, cara menanamkan nilai-nilai kebaikan tidak selalu harus 

dengan cara pemaksaan dan menekan peserta didik. Cara lain yang dapat 

                                                             
70 Wawancara dengan pak Marzuzi tanggal  14 Mei 2016 
71 Wawancara dengan Bu Yuli tanggal 7 September 2016. 
72 Wawancara dengan Pak Marzuzi tanggal 14 Mei 2016. 
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digunakan dan terbukti ampuh di SD LIBS ini adalah pembiasaan dan contoh 

teladan. Ini jugalah kenapa antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap 

menjalin komunikasi dan interaksi, supaya kedua pihak ini seiya-sekata dan bisa 

sama-sama bertanggungjawab dalam mengontrol pertumbuhan dan perkembangan 

anak. berhubungan dengan ini seluruh orang tua di sekolah ini, sangat mendukung 

program sekolah. Jalinan keakraban ini dapat terlihat dari welcome-nya pihak 

sekolah dalam melayani orang tua yang ingin membicarakan masalah anaknya 

kapan saja mereka mau. Atau dapat berupa support yang diberikan oleh orang tua 

pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi, selalu ada 

komunikasi yang terjalin antara orang tua dan staf pendidik, baik ketika 

mengantarkan anaknya kesekolah, maupun menjemput anaknya di saat pulang 

sekolah. Secara internal, kekuatan hubungan ini juga selalu dijalin dengan intens, 

yaitu dengan cara para pendidik selalu berkumpul ketika waktu istirahat dan 

berbincang bincang tentang perkembangan anak-anak.73 

 

 

 

 

 

BAB V 

ANALISIS TEMUAN PENELITIAN 

A. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh Sekolah 

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di SDK Aletheia dan SD LIBS 

merupakan pendidikan yang berbasiskan nilai yang diyakini. Dalam hal ini, 

karena keduanya merupakan sekolah yang berbasis agama, maka nilai yang 

dikembangkan adalah nilai-nilai yang diyakini sebagai kebenaran oleh keduanya, 

yaitu Kristen dan Islam. Nilai yang dikembangkan oleh SDK Aletheia sebagai 

nilai karakter dari peserta didiknya adalah dua belas nilai dasar Kristen: 

kedisiplinan, kejujuran , keberanian, Kerendahan hati, kepedulian, kesetiaan, 

kebijaksanaan, kreativitas, keramahan, kemandirian, bertanggung jawab dan cinta 

                                                             
73 Observasi sepanjang waktu penelitian 
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damai. Sedangkan nilai yang dikembangkan oleh SD LIBS adalah nilai-nilai yang 

diderivasi dari empat ajaran dasar agama Islam: aqidah, akhlak, ibadah dan 

mu’amalah yang selanjutkan dikembangkan lagi menjadi nilai-nilai seperti 

Ketaatan, kedisiplinan, Penyabar, Penyayang, lemah-lembut, Keramahan, pemaaf, 

Kejujuran, Pemurah, perdamaian dan sebagainya. 

Nilai-nilai yang dikembangkan oleh kedua sekolah ini pada prinsipnya 

merupakan nilai-nilai dasar moral kemanusiaan yang bersifat universal, yang 

dapat ditemukan di mana saja yang pada umumnya sangat diidamkan oleh seluruh 

umat manusia. Landasan pelaksanaan pendidikan nilai pada kedua sekolah ini, 

dapat dilihat dalam beberapa sumber seperti UNESCO, Pancasila dan UUD 1945, 

dan ajaran agama (Kristen dan Islam). UNESCO menetapkan bahwa nilai-nilai 

dasar kemanusiaan yang dimaksud meliputi nilai kesehatan, nilai kebenaran, nilai 

kasih saying, nilai tanggungjawab social, nilai efisiensi ekonomi, nilai solidaritas 

global, dan nilai nasionalis.74 

Nilai-nilai yang dikembangkan oleh kedua sekolah, secara garis besar 

dapat dilihat ada kesamaannya dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang 

digariskan oleh UNESCO, sebagai salah satu unit yang menangani masalah di 

bidang pendidikan di PBB. Nilai-nilai tersebut mengandung implikasi bagi 

terbentuknya manusia seutuhnya, seperti yang dicita-citakan oleh bangsa 

Indonesia. Kemudian selanjutnya akan menjadi manusia yang menjunjung tinggi 

nilai-nilai kemanusiaan serta dapat melahirkan peradaban yang berkualitas, yang 

                                                             
7474 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 107. 

Nilai dasar kesehatan, berimplikasi pada kesehatan dan kebugaran. Nilai dasar kebenaran 

berimplikasi pada upaya memperoleh pengetahuan secara terus menerus dalam segala hal, 

sehingga mampu mengembangkan berfikir kritis dan kreatif dalam menghadapi tantangan dunia 
modern di masa mendatang. Nilai dasar kasih saying, berimplikasi pada kebutuhan untuk 

memperoleh integritas pribadi, harga diri, kepercayaan diri, kejujuran dan disiplin diri. 

Kemampuan dalam menginternalisasikan nilai kasih saying akan tampak dari kematangan pribadi 

dan peranan mereka dalam menjalin hubungan interpersonal yang saling memahami. Nilai dasar 

spiritual, perwujudan dimensi spiritual adalah keimanan. Nilai dasar tanggungjawab social, 

manusia tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan social, karena itu penanaman rasa keadilan 

dan perdamaian merupakan hal penting. Nilai dasar efisiensi ekonomi, dalam hal ini manusia 

bekerja keras serta mampu memanfaatkan sumber daya alam secara kreatif dan imajinatif. Nilai 

dasar nasionalisme, yaitu cinta kepada bangsa dan Negara, menghormati hak dan kewajiban. Nilai 

dasar solidaritas global, generasi di masa depan diharapkan mampu melakukan kerjasama untuk 

memperjuangkan keadilan dan perdamaian di  dunia internasional. 
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bermuara pada terwujudnya perdamaian di atas muka bumi. Inilah hakekat 

sesungguhnya dari pendidikan yang dilaksanakan di manapun dan oleh siapapun. 

Pendidikan merupakan  salah satu upaya yang dilakukan oleh manusia 

untuk proses pengalihan, pelestarian, pengembangan kebudayaan, sekaligus 

mempertahankan kehidupannya. Karena itulah, maka kegiatan pendidikan selalu 

berorientasi pada adanya tiga hubungan. Sehingga ukuran keberhasilan proses 

pendidikan dapat dinilai dari seberapa banyak capaian dalam ketiga hubungan ini. 

Ketiga hubungan yang dihajatkan ketercapaiannya oleh pendidikan yang 

dimaksud adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 

sesame manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitar, yang terdiri atas 

berbagai unsur kehidupan, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan kekuatan 

alamiah yang ada. Dari prinsip hubungan dengan ketiga factor inilah, kemudian 

manusia mengembangkan proses pertumbuhan kebudayaannya.75 

Pendidikan di Negara manapun, dengan demikian, selalu diderivasi dan 

dikembangkan dari ketiga hubungan ini, tentunya dengan berdasarkan kepada 

nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masing lembaga pelaksana kegiatan 

pendidikan. Seterusnya berangkat dari hal ini, lalu ditetapkanlah tujuan 

pendidikan. Indonesia, telah menetapkan bahwa tujuan pendidikan nasional pada 

khususnya dan pembangunan pada umumnya adalah terciptanya “manusia 

seutuhnya”. Maksudnya adalah manusia yang lengkap, selaras, serasi dan 

seimbang perkembangan semua unsur kepribadiannya, dalam arti individu-

individu yang mampu menjangkau hubungan dengan Tuhan, dirinya sendiri, 

manusia lain, serta alam sekitar, dalam suatu kehidupan social yang konstruktif.  

Individu yang demikian, pada dirinya terdapat kepribadian terpadu baik unsur 

akal pikiran, perasaan, nilai/moral dan ketrampilan, jasmani maupun rohani, yang 

berkembang secara penuh. Integrasi perkembangan dari unsur-unsur inilah yang 

akan mewujudkan manusia utuh sebagaimana tujuan pendidikan bangsa 

Indonesia.76 

                                                             
75 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 1 
76Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hal. 118 
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Arah dan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia, dengan demikian, 

seperti diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945, adalah peningkatan iman dan 

taqwa serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik yang dalam hal ini adalah 

seluruh warga Negara yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia. Karena itu, 

pendidikan yang membangun nilai-nilai moral atau karakter di kalangan peserta 

didik harus selalu mendapatkan perhatian. Pendidikan di tingkat dasar, 

sebagaimana yang dilaksanakan oleh kedua sekolah ini,  merupakan wadah yang 

sangat penting untuk mempersiapkan sejak dini generasi penerus yang nantinya 

akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan yang memiliki kepribadian yang 

baik. 

Agama Islam dan juga agama Kristen, tentunya juga memiliki pandangan 

terkait bagaimana menjadi manusia yang sesungguhnya. Islam, berpandangan 

bahwa keberhasilan manusia dapat dinilai dari keharmonisan dalam membangun 

hubungan dengan Allah (hablu min Allah) dan dengan sesame (hablu min an nas). 

Tujuan akhir dari hubungan dengan sesame adalah terbangunnya hubungan yang 

baik dengan sang Pencipta (wa ma kholaktu al jina wa al-insa illa li ya’budun). 

Ini merupakan tujuan tertinggi (ultimate goal) yang hendak dicapai manusia, dan 

sekaligus merupakan kebenaran tertinggi (ultimate true), yang menjadi landasan 

nilai yang mendasari seluruh pola perilaku manusia dan perilaku alam yang penuh 

kepastian (sunatullah). Selain itu, Islam mengajarkan juga bahwa keberadaan 

manusia di bumi adalah dalam rangka menjalankan amanah yang diberikan oleh 

Allah, yaitu untuk berperan sebagai ‘abd Allah sekaligus kholifat fi al ard. Untuk 

itulah, maka upaya pendidikan dalam Islam senantiasa diarahkan kepada 

bagaimana memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia, antara lain 

dengan cara mengajarkan nilai-nilai yang mendukung tercapainya maksud 

tersebut. 

Alqur’an menempatkan manusia pada tempat yang tinggi dan mulia, 

karena manusia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan makhluk lain, 

yaitu berpikir. Manusia dalam pandangan Islam ditempatkan sebagai khalifah fi 

al-ard, yang mempunyai watak dasar dan potensi (fitrah) yang baik, yang dalam 

perkembangannya sangat dipengaruhi oleh berbagai factor yang dating dari luar 
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dirinya. Di samping aspek fitrah, alQur’an (al-Syams: 8) juga menyiratkan bahwa 

manusia memiliki potensi nafsu yang merupakan kekuatan untuk bergerak 

dinamis, kehendak bebas, serta potensi moralitas (fa alhamaha fujuraha wa 

taqwaha). Potensi ini bersifat hereditas dan berfungsi memberikan dorongan kea 

rah kebaikan dan penghalang dari kejahatan. Sedangkan potensi yang mendorong 

dinamika dan pengembangan kualitas diri adalah akal yang juga difungsikan 

sebagai filter kea rah perubahan dan pengembangan dirinya secara positif. 

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan adalah upaya untuk 

menumbuhkembangkan serta mengarahkan seluruh potensi positif yang dimiliki 

manusia, dan menekan atau menghilangkan potensi negative yang ada. Sehingga 

akan lahirlah manusia yang paripurna yang dapat mengabdi kepada sang khaliq. 

Penanaman nilai-nilai positif dalam proses pendidikan merupakan salah satu 

upaya untuk mencapai tujuan ini. 

Pendidikan Agama Kristen juga dimaksudkan untuk peningkatan potensi 

spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia 

mencakup etika, budi pekerti luhur, dan moral sebagai perwujudan dari 

pendidikan agama. Peningkatan potensi spiritual tersebut pada akhirnya bertujuan 

pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya 

mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Sekolah Kristen 

yang tidak mengutamakan tujuan afektif tidak dapat memenuhi persyaratan 

sebuah filsafat pendidikan Kristen, karena pendidikan moral dan karakter tidak 

terpisahkan dari pembentukan kerohanian. 

Pendidikan Kristen beranggapan bahwa, menanamkan nilai-nilai Kristiani 

dengan dasar alKitab kepada anak-anak dan remaja, merupakan suatu hal yang 

sangat penting. Kitab Amsal 22:6 memerintahkan bahwa “didiklah orang muda 

menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan 

menyimpang dari jalan itu.” Ini bermakna bahwa pendidikan yang diberikan tidak 

boleh lepas dari nilai-nilai Kristiani yang berpusat pada Iman dalam Tuhan Yesus 

Kristus. Iman dalam Tuhan Yesus Kristus ini seharusnya merupakan iman yang 

hidup, yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-
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hari. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Sikap dan tindakan tersebut, 

disebut dengan nilai-nilai yang merupakan standar yang ditetapkan Allah sendiri 

dalam firmanNya, dan bukan standar yang ditetapkan oleh manusia. Beberapa 

nilai Kristiani yang harus ditanamkan kepada generasi muda adalah: 

a) Kebenaran (Truth), di mana setiap umat kristiani harus memegang 

kebenaran dan mengajarkannya, yaitu kebenaran yang berdasarkan 

kepada alKitab. Dalam kebenaran ini terletak integritas dan kejujuran, 

di mana ada keselarasan antara apa yang dikatakan dan dilakukan. 

b) Kesalehan (Righteousness), di sini setiap orang harus hidup focus dan 

berpusat pada Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 

Kesalehan berbicara tentang hubungan atau relasi antara manusia 

dengan Allah dan kesederhanaan hidup. 

c) Kekudusan (Holiness), ini merupakan syarat seseorang dapat melihat 

Allah, dan masuk menghadap hadiratNya. Kekudusan mencakup 

pikiran, perkataan, maupun perbuatan. 

d) Kesetiaan (Faithfulness), yang harus didasarkan pada kesetiaan Allah 

sendiri yang sennatiasa menyertai manusia. Hanya orang yang setia 

sampai mati yang akan memperoleh mahkota kehidupan. Kesetiaan 

pada Tuhan ini juga harus ditunjukkan dengan kesetiaan dalam gereja, 

pasangan, dan hal lain yang dikehendaki Tuhan. 

e) Keutamaan (Excellency), semangat  untuk memberikan yang terbaik 

kepada Tuhan dan sesame tentunya diilhami oleh Allah sendiri yang 

telah memberikan pemberian terbaik. 

f) Kasih (Love), merupakan ciri kehidupan umat Kristiani yang selalu 

dinanti. Kasih agape yang dinyatakan dengan kesediaan untuk 

menerima orang lain, mengampuni yang bersalah, dan menyalurkan 

berkat Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Semua orang yang 

percaya diperintahkan untuk menyatakan  kasih ini, yaitu mengasihi 

Tuhan dan sesame. 
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B. Model Internalisasi Nilai-nilai 

Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus 

dilakukan secara berkesinambungan. Pemerintah yang diwakili oleh Kementrian 

Pendidikan Nasional harus melakukan upaya-upaya untuk perbaikan kualitas 

pendidikan di Indonesia, namun belum semuanya berhasil, terutama menghasilkan 

insan Indonesia yang berkarakter. Salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mewujudkan pendidikan seperti yang dicita-citakan, para peserta didik haruslah 

dibekali dengan pendidikan khusus yang membawa misi pokok dalam pembinaan 

nilai/karakter/akhlak/moral. Di sinilah pendidikan nilai sangat dibutuhkan. 

Ada tiga hal penting terkait dengan model ideal yang dikembangkan 

berbasis pendidikan agama, yaitu bagaimana perencanaan atau program yang 

dibuat, pelaksanaan dan penguatan nilai-nilai yang dikembangkan, dan bagaimana 

evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. 

Untuk terwujudnya pembinaan karakter mulia di sekolah secara umum, perlu 

memperhatikan hal-hal berikut: 

a) Mengusahakan dan mengembangkan perilaku organisasi, agar menjadi 

organisasi yang dapat membentuk perilaku para peserta didik agar 

menjadi orang-orang yang sukses tidak hanya mutu akademiknya 

tetapi sekaligus mutu nonakademiknya. 

b) Sekolah sebaiknya merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah yang 

secara tegas menyebutkan keinginan terwujudnya karakter mulia di 

sekolah. 

c) Pengembangan karakter mulia di sekolah akan berhasil jika ditunjang 

dengan kesadaran yang tinggi dari seluruh civitas sekolah, orang tua, 

dan masyarakat untukmewujudkannya. 

d) Untuk pengembangan karakter mulia di sekolah juga diperlukan 

program-program sekolah yang secara tegas dan rinci mendukung 

terwujudnya karakter mulia tersebut. program-program ini ini 

dirancang dalam rangka pengembangan atau pembiasaan peserta 

ddidik sehari-hari baik dalam pengamalan ajaran-ajaran agama 
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maupun nilai-nilai moral dan etika universal dan dituangkan dalam 

peraturan sekolah. 

e) Membangun karakter mulia tidak cukup hanya dengan melalui 

matapelajaran tertentu, melainkan harus melalui semua matapelajaran 

yang diajarkan di sekolah, yang ditempuh dengan cara 

mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap matapelajaran di 

sekolah. Begitu juga , membangun karakter mulia merupakan 

tanggungjawab semua pendidik. 

f) Terwujudnya karakter mulia di sekolah juga membutuhkan dukungan 

sarana prasarana sekolah yang memadai. Karena itu,, sekolah 

sebaiknya menyediakan fasilitas yang cukup memadai demi kelancaran 

pengembangan karakter yang diinginkan. 

g) Pembinaan pendidikan karakter di sekolah meskipun bisa terjadi 

dengan sendirinya, namun akan lebih efektif lagi jika disertai dengan 

kesadaran yang tinggi dari semua komponen sekolah. Dan akan jauh 

lebih efektif  lagi jika ditangani oleh tim khusus yang dibentuk sekolah 

yang bertanggung jawab penuh dalam pembinaan karakter ini. Im 

inilah yang merancang program-program pembinaan karakter, 

kemudian melaksanakannya melakukan evaluasi program hingga 

terlihat hasil yang diharapkan. 

Pendidikan nilai juga dapat diberikan dalam bentuk indoktrinatif,  yang 

biasanya tampil dalam bentuk penanaman nilai-nilai moral “bag of virtues” yang 

mesti dikuasai dan dipraktekkan anak, tanpa mempertimbangkan kemampuan 

perkembangan internal psikis anak dan perkembangan historisitas anak. 

aplikasinya dalam bentuk formalitas, otoritatif, refresif, dan tektualis. Secara 

metodis pembelajarannya dirangkum dalam metode keteladanan yang kaku, 

pembiasaan mekanistik, hukuman dan strategi ganjaran. Strategi pendidikan nilai 

dengan indoktrinasi nilai-nilai dasar, saat ini sangat tepat digunakan dalam 

pelaksanaan pendidikan nilai di Indonesia, karena sesuai dengan nilai-nilai agama, 

nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan falsafah Pancasila. Meskipun 

sebenarnya strategi indoktrinasi ini merupakan pendekatan tradisional, akan tetapi 
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supaya nilai-nilai moral dasar itu tetap tumbuh dan berkembang dalam diri 

seseorang sehingga eksistensi manusia sebagai makhluk moral tidak tereduksi 

dengan hilangnya nilai-nilai dasar dalam dirinya.77  

Meskipun strategi ini dikritik oleh penganut filsafat liberal/pendidikan 

progresif, karena mengabaikan kebebasan manusia dalam memilih nilai-nilai 

moral yang akan dikembangkannya, yang tidak sesuai dengan alam pendidikan 

barat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan individu. Namun hal itu 

tidak beralasan, karena bagaimanapun juga eksistensi manusia membutuhkannya. 

Disadari atau tidak, strategi ini digunakan secara meluas dalam berbagai 

masyarakat, terutama dalam penanaman nilai-nilai agana dan nilai-nilai budaya. 

Oleh karena itu, pengenalan diri terhadap nilai baik dan nilai buruk sangat 

diperlukan. Dan metode yang digunakan harus tepat dan sesuai dengan 

perkembangan psikologi anak. 

Mengutip Bruce Joyce, Syahidin mengemukakan bahwa dalam ilmu , 

pendidikan banyak ditemukan model-model mengajar yang kemudian dihimpun 

dalam empat rumpun model, yaitu information processing, personal, social, dan 

behavioral.78 Model information processing terdiri atas model mengajar yang 

menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang dating dari 

lingkungannya dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, 

membangun konsep, dan rencana pemecahan masalah serta penggunaan symbol-

simbol verbal dan non-verbal. Model Personal adalah model mengajar yang 

berorientasi kepada perkembangan diri individu. Penekannya lebih diutamakan 

kepada proses yang membantu individu dalam membentuk dan 

mengorganisasikan realita yang unik. Model ini lebih banyak memperhatikan 

perkembangan emosional murid. Model social mengutamakan hubungan individu 

dengan masyarakat, dan memusatkan perhatiannya kepada proses di mana realitas 

yang ada dipandang sebagai negosiasi social. Model behavioral dibangun atas 

                                                             
77 Zaim Elmubarok, Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung 

yang Terputus dan Menyatukan yang Tercerai, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 12. 
78 Syahidin, Menelusuri Metode Pendidikan dalam alQur’an, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 40-

42. 
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dasar kerangka teori perilaku, yaitu adanya kecenderungan memecahkan tugas 

belajar kepada sejumlah perilaku yang kecil-kecil. 

Pendidikan islam, yang melandaskan seluruh upaya pendidikannya 

berdasarkan alQur’an dan sunnah berangkat dari konsepsi manusia menurut 

alQur’an, yaitu makhluk ciptaan Allah yang dibekali dengan potensi yang 

lengkap, hendaknya melaksanakan pendidikan qur’ani, yaitu pendidikan yang 

mempola perilaku nabi Muhammad dalam membina keluarga dan sahabatnya, 

karena segala yang dilakukan oleh nabi merupakan manifestasi dari isi al-Qur’an. 

Ini bermakna bahwa konsep pendidikan qur’ani adalah suatu usaha yang 

dilakukan, baik perorangan maupun kelompok, informal maupun non formal, 

dalam rangka mempersiapkan suatu generasi yang memiliki kepribadian muslim 

yang paripurna, dengan figure ideal nabi Muhammad. Upaya ini dapat dilakukan 

dengan cara: 1) menjaga dan melindungi potensi peserta didik, 2) 

mengembangkan segala potensi, kecenderungan, dan bakat yang dimiliki peserta 

didik kea rah yang lebih baik, 3) mengarahkan potensi peserta didik kea rah 

kedewasaan rohani dan jasmani menuju kesempurnaan, dan 4) proses pendidikan 

ini dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan, utuh, dan terus-menerus. 

Semua upaya itu bertitik tolak dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah.79 

Berangkat dari pemahaman tentang konsep pendidikan dalam perspektif 

alQur’an, maka metode pendidikan qur’ani merupakan hal penting dalam 

melaksanakan upaya pendidikan. Alqur’an telah menawarkan sejumlah cara 

dalam menyampaikan nilai-nilai pendidikan, baik dalam pengembangan akal, 

perasaan, ketrampilan, maupun aspek-aspek kemanusiaan lainnya. Metode 

pendidikan qur’ani yang biasa diterapkan oleh nabi Muhammad adalah metode 

amtsal, metode kisah,metode ibrah-mauidzah, metode targib-tarhib, metode tajribi 

(pengamalan), metode keteladanan, dan metode hiwar qur’ani.80 

Pendidikan sekolah Kristen, sebagaimana halnya pendidikan di sekolah 

Islam, memiliki tujuan untuk merubah kehidupan peserta didik. Yang dilakukan 

melalui kurikulum yang terencana maupun kurikulum yang tersembunyi adalah 

                                                             
79 Syahidin, Menelusuri…, hal. 39. 
80 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, hal. 145-152. Syahidin, Menelusuri…, hal. 77-176. Lihat juga 

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hal. 198  
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mengembangkan sikap, membantu penerimaan nilai-nilai tertentu, menanamkan 

watak, dan mendorong komitmen tertentu. Terkait dengan pengembangan iman, 

hal penting yang perlu diperhatikan adalah pada pembentukan kerohanian. Upaya 

yang dapat dilakukan adalah, selama masa kanak-kanak dan tahun-tahun sekolah 

dasar, anak-anak dibiarkan dengan kesan yang mendalam melalui kegiatan dan 

penyelenggaraan iman. Peserta didik belajar “cerita” tentang iman mereka, dan 

mereka secara perlahan memperoleh pengetahuan asal mula dan sikap iman 

kelompoknya. Ketika mereka mencapai masa pra-remaja, iman telah menjadi 

suatu susunan kepercayaan dan sikap yang memperkenalkan mereka pada 

kelompok, sebuah keluarga, suatu denominasi, dan seringkali suatu sekolah 

Kristen. Iman dan nilai-nilai Kristen menjadi bagian dari pengenalan diri 

seseorang. Model pendidikan agama dan nilai-nilai Kristen di……….. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa dari beberapa metode yang 

biasa dilakukan oleh nabi Muhammad dalam mendidik keluarga dan sahabatnya, 

terdapat dua metode yang secara intensif diterapkan oleh kedua sekolah yang 

diteliti, yatu metode tajribi (pengamalan/pembiasaan) dan metode keteladanan. 

Latihan pengamalan dan pembiasaan diisyaratkan dalam alQur’an sebagai salah 

satu cara yang digunakan dalam pendidikan. Allah dan rasulNya telah 

memberikan tuntunan untuk menerapkan sesuatu perbuatan dengan cara 

pembiasaan. Latihan pengamalan dimaksudkan sebagai latihan penerapan terus-

menerus, sehingga peserta didik terbiasa melakukan sesuatu sepanjang hidupnya. 

Suatu saat setelah latihan selasai, maka peserta didik terbiasa dan merasakan 

bahwa melakukan sesuatu tidak lagi menjadi beban hidupnya, bahkan menjadi 

kebutuhan hidupnya. 

Latihan pengamalan/pembiasaan yang dimaksud di sini bukanlah 

melakukan sesuatu dengan simulasi, melainkan dikerjakan langsung secara terus-

menerus. Contohnya sholat, yang diparaktikkan langsung dalam rangka 

melaksanakan kewajiban pada waktu dan tempat yang tepat. Tidak dipraktekkan 

secara pura-pura di depan kelas, tetapi diajak untuk langsung sholat ketika masuk 

waktu subuh, dhuhur, ashar, magrib, isya, dan sholat-sholat sunat. 
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Metode kedua adalah metode keteladanan, yaitu suatu metode pendidikan 

dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik berupa 

ucapan maupun perbuatan. Manusia (muslim) telah diingatkan oleh Allah, bahwa 

salah seorang rasul yang patut dicontoh adalah nabi Muhammas, karena dia telah 

menampakkan pada dirinya terdapat suatu keteladanan yang mencerminkan 

kandungan alQur’an secara utuh (laqod kana lakum fi rasul Allah uswat al 

hasanah). Juga dalam rangkaian perilakunya terkandung nilai-nilai paedagogis 

yang sangat berharga. 

Dalam kehidupan keluarga, orang tua dalam rangka menanmkan 

pendidikan kepada anak-anak mereka, hendaklah selalu memberikan contoh yang 

baik, agar sejak kecil mereka terbiasa menyerap tabiat yang islami. Karena, walau 

bagaimanapun pendidikan orang tua merupakan pendidikan pertama yang akan 

banyak mempengaruhi jiwa dan kepribadian anak-anak selanjutnya. 

Di sekolah pun, seorang pendidik hendaklah selalu memberikan contoh 

yang baik kepada para peserta didik, karena para peserta didik sangat 

membtuhkan teladan yang dilihatnya secara langsung dari setiap pendidiknya, 

sehingga merekamrasa pasti dengan apa yang dipelajarinya. Selain itu, dengan 

melihat langsung tindakan dan perilaku para pendidik, peserta didik merasa 

bahwa apa yang diajarkan bukan suatu hal yang mustahil dapat direalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidik hendaklah memiliki 

akhlak yang luhur yang diserapnya dari alQur’an dan sunnah, serta bersifat sabar 

dalam menerapkan dan mengamalkannya. 

 

C. Kendala dan Solusi  

Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa kendala yang dihadapi 

oleh kedua sekolah yang menjadi lokasi penelitian, secara garis besar dapat 

dikategorikan kepada dua hal, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. 

Kendala internal berasal dari warga sekolah, seperti peserta didik, pendidik, dan 

orang dewasa lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan kendala 

eksternal berasal dari pihak luar sekolah tetapi ikut mempengaruhi proses 

pendidikan, seperti keluarga/orang tua, lingkungan pergaulan, dan masyarakat 



57 

pada umumnya. Komponen-komponen inilah yang secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap pembentukan nilai kepada peserta didik di kedua 

lokasi penelitian, baik dalam mendukung maupun menghambatnya. 

Keberlangsungan proses pendidikan yang sukses dan berhasil memerlukan 

beberapa komponen pendukung.  Ada beberapa komponen yang menentukan 

kesuksesan dan keberhasilan dalam pendidikan. Komponen-komponen itu dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok. Suksesnya belajar dan berhasilnya suatu 

pendidikan sangat (dominan) ditentukan oleh komponen tenaga pendidik, dalam 

hal ini guru di sekolah. Meskipun di suatu sekolah fasilitasnya memadai, 

bangunannya megah, kurikulumnya lengkap, program pengajarannya hebat, 

manajemennya ketat, system pembelajarannya oke, tapi tenaga pendidiknya 

sebagai aplikator di lapangan tidak memiliki kemampuan (kualitas) dalam 

penyampaian materi, cakap menggunakan alat-alat teknologi yang mendukung 

pembelajaran, maka tujuan pendidikan akan sulit dicapai. Di sini hendaknya 

setiap guru harus memahami fungsinya karena sangat besar pengaruhnya terhadap 

cara bertindak dan berbuat dalam menunaikan pekerjaan sehari-hari di kelas dan 

di masyarakat. guru yang memahami kedudukan dan fungsinya sebagai pendidik 

professional, selalu terdorong untuk tumbuh dan berkembang sebagai perwujudan 

perasaan dan sikap tidak puas terhadap pendidikan. Persiapan yang harus diikuti, 

hendaknya sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Guru sebagai seorang pendidik, tentunya juga memiliki banyak 

kekurangan. Kekurangan-kekurangan itu bisa menjadi penyebab terhambatnya 

kreatifitas pada diri guru tersebut. di antara kekurangan guru ini adalah: 

1) Tipe kepemimpinan. 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. Peserta didik hanya mendengarkan dan 

berusaha memahami kaidah-kaidah pelajaran yang diberikan guru 

tanpa diberikan kesempatan untuk berinisiatif dan mengembangkan 

kreativitas dan daya nalarnya. 
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2) Gaya guru yang monoton akan menimbulkan kebosanan bagi peserta 

didik. Baik berupa ucapan ketika menerangkan pelajaran ataupun 

tindakan dapat mempengaruhi motivasi siswa. 

3) Kepribadian guru. Seorang guru yang berhasil dituntut untuk bersifat 

hangat, adil, objektif, dan fleksibel sehingga terbina suasana emosional 

yang menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Artinya guru 

menciptakan suasana akrab dengan peserta didik dengan selalu 

menunjukkan antusiasme pada tugas serta pada kreativitas semua anak 

didik tanpa pandang bulu. 

4) Pengetahuan guru. Terbatasnya pengetahuanguru terutama masalah 

pengelolaan kelas dan pendekatan pengajaran, baik yang bersifat 

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. 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 

belajar harus disesuaikan dengan minat, perhatian, dan bakat para 

peserta didik, maka peserta didik yang belajar secara cepat, rata-rata 

dan lamban memerlukan pengelolaan secara khusus menurut 

kemampuannya. Semua ini memberi petunjuk kepada guru bahwa 

dalam proses belajar mengajar diperlukan pemahaman awal tentang 

perbedaan satu sama lain. 

Komponen kedua yang menentukan keberhasilan pendidikan adalah 

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 di samping mereka juga 

harus tahu kewajibannya dan keharusannya menghormati hak-hak orang lain dan 
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teman-teman sekelasnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran yang tinggi dari 

peserta didik akan hak dan kewajibannya dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar. Terkait pendidikan nilai, pada masa anak-anak ini, peserta didik sangat 

memerlukan bimbingan untuk menjadi diri sendiri. Menurut Islam, anak 

merupakan amanat dari Allah bagi kedua orang tuanya. Anak masih mempunyai 

jiwa yang suci dan cemerlang, bila sejak kecil dibiasakan berbuat baik. Anak yang 

dididik dan dilatih dengan baik akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak 

yang baik pula. Sebaliknya apabila ia dibiasakan berbuat buruk, maka mental dan 

moralnya akan rusak. 

Komponen ketiga adalah keluarga. Tingkah laku peserta didik di dalam 

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 

seperti tidak tertib, tidak patuh pada disiplin, kebebasan yang berlebihan atau 

terlampau terkekang merupakan latar belakang yang menyebabkan peserta didik 

melanggar. Sebagai pendidikan yang pertama dan utama keluarga dapat mencetak 

anak agar mempunyai kepribadian yang kemudian dapat dikembangkan dalam 

lembaga pendidikan berikutnya. 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa poin 

yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Nilai-nilai yang dikembangkan di SDK Aletheia dan SD LIBS 

Ampenan adalah nilai-nilai yang berlandaskan kepada ajaran 

agama yang dianut oleh masing-masing sekolah. Nilai yang 

dikembangkan di SDK Aletheia Ampenan adalah dua belas nilai 

yang harus dimiliki oleh setiap umat Kristiani, yaitu: kedisiplinan, 

kejujuran, keberanian, Kerendahan hati, kepedulian, kesetiaan, 

kebijaksanaan, kreativitas, keramahan, kemandirian, cinta damai, 

dan bertanggung jawab. Sedangkan nilai yang dikembangkan di 

SD LIBS Ampenan adalah nilai yang diderivasi dari ajaran Islam 
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yang meliputi Aqidah, Akhlak, Ibadah, dan Mu’amalah yang 

kemudian di-break-down lagi menjadi nilai-nilai seperti Ketaatan, 

Disiplin, Penyabar, Penyayang, lemah-lembut, Keramahan, 

pemaaf, Kejujuran, kedamaian, Pemurah, dan sebagainya. 

2. Nilai-nilai yang diyakini oleh kedua sekolah tersebut diinternalisasi 

dengan cara pembiasaan dan pemberian contoh teladan. 

Pembiasaan adalah menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai bagian 

integral dari kepribadian, sifat, sikap dan aktivitas peserta didik 

sehari-hari baik ketika berada dalam kelas, di luar kelas, dan di 

lingkungan keluarga dan masyarakat. Sedangkan contoh teladan 

adalah nilai-nilai tersebut dicontohkan langsung oleh para 

pendidik. Dalam kata lain pendidik menjadi row model dari nilai-

nilai yang disepakati. 

3. Kendala yang dihadapi oleh SDK Aletheia dan SD LIBS dapat 

dibedakan menjadi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala 

internal adalah yang berasal dari warga sekolah seperti pendidik, 

peserta didik dan tenaga kependidikan. Ini dapat berupa 

ketidakmampuan dan ketidakkonsistenan pihak-pihak tersebut 

dalam menjalankan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. 

Sedangkan kendala eksternal adalah yang berasal dari luar sekolah 

seperti orang tua/keluarga dan lingkungan pergaulan anak. Namun 

dalam hal ini, kedua sekolah ini menghadapi kendala yang tidak 

terlalu signifikan. Guna meminimalisir kendala yang dihadapinya, 

maka kedua sekolah  melakukan beberapa cara, seperti 

mengintensifkan pendampingan terhadap peserta didik, 

meningkatkan komunikasi dan interaksi dengan orang tua,  

melakukan evaluasi antar pendidik secara berkala, membuat tata 

tertib (tertulis dan tidak tertulis), dan menetapkan sanksi-sanksi.  

 

B. REKOMENDASI 
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1. Pihak sekolah terutama kepala sekolah, pendidik, dan orang dewasa 

lainnya yang ada di lingkungan sekolah hendaknya tetap 

melanjutkan usaha internalisasi nilai-nilai yang diyakini terhadap 

peserta didik secara intensif, dengan tetap melakukan pembiasaan 

dan pemberian teladan langsung. 

2. Pihak sekolah dengan pihak orang tua hendaknya terus melakukan 

dan meningkatkan komunikasi dan interaksi, sebagai upaya 

pengontrolan terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik. 
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