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Abstrak_Secara umum dalam penelitian ini akan 
dijelaskan  tentang konsep pembelajaran nilai 

pendidikan karakter yang merupakan implementasi 
dari nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan yang 

difokuskan kepada penemuan materi nilai islam dan 
kemuhammadiyahan yang diimplemantasikan kedalam 

pendidikan karakter, strategi 
mengimplementasikannya, dan menemukan faktor 

penunjang dan penghambat pengimplementasian nilai 
Islam dan kemuhammadiyahan ke dalam 
pembelajaran nilai pendidikan karakter di MAKMM  

Padangpanjang. Jenis penelitian ini kualitatif dengan 
metode survey. Teknik pengumpulan data dilakukan 

secara angket, wawancara mendalam, dengan teknik 
delphi. Data di analisis dengan metode deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian ini adalah: Dalam 
pembelajaran Al Islam dan kemuhammadiyah di 

Madrasah Aliyah Kulliyutul Muballighin 
Muhammadiyah Padangpanjang ditemukan 

implementasinya dengan nilai ketakwaan terhadap 
Tuhan yang Maha Esa berdasarkan ajaran Islam dan 

prinsip kemuhammadiyahan, nilai karakter  jujur , nilai 
karakter cerdas, nilai karakter tangguh, dan nilai 

karakter peduli, strategi pengimplementasiannya 
dengan cara  keteladanan, pembiasaan, bermain peran 

dan problem solving yang dilaksanakan dengan 
menggunakan pendekatan integratif, pendekatan 

analisis, dan faktor penunjang dan penghambat dapat 
dilihat dari dua sisi yaitu;   Dari segi internal faktor 

penunjangnya adalah motivasi dan kesiapan siswa 
menerima nilai-nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan dan faktor penghambatnya 
adalah Anggapan bahwa pembelajaran nilai-nilai Al-

Islam dan kemuhammadiyahan tidak meningkatkan 
aspek kognitif. Dari segi eksternal faktor penunjangnya 

adalah: media massa cetak dan elektronik, komunikasi 
yang baik antar guru, orang tua dan masyarakat, 

keteladanan, dan lingkungan belajar yang positif. 
Faktor penghambatnya adalah;  unsur negatif  media 

cetak dan elektronik, kurang peduli guru, orang tua 
dan masyarakat, dan disharmonisasi keluarga. 

 
Kata kunci: nilai, pendidikan karakter, al islam dan 

kemuhammadiyahan.  

I. Pendahuluan 

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi 
kemasyarakatan yang juga bergerak di bidang pendidikan selalu 

melakukan langkah-langkah nyata dalam mencerdaskan 
kehidupan generasi muda.  Hal yang mencikan lembaga 

pendidikan Muhammadiyah berbeda dengan lembaga lain  

adalah memiliki mata pelajaran Al Islam dan 
kemuhammadiyahan di seluruh jenjang dan tingkat pendidikan.  

 Salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh 
perserikatan Muhammadiyah adalah Madrasah Kulliyatul 

Muballighin Muhammadiyah (MAKMM)  Padangpanjang 
Sumatera Barat. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh buya 

Hamka yang merupakan manifestasi dari gerakan pembaharuan 
pemikiran Islam di Indonesia, khususnya di Minangkabau. 

Gerakan pembaharuan pemikiran itu berkembang secara 
terorganissasi. Berdiri pada tanggal 2 Januari 1930 sampai 
sekarang tetap memiliki ciri kahs nya yaitu tempat mendidik 

calon muballigh yang intelektual berkarakter dan memiliki visi 
ke depan.  Di lembaga ini belum ada acuan yang baku untuk 

digunakan oleh guru al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam 
menyusun silabus, dan program pembelajaran Al Islam dan 

kemuhammmadiyahan. Akibatnya, guru hanya mengandalkan 
pada buku teks yang ada. Pengajaran nilai pendidikan karakter 

tidak terakomodasi secara maksimal. 
Berdasarkan uraian di atas dan untuk kepentingan 

penelitian ini masalah penelitian pada aspek pembelajaran nilai 
pendidikan karakter di MAKMM  Padangpanjang dibatasi pada:  

1. Apa materi  nilai  Islam dan kemuhammadiyahan yang 
dapat diimplementasikan ke dalam nilai pendidikan 

karakter untuk  dibelajarkan kepada siswa di 
MAKMM Padangpanjang? 

2. Bagaimana strategi mengimplementasikan nilai Islam 

dan kemuhammadiyahan  kedalam nilai pendidikan 
karakter yang  akan dibelajarkan kepada siswa di 

MAKMM  Padangpanjang? 
3. Apa faktor penunjang dan penghambat dalam 

mengimplementasikan nilai Islam  dan 
kemuhammadiyahan ke dalam nilai pendidikan 

karakter di MAKMM  Padangpanjang? 

Secara etimologi, nilai (value=velare) diartikan sebagai 

harga. Nilai bersifat apriori. Maksudnya, arti sebuah nilai 
diketahui bukan karena suatu pengalaman, secara aposteori, 

melainkan kesadaran terhadap nilai itu sendiri. Manusia tidak 
menciptakan nilai, melainkan menemukan diri mereka di dalam 
nilai. (Suseno, 1989: 16-18) Sejalan dengan pendapat di atas, 

nilai adalah "konsep yang baik dan yang diinginkan (Nasution, 
1995: 289) Nilai tidak dapat dipisahkan dengan tingkah laku 

moral. (Bertens, 2004:143). Dalam hal ini nilai dapat diartikan 
sesuatu yang diangap berharga dan berguna bagi kehidupan 

manusia serta diangap baik. 

Nilai merupakan konsep-konsep mengenai sesuatu 

yang ada dalam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang 
mereka anggap berniiai, berharga, dan penting dalam hidup. 

(Koentjaraningrat, 2009:45). Suatu nilai jika dihayati akan 
berpengaruh terhadap cara berpikir, cara bersikap, maupun 

cara bertindak seseorang dalam mencapai tujuan 
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hidupnya.Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan 

bahwa nilai juga dipengaruhi oleh aturan-aturan dan norma-
norma dalam kehidupan masyarakat, baik tertulis maupun tidak 

tertulis, sehingga akan ada persamaaan persepsi nilai mengenai 
sesuatu.  

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan 
oleh Lickona yang mendefinisikan sebagai " A  reliable inner 

disposition to respond to situations in a morally good way." 
Selanjutnya, Lickona menjelaskan, "Character so conceived has 

three interrelated parts: moral knowing, moral feeling, and moral 
behavior. Dalam pandangan Lickona (2012: 12), karakter mulia 

(good character), meliputi pengetahuan tentang kebaikan (moral 
khowing), lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan 

(moral feeling), dan akhirnya benar-benar meiakukan 
kebaikan(moral behavior). Dengan kata lain, karakter mengacu 

kepada serangkaian pengetahuan (cognftives), sikap (attitudes), 
motivasi (motivations), dan perilaku (behaviors), serta 

keterampilan (skills) (Lickona, 2012:12). 

Pemerintah Indonesia telah merumusan kebijakan 

dalam rangka pembangunan karakter bangsa. Dalam kebijakan 
nasional pembangunan karakter bangsa, tahun 2010- 2025 
ditegaskan bahwa karakter merupakan hasil keterpaduan empat 

bagian, yakni olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa dan 
karsa. Olah hati terkait dengan perasaan sikap dan 

keyakinan/keimanan (Depdiknas, 2010: 21-26)  

Selanjutnya, lebih terperinci dan memuat semua indikator 

yang telah diuraikan di atas Prayitno dan Khaidir (2011:130-
137) merumuskan lima fokus nilai-nilai pendidikan karakter 

yang bersumber dari pengembangan komponen unsur-unsur 
harkat dan martabat manusia (HAM) dan nilai-nilai Pancasila. 

Nilai-nilai pendidikan karakter tersebut adalah sebagai berikut: 
 

No Lima Fokus Nilai 
pendidikan karakter  

Nilai- Nilai Pendidikan 
Karakter 

1 Beriman dan 
bertaqwa 

Beragama: percaya kepada 
Tuhan Yang Mana Esa, 

melaksanakan perintah dan 
menjauhi larangan Tuhan 

sesuai dengan agama yang 
dianut, yaitu berbuat 

kebaikan/ kebajikan dan 
menghindari berbuat salah/ 

kejahatan, 
amanah, bersyukur dan, ikhlas. 

2 Jujur Berkata apa adanya, berbuat 
atas dasar kebenaran, 

membela kebenaran, 
bertanggung jawab, memenuhi 

kewajiban dan menerima hak, 
lapang dada dan, memegang 

janji. 

3 Cerdas Aktif/ dinamis, terarah/ 

berpikir logis, analisis dan 
objektif, mampu memecahkan 

masalah/ menemukan solusi, 
kreatif: menciptakan hal baru 

dan berpikir maju, konsisten, 
berpikir positif dan terbuka. 

4 Tangguh Teliti, sabar/ mengendalikan 
diri, disiplin, ulet/ tidak putus 

asa, bekerja keras, terampil, 
produktif, berorientasi nilai 

tambah, berani berkorban, 

tahan uji, berani 
menanggungresiko, menjaga 

K3 (kelengkapan, kesehatan, 
keselamatan 

kerja). 

5 Peduli Mematuhi peraturan/ hukum 

yang beriaku, sopan/ santun, 
loyal dengan menaati perintah 

sesuai dengan tugas dan 
kewajiban, demokratis, sikap 

kekeluargaan, gotong royong, 
toleransi/ suka menolong, 

musyawarah, tertib/ menjaga 
ketertiban, damai/ anti 

kekerasan, pemaaf, menjaga 
kerahasiaan. 

 
Dalam persyarikatan amal usaha Muhammadiyah di 

bidang pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga 
perguruan tinggi telah ditetapkan bahwa Al-islam dan 

Kemuhammadiyahan adalah mata pelajaran pokok dengan 
tujuan dapat diamati, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh 

peserta didik. Pendidikan kemuhammadiyahan disyaratkan 
untuk memberi bekal kepada pelajar Muhammadiyah untuk 

dapat menjadi kader-kader Muhammadiyah yang berkarakter 
berlaku sopan, punya daya juang terhadap persyarikatan serta 

melangsungkan cita-cita amal usaha Muhammadiyah.  
Pendidikan kemuhammadiyahan menjadi kurikulum 

wajib bagi sekolah Muhammadiyah karena dapat dijadikan 
sebagai saran efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam dan 

Persyarikatan  Muhammadiyah, sehingga peserta didik bersedia 
dengan suka rela mengamalkan prinsip keyakinan dan cita-cita 

Muhammadiyah.  
Berbeda dengan mata pelajaran lain, mata pelajaran 

kemuhammadiyahan di sekolah Muhammadiyah tujuannya 
untuk mengubah sikap mental, pola pikir dalam arti luas 

menumbuhkan karakter kepribadian yang memahami dan 
mengamalkan nilai-nilai kemuhammadiyahan. Hal ini eret 

kaitannnya dengan sikap, akhlak dan kepribadian yang ditopang 
oleh nilai-nilai Islam.  

Kenyataannya di lapangan belum ada aturan yang jelas  

dan kurikulum yang  baku yang bisa dijadikan acuan dan 
landasan berpijak bagi guru dalam memberikan materi 

pembelajaran.  Guru secara parsial dan individual membuat 
silabus dan aturan tersendiri terhadap materi pembelajaran 

Kemuhammadiyahan. Akibatnya materi pembelajaran 
kemuhammadiayahan tidak terelaborasi secara utuh.   

Terkait dengan karakteristiknya, pembelajaran nilai 
pendidikan karakter tidak harus merupakan suatu program 

mata pelajaran yang tersendiri, tetapi lebih merupakan suatu 
dimensi dari seluruh usaha pendidikan tersebut, sehingga 

pembelajaran nilai pendidikan karakter dapat diintegrasikan 
pada semua bidang mata pelajaran. Sebab pada dasarnya 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah tidak hanya 
mengoptimalkan ilmu, keterampilan, tejknologi dan seni, tetapi 

juga mengembangkan dan mengukuhkan aspek kepribadian, 
etika dan moralyang kesemuanya itu mencerminkan nilai 

pendidikan karakter (Sastrapratedja, 1993:3).  
Pembinaan karakter harus terus menerus dilakukan 

secara holistik dari semua lingkungan pendidikan yaitu keluarga, 
sekolah, dan masyarakat. Menurut Fahham (2013: 30-31) 
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pendidikan karakter pada usia dini bertujuan untuk 

pembentukan, pada usia remaja untuk pengembangan dan pada 
usia dewasa untuk pementapan. Berkaitan dengan hal tersebut 

maka implementasi nilai Islam dan Kemuhammadiyahan ke 
dalam pendidikan karakter tidak harus dikaitkan dengan 

anggaran. Yang dibutuhkan adalah komitmen dan integritas para 
pemangku kebijakan di bidang pendidikan untuk secara 

sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai kemuhammadiyahan itu 
dalam setiap proises pembelajaran. Hal ini lebih mengutamakan 

penenaman kebiasaan (habituation) tebtang hal mana yang baik. 
Dengan begitu peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang 

mana yang baik dan tidak baik, mampu merasakan nilai-nilai 
nyang baik itu (afektif) dan berperilaku baik untuk  bisa 

melakukan nya (psikomotor)  (Kristiawan, 2015).   
Karena ruang lingkup nilai pendidikan karakter itu 

sangat luas, maka dalam pelaksanaannya dapat berlangsung 
secara integral dalam keseluruhan proses pendidikan. Supaya  

berakar pada diri siswa sebegai sasaran hendaknya berangkat 
dari norma-norma dan kekuatan nilai yang berada dekat dengan 

diri siswa.  
 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif 

dengan metode riset lapangan (Danim, 2002: 217). Setting 
penelitian di MAKMM  Padangpanajang. Pada tahun pelajaran 

2016/2017 jumlah siswa 218 orang. Dan guru serta pegawai 
berjumlah 23 orang. Data diambil dari seluruh objek yang ada  

dengan teknik total sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode survey. Untuk mempertajam hasil survey digunakan 

teknik Delphi yang difokuskan pada pemerolehan konsensus 
terhadap tujuan, perhatian atau kebutuhan potensial dari 

masalah yang diteliti (Brown, 1989:1).  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Data yang didapat diidentifikasi dan diklasifikasikan  
untuk dapat diketahui peran guru di sekolah, peran  orang tua 

dan keluarga  di rumah, peran  ulama di masyrakat dalam 
pembelajaran nilai karakter  di MAKMM Padangpanjang dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut.  

A. Nilai yang Seharusnya Dibelajarkan kepada Siswa di 

MAKMM  Padangpanjang  
 

1. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanan Pembelajaran 
di MAKMM Padangpanjang  

 

No  Data  F % 

1 Kurang baik   

 a. Pengaruh media sosial 

elektronik yang menyajikan fitur 
yang tidak layak ditonton oleh 

anak usia sekolah  

42 84 

 b. Lingkungan sekolah atau 

masyarakat yang tidak 
memberikan contoh tauladan 

yang baik  

44 88 

 c. Perilaku tidak baik yang 

ditampilkan oleh tokoh 
masyarakat daerah maupun 

31 62 

nasional  

2 Baik   

 a. Proses Pendidikan di Madrasah 

Aliyah Kulliyatul Muballghin 
Muhammadiyah  

Padangpanjangsudah berjalan 
dengan baik 

39 78 

 b. Kesadaran orang tua untuk ikut 
berperan dalam mengawasi 

aktivitas anak di luar sekolah 

38 76 

 c. Peran pembina asrama sebagai 
rumah kedua   

41 82 

 

2. Perilaku Posisitif Siswa MAKMM   Padangpanjang 

No  Data  F % 

1 Siswa mengucapkan salam ketika 
masuk dan pulang sekolah   

49 98 

2 Aktif mengikuti berbagai kegiatan 
ekstrakurikuler 

44 88 

3 Aktif melakukan kegiatan di asrama 44 88 

4 Siswa memiliki sikap toleransi 

terhadap sesama 

21 42 

5 Siswa memiliki rasa tanggung jawab 

yang tinggi terhadap tugas yang 
diberikan oleh guru 

31 62 

6 Rajin melakukan ibadah wajib dan 
sunnah 

30 60 

7 Siswa memiliki sikap mandiri dalam 
menyelesaikan permasalahan 

39 78 

8 Berani mengemukakan pendapat dalam 
berdiskusi 

43 86 

 

3. Perilaku Negatif Siswa MAKMM Padangpanjang 

No Data   F % 

1 Kurang disiplin dalam mengerjakan 
tugas yang diberuikan oleh guru 

6 12 

2 Sikap malas dalam mengikuti pelajaran 4 08 

3 Menghabiskan waktu tanpa kegiatan 
yang jelas  

12 24 

4 Suka meniru perilaku yang tidak baik 
dari sesame teman atau masyarakat 

sekitar sekolah 

8 16 

5 Berbicara keras dan membentak 

dengan sesama teman 

12 24 

6 Makan-makan  sambil berdiri 11 22 

7 Membantah kata-kata guru atau orang 
tua 

13 26 

8 Berbohong kepada guru dan orang tua 9 18 

9 Kurang percaya diri terhadap 

kemampuan yang dimiliki 

17 34 

10 Berbuat iseng dengan sesama teman 
yang brakibat pertengkaran  

12 24 

 

4. Tindakan yang Harus Dilakukan oleh Bapak dan ibu Guru 
jika Ditemukan Siswa MAKMM  Padangpanjang yang 

Melakukan Perbuatan Tidak Baik 
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No Data F % 

1 Menegur, mengingatkan dan menasihati 
agar siswa menyadari kesalahannya 

49 98 

2 Memberikan sanksi berupa teguran, 
surat peringatan dan hukuman yang 

mendidik sesuai dengan peraturan 
madrasah 

46 92 

3 Mengaktifkan program Bimbingan 
Konseling Sekolah  

43 86 

4 Mengundang orang tua untuk 

berkonsultasi dengan pihak sekolah 
tentang perilku siswa yang harus 

mendapat binaan  

50 100 

5 Meningjkatkan pengawasan terhadap 

individu siswa  

46 82 

 

5. Materi Nilai Karakter  yang Seharusnya  Dibelajarkan 

untuk Mengatasi Perilaku Negatif Siswa MAKMM   
Padangpanjang   

No Data F % 

1 Menumbuhkan sikap beriman dan 

bertaqwa kepada Allah dengan 
memprogramkan shalat dhuha dan 

zuhur berjamaah di sekolah.  

44 88 

2 Menanamkan sikap menghindari 

berbuat salah dengan mendirikan kantin 
jujur 

46 92 

3 Melatih untuk menumbuhkan sikap 
bersyukur dan ikhlas dengan cara 

memberitahukan setiap hasil penilaian 
proses belajar secara langsung  

42 84 

4 Menumbuhkan sikap bertanggung 
jawab, berlapang dada menghadapi 

permasalahan dengan cara 
meningkatian peran bimbingan dan 

konseling di sekolah  

48 96 

5 Menumbuhkan sikap kerja sama dalam 

bentuk pengelolaan taman kelas  

44 88 

6 Melakukan kegiatan pelatihan yang 

dapat menumbuhkan sikap mandiri 

34 68 

7 Melakukan kegiatan pelatihan yang 

dapat menumbuhkan sikap adil dan 
sabar 

44 88 

8 Meningkatkan pelaksanaan upacara 
bendera dan peringatan hari besar 

nasional dan agama untuk 
menumbuhkan sikap rasa bangga dan 

percaya diri 

45 90 

9 Memprogramkan latihan untuk 

menumbuhkan sikap loyal dan toleransi 
terhadap perbedaan 

45 90 

10 Humor untuk menumbuhkan sikap 
kreatif  siswa 

34 68 

11 Menumbuhkan rasa bangga terhadap 
sekolah dengan cara mengikutsertakan 

siswa dalam perlombaan dan 
pertandingan 

44 88 

12 Menumbuhkan sikap tangguh dengan 

cara siswa  berperan menjaga  K3 

43 86 

sekolah 

13 Menumbuhkan sikap peduli  dengan 
cara melibatkan siswa dalam menyusun 

peratiuran dan tata tertib sekolah serta 
asrama.  

44 88 

14 Menumbuhkan sikap cerdas dengan 
cara membentuk kelompok diskusi dan 

debat 

45 90 

15 Menumbuhkan sikap kekeluargaan  dan 

anti kekerasan dengan 
memprogramkan kegiatan bergotong 

royong di lingkungan sekolah.  

42 84 

 

6. Cara Yang Digunakan untuk Membelajarkan Nilai 
Karakter di  MAKMM Padangpanjang 

No Cara yang diinginkan F % 

1 Memberikan contoh dan keteladanan 
melalui perilaku guru dan pengelola 

madrasah sesuai denganprinsip Al-
Islam dan Kemuhammadiyahan 

50 100 

2 Membentuk hubungan vertikal dan 
horizontal dengan cara melibatkan 

orang tua dalam menyelesaikan anak 
bermasalah sesuai dengan oprinsip 

musyawarah Muhammadiyah  

48 96 

3 Menumbuhkan sikap positif mengenai 
pentingnya hubungan baik antara 
manusia dengan tuhannya, manusia 

dengan sesamanya, dan manusia 
dengan lingkungannya sesuai dengan 

arah perjuangan Muhammadiyah  
 

44 88 

4 Melatih siswa untuk memiliki semangat 

mencintai Muhammadiyah sebagai 
sebuah pergerakan yang mengamalkan 
ajaran islam sesuai dengan perintah 

Rasul  

49 98 

5 Memasukkan materi nilai karakter dari 
tokoh-tokoh Muhammmadiyah yang 

sukses dalam memimpin sekolah dan 
organisasi muhammadiyah  

37 74 

6 Menumbuhkan kesadaran kepada siswa 
bahwa pentingnya berperilaku baik dan 

positif dalam setiap bentuk kehidupan 
sesuai dengan amar makruf nahi 

munkar. 

45 90 

7 Mealtih siswa memecahkan masalah 

moral yang terjadi di lingkungannya  

46 92 

8 Melatih siswa melalui simulasi dan 

bermain peran dengn sifat dan karakter 
tertentu dari tokoh nasional dan tokoh 

muhammadiyah 

43 86 

 

7. Pihak yang harus Bertanggung jawab dalam Pembelajaran 
Nilai karakrter di MAKMM   Padangpanjang 

No Data F % 

1 Orang tua /wali siswa 50 100 

2 Guru dan pegawai madrasah 50 100 
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3 Masyarakat dan lingkungan sekitar 41 82 

4 Pemerintah 43 86 

 

8. Faktor Penghambat Pelaksanaaan Pembelajaran Nilai 
Karakter di MAKMM Padangpanjang 

No Data F % 

1 Media sosial elektronik dan cetak 38 76 

2 Kondisi keluarga yang tidak kondusif 28 56 

3 Tidak ada keteladanan dan contoh dari 

masyarakat dan lingkungan 

42 84 

4 Kurangnya keteladanan dari guru 42 84 

5 Kurangnya muatan nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan dalam pendidikan  
nilai karakter siswa di madrasah 

48 96 

6 Penyampaian nilai karakter dalam 
kegiatan pembelajaran kurang menarik 

bagi siswa 

31 62 

 

9. Faktor Penunjang Pelaksanaan Pembelajaran Nilai Karakter 

di MAKMM   Padangpanjang 

No Data F % 

1 Keteladanan dari guru  50 100 

2 Keteladanan dari orang tua 50 100 

3 Ketealadanan dari tokoh  
Muhammadiyah  

50 100 

4 Komunikasi yang baik antara sekolah, 
orang tua dan masyarakat 

46 92 

5 Lingkungan sosial yang dapat 
memfasilitasi berbagai kegiatan 

sehingga dapat menumbuhkan nilai 
karakter dalam diri siswa  

43 86 

6 Media massa cetak dan elektronik 
produk madrasah yang dapat 

menumbuhkan  kepercayaan dan nilai 
positif terhadap madrasah 

38 76 

7 Tingkat pendidikan orang tua 45 90 

8 Fitrah manusia untuk selalu berbuat 

baik 

44 88 

9 Peraturan dan tata tertib sekolah yang 
dapat menumbuhkan kepribadian baik 

dan berkarakter 

49 98 

10 Kegiatan ekstra kurikuler sekolah yang 

terorganisasi dengan baik 

50 100 

 

B. Hal  yang Terkait dengan Pembelajaran Nilai Karakter di 

MAKMM  Padangpanjang  
 

1. Materi nilai karakter yang seharusnya diberikan  kepada 
siswa di MAKMM  adalah ; a. Nilai karakter iman dan 

taqwa meliputi nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan yaitu 
mengamalkan perilaku sebagai hamba Allah s.w.t, 

mengamalkan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar, 
menghindari tindak kekerasan dan mengutamakan 

perdamaian, Mengamalkan disiplin belajar dan gemar 
menuntut ilmu, dan meneladani sifat nabi Muhammmad 

s.a.w. b. Nilai karakter jujur adalah nilai yang meliputi 
berkata apa adanya, berbuat atas dasar kebenaran, 

membela kebenaran, bertanggung jawab, memenuhi 

kewajiaban, menerima hak, lapang dada dan teguh 
memegang janji.  c. Nilai karakter cerdas  adalah nilai yang 

meliputi aktif, berpikir logis, objektif, mampu memecahkan 
masalah, kreatif, berpikiran maju, konsisten, berpikiran 

positif, dan terbuka. d. Nilai karakter tangguh adalah nilai 
yang meliputi teliti, sabar, mengendalikan diri, disiplin, ulet, 

tidak putus asa, bekerja keras, terampil, produktif, 
berorientasi nilai tambah, berani berkorban, tahan uji, 

berani menanggung risiko, menjaga K3. e.  Nilai karakter 
peduli meliputi nilai mematuhi aturan, sopan santun, loyal, 

demokratis, sikap kekeluargaan, gotong royong, suka 
menolong, musyawarah, menjaga ketertuiban, damai dan 

anti kekerasan, pemaaf, menjaga rahasia.  
2.  Pembelajaran nilai karakter  seharusnya diajarkan 

semenjak anak dalam kandungan.  
3. Pembelajaran nil;ai karakter sebaiknya diformat secara 

sistematis dan berkesinambungan.  
4. Pilar utama pemegang kendali plaksanaan nilai karakter 

adalah orang tua siswa, guru, organisasi Muhammadiyah 
dan ortom-ortomnya, ulama Muhammadiyah dan pemuka 
masyarakat.  

5. Pembelajaran nilai karakter adalah satu kesatuan yang 
saling terkait anatara komponen pelaksana pendidikan baik 

di dalam madrasah maulun di luar madrasah  
6. Ada dua kelompok nilai karakter yaitu nilai universal dan 

nilai particular yang memiliki filosofi yang berbeda yang 
mengindikasikan  perbedaan terhadap penggunaan metode 

dan strategi  
7. Merupakan   bagian integral dari seluruh mata pelajaran 

yang ada.   
8. Strategi yang sebaiknya dikembangkan pembiasaan dan 

keteladanan.  
9. Ppelaksanaannya  harus mempertimbangkan faktor 

pendukung dan penghambat 
10. Merupakan bagian integral dari kegiatan kebudayaan, 

kemasyarakatan, keummatan dan kebangsaan.  
11. Membicarakan pembelajaran nilai karakter adalah 

membicarakan masalah manusia.  

Bentuk Nilai Karakter yang Merupakan Implementasi 
Dari Nilai Islam dan Kemuhammadiyahan Yang Akan 

Dibelajarkan kepada Siswa di Madrasah Aliyah 
Kulliyatul Muballighin Muhammadiyah Padangpanjang 

Berdasarkan hasil analisis data dan  konsensus yang 
dihasilkan ditemukan Nilai-nilai (1). Memberikan contoh melalui 

perilaku guru dan pengelola madrasah sesuai dengan janji 
pelajar Muhammadiyah. (2) Melibatkan orang tua dengan 
pengelolaan langsung terhadap anak bermasalah sesuai dengan 

prinsip musyawarah Muhammadiyah. (3) Menumbuhkan sikap 
positif mengenai pentingnya hubungan baik antara manusia 

dengan tuhannya, manusia dengan sesamanya, dan manusia 
dengan lingkungannya sesuai dengan arah perjuangan 

Muhammadiyah. (4) Melatih siswa untuk memiliki semangat 
mencintai Muhammadiyah sebagai sebuah pergerakan yang 

mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan perintah Rasul. (5) 
Memasukkan materi nilai karakter dari tokoh-tokoh 

Muhammmadiyah yang sukses dalam memimpin sekolah dan 
organisasi muhammadiyah. (6) Menumbuhkan kesadaran 

kepada siswa bahwa pentingnya berperilaku baik dan positif 
dalam setiap bentuk kehidupan sesuai dengan amar makruf nahi 
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munkar. (7) Melatih siswa memecahkan masalah moral yang 

terjadi di lingkungannya. (8) Melatih siswa melalui simulasi dan 
bermain peran dengan sifat dan karakter tertentu dari tokoh 

nasional dan tokoh Muhammadiyah. 

Strategi Mengimplementasikan Nilai Islam Dan 
Kemuhammadiyahan  Kedalam Nilai Pendidikan 

Karakter Yang  Akan Dibelajarkan Kepada Siswa Di 
Madrasah Aliyah  Kulliyatul Muballighin 

Muhammadiyah Padangpanjang 

 Berdasarkan data yang diperoleh maka  strategi 
mengimplementasikan nilai islam dan kemuhammadiyahan  

kedalam nilai pendidikan karakter yang  akan dibelajarkan 
kepada siswa dengan pendekatan integratif yang berbentuk 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerjasama antara keluarga, sekolah dan masyarakat 
dalam pembelajaran nilai karakter yang 

mengimplementasikan nilai-nilai Al-Islam dan 
Kemuhammadiyahan di M A K M M Padangpanjang 

Berdasarkan hasil analisis data dan konsensus yang 

ditemukan untuk mengejawantahkan penenaman nilai-nilai 
karakter terhadap diri siswa tentu hal ini tidak bisa semata-

mata dibebenkan kepada sekolah. Tokoh muhammadiyah, 
pemuka agama, tokoh masyarakat dan orang tua juga dipandang 

memiliki peran penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai 
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di MAKMM Padangpanjang.  

Bertolak dari kondisi di atas, maka madrasah diharapkan dapat 

menciptakan sebuah kultur yang sarat dengan aktivitas 
penanaman nilai. Maka untuk MAKMM Padangpanjang memiliki 

peran strategis untuk mengimplementasian nilai-nilai Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan pada nilai-nilai karakter dalam proses 

pembelajaran.  

Tabel Data Strategi Implementasi Nilai-Nilai 
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terhadap 

Pendidikan Nilai Karakter pada Kegiatan 
Pembelajaran di MAKMM Padangpanjang  

Implementasi Nilai-Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

terhadap Pendidikan Nilai Karakter pada Kegiatan 
Pembelajaran di Kelas  X MAKMM  Padangpanjang  

Nilai Aktivitas 
Pembelajara

n 

Pembiasaan Pengkondisi
an 

Lingkungan 

Beriman 

dan 
bertaqwa 

Menumbuhk

an 
keyakinan 

pada diri 
siswa bahwa 

agama yang 
benar itu 

adalah 
agama 

rasulullah 
   

 
Mengucapka

n salam  
Waktu 

datang dan 
meninggalka

n lingkungan 
sekolah  
 

 
 

 
 

 
Menumbuhk

an perhatian 
siswa untuk 

melakukan 
kegiatan 

secara ikhlas 

Membiasakan 

shalat dhuha 
dan shalat 

zuhur 
berjamaah 

dengan siswa 
di masjid 

Madrasah 
 Guru Melatih 

siswa 
membiasakan 

diri berjabat 
tangan dan 

mengucapkan 
salam saat 

bertemu dan 
saat berpisah  

 
 
 

Membiasakan 
siswa untuk 

mengucapkan 
ikut berduka 

kepada 
keluarga yang 

ditimpa 
musibah, dan 

ucapan suka 
cita untuk 

keluarga 
sekolah yang 

mendapat 
keberuntunga

n  

Saat shalat 

dhuha dan 
shalat zuhur  

berjamaah 
aktivitas lain 

dihentikan  
 

Guru dan 
kepala 

sekolah 
berdiri di 

teras 
sekolah 

sambil 
menerima 

salam 
kedatangan 

siswa  
Guru orang 
yang 

terakhir 
meninggalka

n sekolah.   
Pengumuma

n lisan dan 
tulisan 

berita duka 
maupun 

berita suka  
di madrasah  

Pengadaan 
kotak sosial 

 
Pencatatan 

laporan 
keuangan 

dana social 

Jujur 

 

Guru 

menjelaskan 
bahwa sikap 

tanggung 
jawab harus 

ditanamkan 

Membiasakan 

siswa untuk 
selalu 

berbicara 
sesuai dengan 

fakta. 

Menempelk

an kata-kata 
mutiara, 

slogan dan 
poster yang 

berisi makna 

Identifikasi nilai-nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan untuk diimplementasikan 

dalam pembelajaran nilai karakter di  MAKMM  

Padangpanjang  

Analisis 

perilaku 

dalam 

kehidup

an 

Strategi 

pemecahan 

masalah, 

individu, dan 

kelompok  

Membang

un empati 

terhadap 

realitas 

sosial 

Kebeb

asan 

berpen

dapat  

Refleksi  

Pendd. 

Karakter di 

Madrasah 

Fakta Sosial 

di 

masyarakat 

Pendd. 

Karakter 

di 

keluarga 

Implemtasi di madrasah 
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dalam diri 

setiap 
individu 

pada 
kehidupan 

sehari hari 

Memberikan 

sanksi 
Memberikan 

penghargaan  

kejujuran 

dan 
integritas.  

Cerdas 

 

Guru selalu 

memotivasi 
siswa untuk 

selalu 
percaya 

pada 
kemempuan 

diri sendiri 
dan tidak 

tergantung 
pada orang 

lain 

Membiasakan 

siswa berani 
tampil di 

muka forum 
menyampaika

n pendapatnya 
sendiri 

Memberikan 

tugas dalam 
bentuk 

penalaran  

Tangguh 

 

Guru 

memberikan 
contoh 

kepada 
siswa 

dengan 
dating ke 

madrasah 
dan masuk 

ke dalam 
lokal tepat 

waktu 

Membiasakan 

siswa menaati 
peraturan 

yang telah 
ditetapkan.  

Menempelk

an tata 
tertib 

sekolah, dan 
tata tertib 

kelas di 
dinding 

kelas  

Peduli 

 

Guru 

mencontoh
kan berbagai 

bentuk 
kergiatan 

tentang 
opentingnya 

sikap 
pedulki dan 

berempati 
terhadap 

keberadaan 
dan 

kesulitan 
orang lain  

Memberikan 

teladan 
dengan cara 

menemukan 
sikap peduli 

kepada orang 
lain  

Menempelk

an selogan, 
tentang 

sikap peduli 
dan empati 

pada sesama 

 

Implementasi Nilai-Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 
terhadap Pendidikan Nilai Karakter pada Kegiatan 

Pembelajaran di Kelas  XI MAKMM Padangpanjang  

Nilai Aktivitas 
Pembelajara

n 

Pembiasaan Pengkondisi
an 

Lingkungan 

Beriman 
dan 
bertaqwa 

Guru 
menjelaskan 
dan 

mencontoh
kan sikap 

toleransi 
kepada 

orang lain 

Membiasakan 
siswa untuk 
dapat 

menerima dan 
menghargai 

segala bentuk 
perbedaan  

Melakukan  
kegiatan 
gotong 

royong di 
lingkungan. 

menurut 

ajaran islam 
dan prinsip 

perjuangan 
Muhammadi

yah    

Jujur 
 

Guru 
menjelaskan 

bahwa adil 
berarti tidak 

berat 
sebelah dan 

menempatk
an sesuatu 

pada 
tempatnya 

Membiasakan 
siswa untuk 

tidak 
memebeda-

bedakn antar 
sesama  

Menciptakan 
kegiatan 

yang 
membutuhk

an siksap 
adil antar 

sesama 
sesuai 

dengan 
keberadaan 

individu  

Cerdas 

 

Guru selalu 

memberikan 
kesempatan 

kepada 
setiap siswa 

untuk 
menunjukka

n 
kemempuan 

mereka  

Membiasakan 

siswa untuk 
berani 

menampuilkan 
kelebihan yang 

dimilki sesuai 
dengan nilai-

nilai alislam 
dan 

kemuhammadi
yahan 

mengikuti 

perlombaan 
dan 

pertunjukan 
bidang ilmu, 

olah raga 
dan seni 

sesuai 
dengan 

bakat dan 
minat siswa 

dengan 
mengedepan
kan prinsip 

al_Islam dan 
kemuhamm

adiyahan.  

Tangguh 
 

Guru 
menjekaska

n bahwa 
sikap sikap 
berani dan 

rela mati 
demi 

kebenaran 
adalah sikap 

mulia  

Membiasakan 
siswa untuk 

berani 
mengakui 
kesalahan dan 

membela 
kebenaran  

Memberikan 
kesempatan 

untuk 
berani 
mengungkap

kan 
pendapat, 

seperti yang 
dilakukan 

oleh tokoh 
buya Hamka  

Peduli 
 

Guru 
mencontoh

kan berbagai 
bentuk sikap 

respek 
terhadap 

orang lain 

Membiasakan 
siswa untuk 

mampu 
menghargai 

dan 
menghormati 

orang lain  

Menceritaka
n penglaman 

tokoh 
seperti Kiyai 

H. Ahmad 
Dahlan  

tentang 
sikap peduli 

kepada 
sesama 

berlandaska
n ajaran 

Islam dan 
prinsip 

kemuhamm
adiyahan 
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Implementasi Nilai-Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 

terhadap Pendidikan Nilai Karakter pada Kegiatan 
Pembelajaran di Kelas  XII MAKMM  Padangpanjang  

 

Nilai Aktivitas 
Pembelajara

n 

Pembiasaan Pengkondisi
an 

Lingkungan 

Beriman 

dan 
bertaqwa 

Guru 

menjelaskan 
bahwa tugas 

utama 
manusia 

sebagai 
hamba Allah 

adalah 
melaksanaka

n ibadah 
wajib dan 

sunnah 
sesuai 

dengan 
ajaran Islam 

dan prinsip 
kemuhamm

adiyahan  

Membiasakan 

siswa dan 
warga 

madrasah 
untuk 

melaksanakan 
shalat dhuha  

 

melaksanaka

n shalat 
dhuha tanpa 

mengganggu 
aktivitas 

pembelajara
n  

Jujur 

 

Guru 

menciptakan 
situasi 

belajar yang 
adil tanpa 

membedaka
n setiap 

individu 
siswa 

Membiasakan 

siswa untuk 
bersikap adil 

terhadap 
sesame 

Menempelk

an selogan 
dan ayat 

alquran 
tentang 

keadilan dan 
kejujujuran 

Cerdas 
 

Guru 
menciptakan 

suasana 
belajar yang 

serius, 
kompetitif, 

sportif dan 
santai 

sehingga 
siswa belajar 

dalam 
suasana 
yang 

menyenangk
an  

Memberikan 
perhatian 

kepada setiap 
individu siswa  

Menampilka
n majalah 

dinding 
siswa di 

setiap kelas  

Tangguh 

 
 

 

Guru 

bercerita 
tentang 

perjuangan 
para tokoh 
pergerakan 

Muhammadi
yah di 

Indonesia 

Membiasakan 

siswa berani 
dan gemar 

melakukan 
kegiatan 
kemanusiaan  

Guru 

melibatkan 
siswa dalam 

kegiatan 
gotong 
royong 

bersama 
masyarakat 

sekitar 

yang 

mencermink
an pribadi 

yang 
tangguh dan 

rela 
berkorban 

madrasah,  

Peduli 
 

Guru 
memberikan 

pembelajara
n dengan 

metode 
peran  

Membiasakan 
siswa untuk 

mampu 
menumbuhka

n sikap empati 
terhadap 

sesama  

Memeranka
n sikap dan 

kepribadian 
tokoh 

Muhammadi
yah dan 

Aisyiah  

 

Faktor Penunjang Dan Penghambat Dalam 

Mengimplementasikan Nilai Islam  Dan 
Kemuhammadiyahan Ke Dalam Nilai Pendidikan 

Karakter Di MAKMM Padangpanjang 

 Berdasarkan konsensus dalam diskusi panel 

persoalan yang cukup mendasar dalam mengimplementasikan 
nilai islam  dan kemuhammadiyahan ke dalam nilai pendidikan 

karakter di MAKMM  Padangpanjang adalah mencermati faktor 
penghambat dan faktor pendukung seperti pada tabel berikut. 

Faktor Faktor 

penunjang  

Faktor Penghambat 

Internal Motivasi 

Kesiapan siswa 
menerima nilai-

nilai Al-Islam 
dan 

Kemuhammadiy
ahan  

Anggapan bahwa 

pembelajaran AIK  tidak 
meningkatkan aspek 

kognitif 

Eksternal Media massa 
cetak dan 

elektronik 
Komunikasi 

yang baik antar 
guru, orang tua 

dan masyarakat 
Keteladanan  

Lingkungan 
belajar yang 

positif 

Unsur negatif  media 
cetak dan elektronik 

Kurang peduli guru, 
orang tua dan 

masyarakat 
Disharmonisasi 

keluarga.  

 

IV. KESIMPULAN 

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan  

dalam pembelajaran nilai karakter di MAKMM  
Padangpanjang  adalah ketakwaan terhadap Tuhan yang 

Maha Esa,  jujur , cerdas, tangguh, dan peduli.  
2. Strategi pengimplementasian nilai-nilai Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan dalam pembelajaran nilai karakter di 
MAKMM  Padangpanjang adalah keteladanan, pembiasaan, 

bermain peran dan problem solving yang dilaksanakan 
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dengan menggunakan pendekatan integratif, pendekatan 

analisis  
3. Faktor penunjang dan penghambat pengimplementasian 

nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalan 
pembelajaran nilai karakter di MAKMM  Padangpanjang 

dapat dilihat dari dua segi yaitu faktor internal dan 
eksternal. Dari segi internal faktor penunjangnya adalah 

motivasi dan kesiapan siswa menerima nilai-nilai Al-Islam 
dan Kemuhammadiyahan dan faktor penghambatnya 

adalah Anggapan bahwa pembelajaran nilai-nilai Al-Islam 
dan kemuhammadiyahan tidak meningkatkan aspek 

kognitif. Dari segi eksternal faktor penunjangnya adalah: 
media massa cetak dan elektronik, komunikasi yang baik 

antar guru, orang tua dan masyarakat, keteladanan, dan 
lingkungan belajar yang positif. Faktor penghambatnya 

adalah;  unsur negatif  media cetak dan elektronik, kurang 
peduli guru, orang tua dan masyarakat, dan disharmonisasi 

keluarga. 
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