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ABSTRAK
Skripsi ini berjudul Strategi Komunikasi Guru dalam Pendidikan Karakter
Siswa SMP Filial (Studi Pada Siswa SMP Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas
I Palembang).Dilatarbelakangi oleh karakteristik siswa yang unik dan berbeda dengan
siswa sekolah pada umumnya sementara di LPKA memiliki kewajiban untuk
melaksanakan pendidikan sekolah Filial di dalam LPKA tersebut. Disamping itu
guru-guru yang mengajar tidak bisa memperlakukan siswa sama seperti sekolah
umumnya. Rumusan masalah yang dibahas dalam skrispi ini yaitu, bagaimana
karakter siswa SMP Filial, bagaimana strategi komunikasi guru di LPKA Klas I
Palembang dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial, apa saja faktor pendukung
dan faktor penghambat guru dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana karakter siswa SMP
Filial, untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi guru di LPKA Klas I
Palembang dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial, dan untuk mengetahui
faktor pendukung dan faktor penghambat guru dalam pendidikan karakter siswa SMP
Filial.
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan
data menggunakan observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan, wawancara
terbuka dan secara mendalam dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak terkait
mengenai karakter siswa SMP Filial, serta dokumentasi untuk melihat arsip-arsip dan
data penting mengenai penelitian yang penulis lakukan. Teknik analis data yang
digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.
Hasil dari penelitian karakter siswa SMP Filial di LPKA Klas I sesuai dengan
nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter di SMP diantaranya: religius, jujur,
tangguh, peduli, demokratis, peduli, mandiri, kreatif, berani, tanggung jawab,
memiliki gaya hidup sehat, disiplin, percaya diri, memiliki keingintahuan yang besar,
sadar akan hak dan kewajiban, patuh terhadap aturan, santun, dan nasionalis dalam
menghargai keberagaman. Strategi komunikasi guru dalam penyampain materi tidak
sama dengan sekolah pada umumnya. Setiap guru yang mengajar harus mempunyai
target, ternyata guru tidak bisa menerapkan target untuk anak-anak di sekolah filial.
Jadi strategi komunikasi yang sering digunakan guru ialah komunikatif guru yang
komunikatif adalah guru yang mampu berbahasa sedemikian rupa sehingga pesan
disampaikannya dapat diterima dengan baik.Faktor pendukung dalam pendidikan
karakter siswa adalah tersedianya sarana belajar, sedangkan faktor penghambatnya
siswa SMP Filial sering kehilangan catatan materi yang disampaikan guru.
Kata Kunci: Strategi komunikasi guru, pendidikan karakter
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Komunikasi selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari interaksi sosial.

Interaksi sosial bisa berupa interaksi ekonomi, interaksi politik atau interaksi
edukatif.1 Pada setiap interaksi itu tentu saja akan terjadi komunikasi, baik
komunikasi verbal maupun nonverbal. Tidak bisa kita bayangkan, akankah ada
interaksi sosial yang berlangsung tanpa ada komunikasi.
Komunikasi berlangsung dalam lingkungan dan konteks tertentu, dalam
suasana formal atau informal, pada ruang dan waktu tertentu. Ruang dan waktu
tersebut bisa menjadi pendukung kegiatan komunikasi, bisa menyediakan peluang
untuk berkomunikasi, namun bisa juga memunculkan hambatan komunikasi.
Komunikasi bisa dalam kelompok kecil dan bisa juga dalam kelompok besar; bisa
juga dengan jumlah orang yang banyak seperti berkomunikasi di lingkungan
masyarakat.
Komunikasi manusia memang berlangsung pada lingkungan tertentu termasuk
juga dalam lingkungan pendidikan. Komunikasi dalam pendidikan terjadi antara
kepala sekolah dengan guru, lembaga pendidikan selalu dipandang sebagai sebuah
lingkungan yang etis. Karena di lembaga pendidikan dibelajarkan bagaimana manusia
berperilaku mulia sehingga semua perilaku di dalamnya, baik komunikasi internal,

1

Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin, Komunikasi Pendidikan, (Bandung : Simbiosa Rekatama
Media, 2013), Cet Ke-1, h. 26.

1

2

komunikasi eksternal dan komunikasi dalam proses pembelajaran merupakan
komunikasi yang etis.2
Komunikasi dalam pendidikan juga terjadi antara guru dengan siswa. Dalam
praktik pembelajaran pun, komunikasi yang dilakukan guru dan siswa bukan hanya
proses pertukaran dan penyampaian materi pembelajaran, melainkan ada dimensi
relasi guru dan siswa menjadi syarat utama terciptanya proses pembelajaran yang
efektif.3
Di sekolah, guru dan siswa merupakan pelaku utama dalam proses
pembelajaran. Oleh sebab itu sudah semestinya terjalin relasi edukasi yang biak. Ada
banyak penelitian yang menujukkan bagaimana relasi guru dan siswa ini berdampak
terhadap proses pembelajaran.
Guru yang peduli, tehadap siswanya akan membuat siswa tak segan untuk
mengajaknya berdiskusi tentang berbagai hal. Guru juga akan berperan sebagai
pembimbing dan teladan bagi siswanya sehingga siswa berkembang kemampuannya
dalam menghadapi berbagai masalah pribadi dan dalam menghadapi lingkungan yang
mengalami perubahan cepat (Wang, Haertel & Walberg, 1994). Relasi yang baik
antara guru dan siswa berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa (Bergin &
Bergin, 2009). Juga berpengaruh terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa (Dais
et.al., 2003), serta mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan penyesuaian
sosial dan emosional (Pianta, Nimetz, & Bennet, 1997; Resnick et.al., 1997).

2
3

Ibid, h. 157.
Ibid, h. 72.
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Penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya membangun relasi yang baik
antara guru dan siswa karena berdampak pada komunikasi pembelajaran dan proses
pembelajaran menjadi lebih efektif.
Interaksi guru dan siswa di kelas adalah komunikasi pembelajaran
(instructional communication). Membelajarkan berarti membangun komunikasi
efektif dengan siswa. Oleh sebab itu, bahwa guru yang baik adalah guru yang
memahami bahwa komunikasi dan pembelajaran adalah dua hal yang saling
bergantung, yang lebih mementingkan apa yang siswa sudah pelajari dari pada apa
yang sudah diajarkannya, dan yang terus menerus memilih dan menentukan apa yang
harus dikomunikasikan dan bagaimana cara mengkomunikasikannya (Richmond
et.al, 2009). Intinya guru yang baik adalah komunikator yang baik atau guru efektif
adalah komunikator yang efektif.4
Dalam komunikasi pembelajaran, guru memainkan peran sebagai pengatur dan
pengaruh alur aktivitas. Selain harus membekali diri dengan pengetahuan yang
memadai tentang isi pembelajaran yang akan disajikan dan metode penyampaiannya,
guru juga harus memiliki kemampuan dalam mendesain komunikasi yang efektif
dengan siswa. Kemampuan ini sangat penting karena berdampak langsung pada
kualitas pemahaman siswa akan materi yang diajarkan.
Strategi komunikasi dalam pembelajaran dengan menggunakan metode
ceramah (langsung) merupakan strategi yang paling sering digunakan guru dalam

4

Ibid, h. 73-74.

4

komunikasi pembelajaran.5 Richmond et.al (2009) menyatakan, metode ini dari sisi
pemanfaatan waktu pembelajaran merupakan strategi yang paling efisien karena bisa
menyampaikan cukup banyak informasi pada khalayak dengan penggunaan alat bantu
sangat minimal. Namun, metode ceramah sebagai metode pembelajaran yang kurang
efektif karena siswa diposisikan pasif, hanya menyimak dan kurang mendorong
kegiatan tahap pembelajaran tingkat tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis, atau
evaluasi.
Richmond et.al. (2009), mengutip Weaver, menunjukkan, ada baiknya guru
berlatih kemampuan public speaking untuk mengasah kemampuan komunikasi
pembelajaran melalui metode ceramah. Materi ceramahnya terorganisasi sehingga
mudah diikuti, menarik, sesuai dengan konteks siswa. Selain itu gurunya pun
dipandang kompeten dan antusias, dan memiliki rasa humor.
Bila dilihat dari ilmu perspektif ilmu komunikasi, maka kita bisa menemukan
adanya latar komunikasi dalam komunikasi pembelajaran yaitu formal dan informal.
Latar komunikasi yang berbeda ini melahirkan suasana komunikasi yang berbeda,
serta bentuk dan dampak komunikasi yang juga berbeda.6
Komunikasi formal merupakan bagian dari komunikasi pembelajaran yang
penting. Ada pembelajaran di dalam kelas dengan berbagai bentuk komunikasi seperti
komunikasi satu arah dari guru pada siswa atau komunikasi kelompok dalam bentuk

5
6

Ibid, h. 75.
Yosal Iriantara, Usep Syaripudi, Op.Cit, h. 30-31.
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diskusi. Ada juga komunikasi dengan latar formal dalam seminar atau diskusi panel.
Bisa juga dalam bentuk ceramah agama atau khutbah Jum’at.
Dalam latar komunikasi formal seperti itu, akan ada tata cara yang menjadi
bagian dari etika dan etiket (code of conduct) komunikasi. Posisi tubuh, cara duduk,
cara bertanya, cara menyampaikan pendapat atau cara berkomunikasi mengikuti
aturan-aturan tertentu. Bahkan cara berpakaian pun harus mengikuti aturan tertentu,
misalnya menggunakan seragam sekolah saat belajar di kelas dan menggunakan jas
lab saat pratikum di laboratorium.
Dalam komunikasi dengan latar formal itu kata-kata yang di pergunakan pun
dipilih secara khusus sehingga seseorang tidak bisa berbicara seenaknya. Teguran,
“kita sedang di kelas bukan sedang nonton bola”, yang disampaikan guru pada
siswanya menunjukkan upaya menjaga formalitas komunikasi yang berlangsung
dalam pembelajaran. Ada tata krama dan tata cara komunikasi yang secara ketat
dipatuhi untuk melakukan komunikasi dengan latar formal.
Dalam proses belajar mengajar seorang guru harus mengembangkan berbagai
aspek yang dimiliki oleh siswa diantaranya, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional
(sisdiknas) yaitu untuk mendidik : mendidik dan membangun manusia seutuhnya,
yaitu manusia seimbang, tidak hanya berhasil pada satu atau dua sisi domain saja,
tetapi pada semua sasaran domain (totally success approach).7 Kenyataannya, hasil
pendidikan di Indonesia masih belum seperti yang diharapkan. Dalam kehidupan
7

Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta : Amzah, 2015), Cet, Ke-1, h. 91.
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sehari-hari masih terlihat, seperti (1) banyak perkelahian di kalangan siswa; (2)
kurangnya kesadaran siswa akan sistem aturan yang berlaku; (3) mutu pendidikan di
Indonesia masih rendah dibandingkan dengan mutu pendidikan di negara-negara lain
(4) masih banyak lagi problem pendidikan di Indonesia yang belum berjalan sesuai
dengan arah yang ingin dicapai. Semua ini merupakan cerminan bahwa akhlak tercela
melanda dikalangan para peserta didik (anak-anak sekolah). Masyarakat, bangsa, dan
negara sangat mendambakan anak-anak yang berahklak mulia yang taat menjalankan
ajaran agama mereka, dilengkapi dengan sikap dan perilaku mulia di tengah-tengah
kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya.
Fenomena di atas mengindikasikan bahwa pendidikan yang membangun nilainilai moral atau karakter dikalangan peserta didik harus selalu mendapatkan
perhatian. Salah satu karakter dikalangan peserta didik yang harus selalu
mendapatkan perhatian diantaranya adalah sekolah filial.
Sekolah Filial, banyak orang yang tidak mengetahui keberadaan sekolah
tersebut. Pasalnya sekolah itu berada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak
(LPKA) KLAS I Palembang.8 Sekolah Filial ini didirikan dengan pertimbangan
bahwa tidak mungkin anak yang masih berhadapan dengan hukum atau anak lapas ini
di sekolahkan di luar lapas.
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KLAS I Palembang, sediakan
sekolah filial atau kelas jauh mulai dari tingkat SD hingga SMA." Sesuai dengan

8

Hepran, “Kalapas Anak Pakjo Palembang: ”Sekolah Dalam Lapas, Satu-Satunya Di
Indonesia”,Majalah-Dahsyat.com,Oktober 9, 2015.
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undang-undang, pendidikan menjadi hak semua warga negara termasuk anak binaan,
berdasarkan ketentuan itu sejak Agustus 2014 dibentuk sekolah filial yang
menginduk dengan sekolah negeri terdekat," kata Kepala Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) Palembang Endang Lintang, seperti dikutip Antara, Jumat
(24/02/2017).
Menurut Endang, pihaknya berupaya melakukan kegiatan pembinaan dengan
sebaik-baiknya dan memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk melanjutkan
pendidikannya, walaupun dalam menjalani pembinaan karena terbukti melakukan
tindak pidana.9 Dengan adanya sekolah filial bisa memfasilitasi narapidana anak yang
menjalani masa hukuman atau pembinaan di LPKA tetap dapat melanjutkan
pendidikannya atau tidak putus sekolah.
Keberadaan sekolah filial tersebut tidak hanya mencegah anak-anak yang
menjadi warga binaan putus sekolah, tetapi juga memberikan dampak positif
meminimalkan jumlah anak yang masuk kembali ke LPKA atau menjadi residivis
anak. Menurut Endang, Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
menjadikan sekolah filial atau kelas jauh yang diterapkan di LPKA KLAS I
Palembang, sebagai percontohan nasional.
Prestasi yang dicapai tersebut mendorong pihaknya untuk berbuat lebih baik
lagi dengan berupaya melakukan pengembangan kegiatan pembinaan dan pendidikan

9

http://www.netralnews.com/news/pendidikan/read/57815/tingkatkan.pendidikan.anak..lapas.pa
lembang.buka.sekolah.filial. Diakses pada 27-03-2017.
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baik secara formal melalui sekolah filial maupun informal agar anak-anak yang
menjalani masa hukumannya tidak merasa di penjara.
Untuk meningkatkan kualitas sekolah filial di LPKA Palembang yang kini
dihuni 165 anak binaan dilakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kota Palembang serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. Sekolah filial
yang dibentuk di LPKA Palembang ini untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) menginduk
di SD Negeri 25, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menginduk di SMP
Negeri 22, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menginduk di SMA Negeri 11
Palembang. Kegiatan belajar sekolah filial tersebut sama seperti yang dilakukan di
sekolah pada umumnya yakni mulai Senin-Sabtu dengan dukungan guru atau tenaga
pengajar 61 orang, serta fasilitas pendukung seperti delapan ruang kelas untuk belajar
dan praktik komputer.
Materi yang diberikan di sekolah filial pada umumnya sama dengan sekolah
induk tersebut, diantara mata pelajarannya ialah : 1. Pendidikan Agama Islam, 2.
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), salah satu sub atau materi yang ada di dalam
mata pelajaran tersebut mengenai pendidikan karakter.
Dukungan semua pihak menjadi sangat penting dalam mewujudkan program
mulia yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya bangsa dan negara yang
bermartabat. Melihat hal tersebut maka peneliti akan membahas judul “STRATEGI
KOMUNIKASI GURU DALAM PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMP
SEKOLAH FILIAL (STUDI PADA SISWA SMP DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG)”.
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B.

Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas dapat ditetapkan rumusan masalahnya
sebagai berikut:
1.

Bagaimana karakter siswa SMP Filial di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Klas I Palembang?

2.

Bagaimana Strategi Komunikasi Guru di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Klas I Palembang dalam Pendidikan Karakter Siswa SMP Filial?

3.

Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat guru dalam Pendidikan
Karakter Siswa SMP Filial?

C.

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

a.

Untuk mengetahui karakter siswa SMP Filial di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Klas I Palembang.

b.

Untuk mengetahui Strategi Komunikasi Guru di Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Klas I Palembang dalam Pendidikan Karakter Siswa SMP
Sekolah Filial.

c.

Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat guru dalam
Pendidikan Karakter Siswa SMP Filial.
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2. Manfaat Penelitian
Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:
a.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian ilmu
komunikasi, karena dalam skripsi ini akan dibahas mengenai bagaimana
strategi komunikasi guru yang baik terhadap pendidikan karakter siswa
SMP khususnya sekolah filial.

b.

Secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pegangan bagi
orang yang ingin mendalami ilmu komunikasi dan pendidikan karakter,
baik guru, orangtua, dan masyarakat dalam berkomunikasi terhadap siswa
SMP berkebutuhan khusus, khususnya siswa SMP Filial, sehingga
pembaca dapat mengerti, berinteraksi dan lebih peduli terhadap mereka.

D.

Tinjauan Pustaka
Rizqi Nurul Ilmi, dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Komunikasi Guru

Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Agama Pada Anak-Anak Penyandang
Tunagrahita Di SLB-C Tunas Kasih Kabupaten Bogor”. Dari hasil penelitian yang
dilakukan Rizqi Nurul Ilmi menunjukan bahwa adanya bentuk strategi komunikasi
yang digunakan oleh guru untuk mengajar kepada murid penyandang tunagrahita,
cara atau strategi yang digunakan berupa metode ceramah yang mana guru terlihat
lebih aktif untuk penanaman nilai-nilai gama islam pada anak penyandang
tunagrahitadi SLB Tunas Kasih I Kabupaten Bogor.Komunikasi verbal dan non
verbal juga digunakan oleh guru dalam kegiatan belajarmengajar. Adanya materi
agama yang diajarkan kepada murid SLB Tunas Kasih I Kabupaten Bogor, dan
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materi ajar pun disesuaikan dengan kondisi anak muridnya karena keterbatasan
mental yang dimiliki menjadi upaya dan faktor penentu keberhasilan komunikasi
guru dalam penanaman nilai-nilai agama pada anak penyandang tunagrahita di SLB
Tunas Kasih I Kabupaten Bogor.10
Maryam, dalam skripsinya yang berjudul “Strategi Pendidikan Agama Islam
Dalam Pembinaan Agama Anak” Dari hasil penelitian yang dilakukan Maryam
menunjukan bahwa pendidikan yang utama diberikan kepada anak adalah pendidikan
agama, yang mencakup tiga bidang, yakni bidang akidah (keimanan), ke-Islaman
yang antara lain meliputi masalah ibadah-ibadah, dan akhlak (budi pekerti) yang baik.
Peranan keluarga sangat besar terhadap pendidikan keagamaan anak, karena agama
telah menetapkan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak dari berbagai
aspeknya, baik aspek sosial, keterampilan maupun keagamaannya.
Mustadi, dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Islam Tentang Pendidikan
Akidah Anak Usia Intelektual”, dari hasil penelitian yang dilakukan Mustadi
menunjukan bahwa pendidikan akidah anak di mulai dari lingkungan keluarga, yang
harus dilakukan oleh kedua orangtua dengan cara membina melalui nasehat,
keteladanan, pembiasaan, perhatian, dan hukuman serta menjelaskan kepada anak
tentang Allah adalah pencipta bumi dan langit serta isinya. Lebih lanjut Mustadi
mengemukakan, bahwa pendidikan akidah anak penting dilakukan sejak dini, hal itu
merupakan kewajiban orangtua menurut ajaran agama Islam.
10

Rizqi Nurul Ilmi, Strategi Komunikasi Guru Dalam Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan
Agama Pada Anak-Anak Penyandang Tunagrahita Di SLB-C Tunas Kasih Kabupaten Bogor, (Bogor:
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010). Diakses pada 13-1-2017.
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Dua dari ketiga penelitian di atas hanya membicarakan atau membahas
pendidikan agama

di lingkungan keluarga saja dengan demikian jelas berbeda

dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Namun, ada satu persamaan dengan
judul yang akan di teliti oleh penulis yaitu Strategi Komunikasi. Namun, dari
persamaan ada juga perbedaan. Perbedaanya ialah terletak pada objek dan tempat
penelitian. Dalam penelitian ini

penulis akan membahas

STRATEGI

KOMUNIKASI GURU DALAM PENDIDIKAN KARAKTER SISWA SMP
SEKOLAH FILIAL (STUDI PADA SISWA SMP DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KLAS I PALEMBANG).
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E.

Kerangka Teori
Diagram I
Kerangka Teori

Strategi Komunikasi Guru Dalam Pendidikan Karakter Siswa SMP Filial (Studi
Pada Siswa Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang)

Pendidikan Karakter
1. Kereligiusan
2. Kejujuran
3. Kecerdasan
4. Tangguhan
5. Kedemokratisan
6. Kepedulian
7. Kemandirian
8. Berpikir logis, kritis, kreatif dan
inovatif
9. Keberanian mengambil resiko
10. Berorientasi pada tindakan
11. Berjiwa kepemimpinan
12. Kerja keras
13. Tanggung jawab
14. Gaya hidup sehat
15. Kedisiplinan
16. Percaya diri
17. Keingintahuan
18. Cinta ilmu
19. Kesadaran akan hak dan kewajiban
20. Kepatuhan terhadap aturan-aturan
sosial
21. Menghargai karya
22. Kesantunan
23. Nasionalisme
24. Menghargai keberagaman

Strategi komunikasi guru
1. Mengkaji kondisi saat ini
2. Menetapkan tujuan dan sasaran
komunikasi
3. Identifikasi halayak sasaran
4. Menyusun dan uji coba pesan
5. Menetapkan saluran, kegiatan,
materi dan mitra komunikasi
6. Menyusun rencana aksi
7. Menyusun dan menguji coba
pesan
8. Melaksanakan, mengevaluasi dan
memodifikasi rencana

Siswa SMP Filial LPKA
1. Siswa yang terjerat
kasus hukum
2. Siswa yang jauh dari
orang tua
3. Usia siswa SMP Filial
LPKA

Yosal Iriantara dan Usep Syaripudin dalam bukunya Komunikasi Pendidikan,
menyatakan bahwa tujuan strategi komunikasi sekolah terdiri atas 8.11 Marzuki dalam
bukunya Pendidikan karakter Islam menyatakan bahwa direktorat pembinaan SMP
Kemdiknas RI mengembangkan nilai-nilai dalam pendidikan karakter siswa.12

11
12

Yosal Iriantara, Usep Syaripudi, Op.Cit, h. 108.
Marzuki, Op.Cit, h. 44.
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F.

Metodologi Penelitian
1.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Deskriptif
Kualitatif, penelitian Deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan
suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini
memusatkan pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian
berlangsung. Peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi
pusat perhatian tanpa memberikan pelakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.13
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan penulis ada dua macam yaitu:
a.

Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari bagian Kepala Seksi Pembinaan di
LPKA Klas I, Guru dan Siswa di LPKA Palembang melalui observasi, wawancara,
dokumentasi Guru dan Siswa SMP Sekolah Filial Palembang.
b.

Sumber data sekunder

Peneliti ini adalah buku-buku, dokumentasi, majalah dan artikel yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian ini.
2.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa
metode sebagai berikut:

13

Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 34.
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a.

Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data dan penelitian melalui pengamatan ke tempat lokasi peneliti, dan
mencatat sistematis tentang bagaimana strategi komunikasi yang di lakukan guru
dalam membina atau mendidik siswa SMP sekolah filial.
b.

Metode Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan
atau orang yang diwawancarai,14 di mana pewawancara dan informa terlibat dalam
kehidupan sosial yang relatif lama. Maka dalam penelitian ini akan mewawancarai
bagian Kepala Seksi Pembinaan di LPKA KLAS I Palembang, Guru dan Siswa
tentang bagaimana Strategi Komunikasi Guru dalam Pendidikan Karakter Siswa SMP
Sekolah Filial.
c.

Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan
harian, cendera mata, laporan, artefak, foto. Sifat utama dari data ini tidak terbatas
ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui halhal yang pernah terjadi di waktu silam. Secara detail bahan dokumenter terbagi
beberapa macam yaitu otobiografi, surat pribadi, buku-buku atau catatan harian,

14

Muhammad Burhan Bungin, PenelitianKualitatif, (Jakarta:Kencana,2007), h. 111.
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memorial, kliping, dokumen pemerintah maupun swasta, cerita roman dan cerita
rakyat, data di server dan flashdisk, data tersimpan di web site.15
3.

Subyek Penelitian

Strategi
(Comunication

komunikasi
Planning)

merupakan
dengan

paduan

manajemen

perencanaan
komunikasi

komunikasi
(Comunicatian

Managemen) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini
harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus
dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa berbeda sewaktu-waktu
bergantung pada situasi dan kondisi.16 Dalam penelitian ini peneliti hanya mengamati
siswa yang bermasalah saja, dengan rincian sebagai berikut :
TABEL I
SUBYEK PENELITIAN
No
1
2
3
4
5
6
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Nama
Wh
Rk
If
Sy
Tu
Aw

Jabatan
Guru Agama
Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Kepala Seksi Pembinaan
Siswa
Siswa
Siswa
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
6

Ibid, h. 124.
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2009) hlm. 32.
16

17

4.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini tetap menggunakan metode deskriptif
kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah seluruh data yang telah didapatkan, diolah, dan
kemudian hasilnya disajikan secara keseluruhan. Penelitian deskriptif hanya
memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan
hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian ini data
deskriptif yang di kumpulkan baik lisan maupun tulisan, data lisan dikumpulkan dari
informasi langsung dilapangan dengan wawancara, observasi, dan data tulisan berupa
dokumentasi, catatan, dikumpulkan di cari satu hubungannya dengan yang lainnya,
dan dikaitkan dengan berbagai teori yang diperoleh dari berbagai pustaka, catatancatatan peneliti, internet serta berbagai media yang terkait dengan objek penelitian.
Menurut Sugiyono (2010) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak
sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Di
antara analisisnya :
1.

Analisis Sebelum di Lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki
lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan
digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Fokus penelitian ini masih bersifat
sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan.
2.

Analisis Selama di Lapangan dan Setelah Selesai di Lapangan

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data
berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat
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wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.
Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka
peneiti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh
data yang dianggap kredibel.
Miles and Huberman (dalam, Sugiyono 2010), mengemukakan bahwa aktivitas
dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas. Analisis data dilakukan melalui 3 tahap, yaitu data reduction
(reduksi data), data display (penyajian data), dan Conclusion Drawing atau
Verification.
1.

Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada
hal yang penting, dicari pola dan temanya. Misalkan pada bidang pendidikan, setelah
peneliti memasuki setting sekolah sebagai tempat penelitian, maka dalam mereduksi
data peneliti akan memfokuskan pada murid yang memiliki kecerdasan tinggi dengan
mengkatagorikan pada aspek gaya belajar, perilaku social, interasi dengan keluarga
dan lingkungan.
2.

Data Display (penyajian data)

Data display berarti mendisplay data yaitu menyajikan data dalam bentuk
uraian singkat, bagan hubungan antar katagori, dan sebagainya. Menyajikan data
yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini
dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya
berdasarkan apa yang dipahami.
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3.

Conclusion Drawing atau Verification

Langkah terakhir dari model ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan dalam penelitian mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak awal namun juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti
ada di lapangan. Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum ada yang berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum
jelas menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif dan hipotesis atau
teori.17
G.

Sistematika Penulisan
Untuk meudahkan pembahasan ini, maka penulis membaginya lima bab yaitu :
Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan
sistematika penulisan.
Bab II, Landasan teori yang berisi tentang komunikasi, strategi komunikasi
sekolah, guru, dan pendidikan karakter.
Bab III, Deskripsi objek penelitian yang meliputi : Sejarah berdirinya LPKA
Klas II A, Keadaan Pegawai, Kapasitas dan Isi Penghuni, Denah Bangunan,
Kapasitas Pembinaan, Kerjasama dengan Instansi Terkait, Sekolah Filial, Upaya
17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2013), Cet.
Ke-18, h. 9.
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Menjadikan LPKA Palembang Memperlakukan ABH dengan Ramah dan Berbudi
Pekerti, Proses Perubahan Bangunan Lapas Anak Menjadi LPKA Palembang, Jadwal
Kegiatan Rutin dan Kegiatan Ekstra Kurikuler Anak Didik LPKA dan LPAS Klas I
Palembang 2017.
Bab IV, Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi karakter
siswa SMP Filial di LPKA Klas I Palembang, strategi komunikasi guru dalam
pendidikan karakter siswa SMP Filial di LPKA Klas I Palembang, dan faktor
pendukung dan faktor penghambat guru dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial
di LPKA Klas I Palembang.
Bab V, Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran, dan disertai
dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II
LANDASAN TEORI
A.

Komunikasi
1.

Pengertian Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada
komunikan melalui alat komunikasi untuk suatu tujuan. Secara etimologis, menurut
Onong Uchana, “istilah “Komunikasi” berasal dari perkataan Inggris Communication
yang bersumber dari bahasa latin Communicatio yang berarti “Pemberitahuan” atau
pertukaran pikiran, makna hakiki dari Cammunicatio ini ialah Communis yang
berarti “sama” atau “kesamaan arti”.18
Dengan kata lain, komunikasi minimal harus mengandung kesamaan makna
antara kedua belah pihak yang terlibat agar terjadi suatu pertukaran pikiran atau
pengertian antara komunikator dan komunikan. Dikatakan minimal karena kegiatan
komunikasi itu tidak bersifat imformatif saja, yakni agar orang mengerti dan tahu,
tetapi juga persuasif, yaitu agar orang bersedia menerima suatu paham atau
keyakinan.
Secara terminologis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai
pengertian komunikasi, berikut akan dikemukakan pendapat beberapa ahli.

18

Onong Uchana Efendi, Spektrum Komunikasi, (Bandung : Mandar Maju, 1992), Cet Ke-1,

h. 4.
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Hovland, Janis, dan Kelly (1953): “ Komunikasi adalah suatu proses melalui
mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk katakata) dengan tujuan merubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya
(khalayak).19
Toto Tasmara : mengemukakan bahwa “komunikasi itu tidak lain dari pada
suatu proses pengoperan lambang-lambang yang berarti dengan tujuan untuk
mempengaruhi sikap atau tingkah laku orang lain agar bertindak sesuai dengan sikap
dan tingkah laku yang diharapkannya.”20
Onong Uchana : mengatakan, “komunikasi adalah proses penyampaian suatu
pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah
sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tak langsung
melalui media.”
Dari berbagai macam definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa
komunikasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, dan menimbulkan
reaksi (Feed Back). Dari penjelasan diatas juga tampak adanya sejumlah komponen
penting atau unsur yang dicakup yang merupakan prasyarat terjadinya sebuah
komunikasi. Dalam bahasa komunikasi komponen-komponen tersebut meliputi:
Komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Pesan, penyataan yang didukung
oleh lambang. Komunikan, orang yang menerima pesan. Media, sarana atau saluran

19

Mastoni Sani dan Sumarto Prayitno, Dasar-dasar Komunikasi Penyuluhan, (Jakarta :
Universitas Terbuka, 1994), Cet Ke-1, h. 4.
20
Toto Tasmara, Komunikasi Dakwah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), Cet ke-2, h.6.
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yang mendukung pesan jika komunikan jauh tempatnya atau banyak jumlahnya. Efek,
dampak sebagai pengaruh pesan.
2.

Proses Komunikasi

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara
sekunder.
a.

b.

Proses Komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran dan
atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang
(symbol) sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses
komunikasi adalah bahasa, kial, isyarat, gambar, warna, dan lain
sebagainya yang secara langsung mampu “menerjemahkan” pikiran dan
atau perasaan komunikator kepada komunikan.21
Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampain pesan oleh
seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai
media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seseorang
komunikator menggunkan media kedua dalam melancarkan komunikasinya
karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh
atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio,
televisi, film, dan banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan
dalam komunikasi.22

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa komunikasi secara
primer adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan lambang atau symbol
sebagai media. Seperti gambar, warna, dan sebagainya. Sedangkan komunikasi secara
sekunder adalah proses penyampaian pesan dengan menggunakan alat atau sarana
sebagai media kedua setelah lambang. Seperti surat, majalah, televisi, dan lainnya.
Pada intinya proses komunikasi primer dan sekunder saling mendukung untuk
kesempurnaan dalam penyampaian pesan.

21
22

Onong Uchjana Effendy, op.cit, h. 11.
Ibid, h. 16.
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3.

Fungsi Komunikasi

Apabila komunikasi dipandang dari arti yang lebih luas, tidak hanya diartikan
sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi juga sebagai kegitan individu dan
kelompok mengenai tukar-menukar data, fakta, dan ide maka fungsinya dalam setiap
sistem sosial sebagai berikut:
a.

Informasi : Pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan, penyebaran berita,
data, gambar, fakta dan pesan opini, dan komentar yang dibutuhkan agar
dapat dimengerti dan beraksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan
orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

b.

Sosialisasi (pemasyarakatan) : Penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang
memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat
yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif
di masyarakat.

c.

Motivasi : Menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun
jangka

panjang,

mendorong

orang

menentukan

pilihannya

dan

keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan
tujuan bersama yang akan dikejar.
d.

Perdebatan dan diskusi : Menyediakan dan saling menukar fakta yang
diperlukan

untuk

memungkinkan

persetujuan

atau

menyelesaikan

perbedaan pendapat mengenai masalah publik, dan menyediakan buktibukti yang relevan.
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e.

Pendidikan

:

Pengalihan

ilmu

pengetahuan

sehingga

mendorong

perkembangan intelektual, pembentuk watak dan pendidikan keterampilan
dan kemahiran yang diperlukan pada semua bidang kehidupan. 23
f.

Memajukan kebudayaan : Penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan
maksud melestarikan warisan masa lalu, perkembangan kebudayaan
dengan memperluas horison seseorang, membangun imajinasi dan
mendorong kreativitas dan kebutuhan estetikanya.

g.

Hiburan : Penyebarluasan sinyal, simbol, suara dan image dari drama, tari,
kesenian, musik, olahraga, dan lain-lain untuk rekreasi, kesenangan
kelompok dan individu.

h.

Integrasi : Menyediakan bagi bangsa, kelompok dan individu kesempatn
untuk memperoleh berbagai pesan yang mereka perlukan agar mereka
dapat saling kenal dan mengerti dan menghargai kondisi, pandangan dan
keinginan orang lain.

Fungsi utama komunikasi sebenarnya adalah untuk membujuk. Sebagaimana
yang dikatakan Carl I Hovland dalam bukunya Personality and Persuabilities
meneyabutkan bahwa efek persuasi bersumber pada perubahan sikap, pendapat,
persepsi, serta efek itu sendiri. Namun mudah tidaknya seseorang terpengaruh
bergantung pula pada apa yang ada dalam individu itu sendiri.

23

H.A.W Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010),
Cet Ke-6, h. 9.
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4.

Tujuan Komunikasi

Pada umumnya komunikasi dapat mempunyai beberapa tujuan antara lain:
a.

Supaya yang kita sampaikan dapat dimengerti. Sebagai komunikator kita
harus dapat menjelaskan kepada komunikan (penerima) dengan sebaikbaiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengikuti apa yang kita
maksudkan.

b.

Memahami orang lain. Kita sebagai pemimpin harus mengetahui benar
aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya.

c.

Supaya gagasan kita dapat diterima oleh orang lain. Dengan cara
melakukan pendekatan persuasif bukan dengan memaksakan kehendak.

d.

Menggerakan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakan sesuatu
itu dapat bermacam-macam, mungkin berupa kegiatan. Kegiatan yang
dimaksudkan disini adalah kegiatan yang lebih banyak mendorong, namun
yang penting harus diingat adalah bagaimana cara yang baik untuk
melakukannya.24

Jadi secara singkat dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bertujuan
mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan.
5.

Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen
(management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut,

24

10-11.

Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Cet. Ke-1, h.
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strategi tidak berfungi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja,
melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.25
Demikianlah pula strategi komunikasi adalah paduan perencanaan komunikasi
(communication

planning)

dengan

manajemen

komunikasi

(communication

management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan
tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya
secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa
berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi
adalah keseluruhan perencanaan, taktik, cara yang akan dipergunakan guna
melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada
proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
B.

Strategi Komunikasi Di Sekolah
1.

Mengkaji Kondisi Saat Ini

Tujuan langkah ini untuk memperoleh gambaran faktual dan realistis tentang
kondisi komunikasi internal sekolah dalam kerangka pelaksanaan program-program
dan kegiatan sekolah.26 Menggali informasi apa saja yang sudah terlaksana dan
masalah-masalah yang dihadapi. Dalam mengkaji komunikasi internal ini, dapat
dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut :
a.

Apakah masyarakat yang dilayani sekolah merupakan masyarakat yang
majemuk?

25

Achmad Syariffudin, Laporan Penelitian Strategi Komunikasi dalam Dakwah Bi ALKitabah, (Palembang : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015), Cet ke-1, hal. 21.
26
Yosal Iriantara, Komunikasi Pendidikan, Op.Cit, h. 109.
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b.

Apakah kita semua sudah puas dengan keadaan saat ini?

c.

Bagaimana cara berkomunikasi yang lazim dilakukan di antara orang-orang
di sekolah sekarang ini?

d.

Fungsi-fungsi apa saja di dalam sekolah sudah dan belum berjalan baik?

e.

Saluran komunikasi apa yang ada di sekolah?

f.

Siapa saja yang berperan aktif dalam komunikasi internal di sekolah?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini selain bisa mendeskripsikan kondisi
faktual komunikasi internal sekolah, juga membantu dalam mengidentifikasi
kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam komunikasi
internal sekolah. Selanjutnya, kita melakukan analisis SWOT (strength, weakness,
opportunity dan threat) yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan internal serta
peluang dan ancaman eksternal bagi sekolah.27 Dalam SWOT itu, kita melihat (1)
kekuatan, kondisi internal program yang ada di sekolah yang membantu pencapaian
tujuan; (2) kelemahan, kondisi internal program yang di sekolah yang menghambat
pencapaian tujuan; (3) peluang, kondisi eksternal yang akan membantu dalam
pencapaian tujuan; dan (4) ancaman, kondisi eksternal yang dapat menghambat
pencapaian tujuan.
Hasil analisis SWOT ini dapat dipergunakan untuk menyusun strategi
komunikasi yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal.

27

Ibid
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2.

Menetapkan Tujuan dan Sasaran Komunikasi

Pada langkah selanjutnya, sekolah menyatakan apa yang kehendak dicapai
melalui komunikasi internalnya. Tujuan komunikasi ini harus menunjang tujuan
sekolah. Komunikasi internal merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan
sekolah, sehingga dalam menetapkan tujuan dan sasaran ini mengacu pada tujuan dan
sasaran sekolah.
Bila sekolah menjalankan program untuk meningkatkan mutu, maka
komunikasi internal yang dijalankan tentu merupakan bagian dari upaya peningkatan
atau perbaikan mutu pembelajaran atau mutu pendidikan di sekolah itu. Oleh sebab
itu, disarankan tujuan dan sasaran komunikasi tersebut (a) mendukung program
sekolah; (b) menunjang tujuan program sekolah; dan (c) mendukung perubahan yang
perlu dilaksanakan sekolah untuk perbaiakan proses pembelajaran di sekolah.28
Berkaitan dengan penyusunan tujuan komunikasi internal sekolah, ada baiknya
tujuan komunikasi yang diterapkan itu bersifat: (a) melibatkan semua warga sekolah,
meningkatkan kesadaran, dan akhirnya mendorong perubahan perilaku; (b) pesan
yang disampaikan merupakan bujukan dan ajakan untuk bertindak; (c) realistis; dan
(d) dapat diukur sehingga dapat diketahui tingkat ketercapaian tujuannya.
Dari sekian banyak tujuan, biasanya akan muncul mana tujuan yang sangat
strategis dan mana tujuan yang biasa-biasa saja. Tentu saja kita akan mengutamakan
pencapaian tujuan strategis. Disebut sebagai tujuan strategis antara lain karena
pencapaian tujuan itu berarti menyelesaikan atau mengatasi beberapa permasalahan
28

Ibid, h. 110.
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sekaligus. Bisa juga karena tujuan itu menjadi landasan yang kokoh untuk pencapaian
tujuan sekolah.
3.

Identifikasi Khalayak Sasaran

Dalam menyusun strategi komunikasi internal, setelah menetapkan tujuan,
sekolah menetapkan siapa khalayak sasaran komunikasi internal tersebut. Bila
program sekolah sasaran utamanya siswa, maka komunikasi internal yang dilakukan
akan menetapkan siswa sebagai khalayak sasaran utama, selain juga guru yang
melayani pembelajaran para siswa.
Untuk memudahkan dalam menetapkan khalayak sasaran komunikasi tersebut,
kita bisa membuat daftar yang berisi tiga kolom. daftar itu menyatakan tujuan
komunikasi yang sudah diurutkan sesuai dengan skala prioritasnya, menyebutkan
khalayak sasarannya, dan uraian strategi komunikasi.
4.

Menyusun dan Uji-coba Pesan

Langkah ini di maksudkan agar kita bisa menyusun pesan secara menarik, yang
mendorong khalayak sasaran untuk merasakan, berpikir dan bertindak. Pesan yang
dibuat bisa bersifat informatif (menyajikan fakta baru) atau persuasif (pesan yang
membujuk yang mendorong perubahan perilaku dan melakukan tindakan). Ada
banyak rumusan pesan yang dikategorikan sebagai pesan efektif atau pesan yang
berdampak. Ada dua teknik penyusunan pesan yang cukup populer yaitu AIDA dan
ANSVA.
AIDA (Attention, Interest, Desire, dan Action), menjadi acuan dalam menyusun
pesan. Pertama, pesan itu menarik perhatian, kemudian menarik minat, lalu
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membangkitkan hasrat, dan akhirnya mendorong tindakan. ANSVA, (Attention, need,
satisfaction, visualization, action), pertama, pesan itu harus menarik perhatian,
kemudian membangkitkan kebutuhan terhadap sesuatu, lalu kebutuhan dipenuhi
melalui program atau kegiatan yang ditawarkan, tawaran pemenuhan kebutuhan itu
konkret dan diyisualisasikan dan akhirnya mendorong melakukan tindakan, yang
kurang lebih sama dengan prinsipnya dengan AIDA.29
Berdasarkan teknik AIDA atau ANSVA, maka pesan yang disampaikan kepada
khalayak sebaiknya : (a) menunjukkan relevansi kegiatan atau layanan dengan
kebutuhan dan keyakinan khalayak; (b) menunjukkan pentingnya program yang akan
dijalankan.; (c) memotivasi khalayak untuk berpikir dan bertindak; dan (d)
menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Tapi sebelum di sebarluaskan pesan
sebaiknya diuji coba terlebih dahulu.
Apa yang dilakukan pada bagian ini barulah tahap desain pesan, sehingga bisa
jadi belum merupakan pesan yang sudah jadi dalam artian siap disebarluaskan
melalui brbagai saluran komunikasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah
menegaskan informasi atau pesan apa saja yang akan di masukkan ke dalam berbagai
media atau saluran komunikasi yang dipegunakan sekolah.
5.

Menetapkan Saluran, Kegiatan, Materi dan Mitra Komunikasi

Bila pokok-pokok pesan sudah disusun, kita harus memilih media mana yang
paling tepat agar pesan yang kita sampaikan bisa menjangkau khalayak sasaran secar
cepat, tepat, mudah, dan murah.
29

Ibid, h. 104-105.
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6.

Menyusun Rencana Aksi

Langkah berikutnya adalah menyususn kegiatan apa saja yang akan dilakukan
sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki sekolah.
Rencana aksi ini biasanya disertai dengan menyusu jadwal kegiatan tersebut,
sehingga

dalam

rencana

aksi

tercermin

apa

yang dilakukan,

bagaimana

melakukannnya, kapan dilakukan, di mana dilakukan dan siapa melakukan kegiatankegiatan tersebut.
7.

Menyusun dan Menguji Coba Pesan

Agar pesan yang disusun untuk disampaikan melalui berbagai media dan
kegiatan dan mudah dan dapat dipahami oleh khalayak, pesan perlu dipersiapkan
sebaik-baiknya. Bisa juga kita melakukan wawancara langsung. Tidak kalah
pentingnya, kita bisa meminta pendapat dan pandangan dari beberapa orang yang
dipandang memiliki kemampuan dalam menyiapkan pesan dan materi komunikasi.
8.

Melaksanakan, Mengevaluasi dan Memodifikasi Rencana

Semua rencana komunikasi internal, pada akhirnya harus dilaksanakan.
Rencana yang baik memang penting, namun bila rencana hanya tinggal rencana tidak
akan berdampak apa-apa terhadap upaya kita memperbaiki kinerja sekolah.
Melaksanakan rencana program dan kegiatan tersebut merupakan puncak dari ikhtiar
kita memperbaiki kinerja sekolah pada sisi komunikasi internal.
Namun pelaksanaan rencana tidak berakhir hanya pada terlaksananya kegiatan.
Bersamaan dengan itu, kita pun harus melakukan evaluasi terhadap efektivitas
komunikasi yang dilakukan. Untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi, sekolah
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bisa melakukan (a) mencari tahu pesan mana yang berhasil dan belum berhasil
tersampaikan atau dipahami secara efektif oleh khalayak; (b) mengidentifikasi
saluran, materi komunikasi atau kegiatan yang membantu dan tidak membantu
pencapaian tujuan komunikkasi; (c) mengidentifikasi hambatan dan kendala yang
ditemui selama proses komunikasi; serta (d) menyusun dan melakukan revisi
rencana.30
C.

Guru
1.

Pengertian Guru

Guru adalah suatu sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang
yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara
terpola, formal, dan sistematis. Dalam UU R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru
dan dosen pada bab I pasal 1 dinyatakan bahwa:
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan
pendidikan menengah. (Redaksi Sinar Grafika, 2009:3)
Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerja-annya
(mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan
Nasional, 2005: 509). Pengertian ini memberi kesan bahwa guru adalah orang yang
melakukan kegiatan dalam bidang mengajar.
Pandangan ini diikuti oleh tokoh-tokoh pendidikan di dunia Timur, termasuk
tokoh-tokoh pendidikan di kalangan muslim. :
30

Ibid, h. 113-115.

34

Nata (1997: 61) mengemukakan istilah-istilah yang berkaitan dengan penamaan
atas aktivitas mendidik dan mengajar. Ia lalu menyimpulkan bahwa keseluruhan
istilah-istilah tersebut terhimpun dalam kata pendidik. Hal ini disebabkan karena
keseluruh istilah itu mengacu kepada seseorang yang memberikan pengetahuan,
keterampilan atau pengalaman kepada orang lain.
Selanjutnya, guru menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal (2008: 49) adalah
orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan kepada peserta didik
dalam hal perkembangan jasmani dan ruhaniah untuk mencapai tingkat kedewasaan,
memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang mandiri, dan
makhluk sosial.31
Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa guru adalah mereka
yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari seorang individu
hingga dapat terjadi pendidikan. Proses pengalaman dan tingkah laku tersebut akan
berjalan dengan baik jika guru dapat memberikan contoh terhadap lingkungan
pendidikan.
2.

Peran Guru

Guru (pendidik) memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan
peserta didik untuk terus belajar dan belajar berkarakter. Berikut ini beberapa cara
yang dapat ditempuh oleh guru (pendidik).

31

M.
Shabir
U.,
Kedudukan
Guru
Sebagai
Pendik,
journal.uinalauddin.ac.id/index.php/auladuna/article/download/878/848.pdf, diakses pada tanggal 2 juni 2017
pukul 00:55 WIB.
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a.

Guru memilih model atau metode penbelajaran yang dapat melibatkan
partisipasi aktif peserta didik dalam setiap proses pembelajaran di kelas.
Guru juga dituntut untuk memberikan “tugas” atau memotivasi peserta
didik untuk terus menerapkan nilai-nilai karakter di luar kelas sekaligus
melakukan penilian terhadap karakternya secara benar.

b.

Guru perlu mengajak orangtua peserta didik untuk berpartisipasi aktif
dalam membantu terlaksananya pendidikan karakter bagi putra-putri
mereka, seperti menjadikan rumah tinggal (keluarga) sebagai basis utama
pembangunan karakter.

c.

Guru juga harus dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi
peserta didik agar ia dapat belajar dengan efektif dalam susana belajar yang
aman; aktif; demokratis; serta didukung dengan kedisiplinan, kejujuran,
dan kesantunan.

d.

Guru juga harus memfasilitasi peserta didiknya agar terbiasa dengan sikap
dan perilaku yang berkarakter. Untuk dapat terwujud peserta didik yang
berkarakter harus diupayakan pembiasaan berkarakter mulia di kalangan
peserta didik. Pembiasaan yang efektif adalah pembiasaan yang terprogram
secara baik. Oleh karena itu guru harus membuat program pembiasaan
dalam rangka terwujudnya peserta didik yang berkarakter.

e.

Guru juga dituntut memahami karakteristik para peserta didiknya yang
beragam sehingga ia dapat menetapkan kurikulum yang tepat demi
terwujudnya lulusan yang berkarakter.
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f.

Hal yang sangat penting adalah guru harus menjadi model atau teladan
(uswah hasanah) bagi peserta didik yang dapat memudahkan tugasnya
dalam melaksanakan pendidikan karakter, baik di dalam sekolah mapun di
luar sekolah. Guru dituntut tidak hanya dapat memberi contoh bagaimana
bersikap dan berperilaku berkarakter, tetapi ia juga dituntut untuk menjadi
contoh atau teladan berkarakter melalui sikap dan perilakunya sehari-hari
di muka peserta didiknya.32

Beberapa peran guru di atas penting untuk diperhatikan dan perlu dilakukan
penguatan dalam mendukung pendidikan karakter di sekolah. Ini bukan berarti bahwa
guru yang menjdi yang menjadi tumpuan satu-satunya dalam keberhasilan proses
pendidikan karakter. Perlu ditegaskan pula bahwa peran guru ini harus didukung
peran-peran pendukung yang lain, terutama peran keluarga dan masyarakat. Dengan
kata lain, lingkungan peserta didik sangat memengaruhi proses pendidikan karakter
yang dilaluinya. Jika sinergi bisa dilakukan di antara guru, kedua orangtua di rumah,
dan para pemimpin di masyarakat, dalam arti mereka menjadi model atau teladan
bagi para peserta didik dalam berkarakter yang dilakukan akan berhasil baik.
3.

Tanggung Jawab Guru

Tanggung jawab guru adalah sebagai berikut:
a.

Tanggung jawab moral, bahwa guru harus mampu menghayati perilaku dan
etika yang sesuai dengan moral pancasila dan mengamalkannya dalam
pergaulan hidup sehari-hari.

32

Marzuki, op.cit, h. 42.
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b.

Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah, bahwa setiap guru
harus menguasai pembelajaran yang efektif , mampu mengembangkan
kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan
pembelajaran yang efektif, menjadi model bagi peserta didik, memberikan
nasehat, dan melaksanakan evaluasi hasil belajar.

c.

Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, bahwa setiap guru turut
serta

mensukseskan

pembangunan

yang

harus

kompeten

dalam

membimbing, mengabdi, dan melayani masyarakat (Mulyasa, 2002: 18)
Kompetensi profesional harus dimiliki oleh seorang guru, karena kemampuan
profesional menunjukkan apa dan bagaimana melakukan pekerjaan dan penguasaan
rasional mengapa hal itu dilakukan berdasarkan konsep dan teori tertentu.33
4.

Profesi Guru

Usaha yang harus dilakukan adalah dimulai dari guru, dengan mengakui secara
sadar makna peofesi itu, menghayati dan mencintai tugas profesinya, serta berusaha
mengembangkan kompetensi profesional yang disandangnya dengan rasa tanggung
jawab sebagai usaha pengakuan dan pengukuhan profesi guru. Setidaknya ada tiga
ciri pokok yang menjadi pekerjaan yang bersifat profesional. Secara berturut-turut

33

Nur Hasanah, Dampak Kompetensi Profesional Guru Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Salatiga, http://inferensi.iainsalatiga.ac.id, diakses pada
tanggal 31 Mei 2017.
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adalah pekerjaan itu disiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara formal,
mendapat pengakuan dari masyarakat dan ditandai dengan organisasi profesi.
Untuk dapat meningkatkan kompetensi profesional guru setidaknya ada tiga
syarat dasar yang harus dipenuhi, yaitu :
a.

Kemampuan dibidang kognitif, artinya kemampuan intelektual, penguasaan
mata

pelajaran,

pengetahuan

tentang

cara

mengajar,

bimbingan

penyuluhan, pengetahuan cara belajar dan tingkah laku individu,
administrasi kelas dan sebagainya.
b.

Kemampuan dibidang sikap (afektif), artinya kesiapan dan kesediaan guru
terhadap berbagai hal yang berkenaan dengan tugas-tugas profesinya.

c.

Kemampuan perilaku (psikomotorik), yaitu kemampuan guru dalam
berbagai keterampilan dan perilaku (performance).34

Jadi ketiga bidang kemampuan tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling
berhubungan dan saling mempengaruhi.
D.

Pendidikan Karakter
1.

Pengertian karakter dan pendidikan karakter

a.

Karakter

Istilah karakter dihubungkan dan dipertukarkan dengan istilah etika, akhlak,
atau nilai serta berkaitan dengan kekuatan moral dan berkonotasi positif (bukan

34

Nur Hasanah, Dampak Kompetensi Profesional Guru Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Di Kota Salatiga, http://inferensi.iainsalatiga.ac.id, diakses pada
tanggal 31 Mei 2017.
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netral). Menurut kamus umum bahasa Indonesia, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan,
akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat;
watak.35 Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang unik baik dalam diri
maupun dalam perilaku.
Proses perkembangan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor
khas yang ada pada orang yang bersangkutan. Faktor khas adalah faktor bawaan
(nature) dan lingkungan (nurture) di mana orang yang bersangkutan tumbuh dan
berkembang. Faktor bawaan bisa dikatakan berada di luar jangkauan masyarakat dan
individu untuk mempengaruhi. Sedangkan, faktor lingkungan merupakan faktor yang
berada pada jangkauan masyarakat dan individu. Jadi, usaha pendidikan karakter
seseorang dapat dilakukan oleh masyarakat atau individu sebagai bagian dari
lingkungan melalui faktor lingkungan.
Faktor lingkungan dalam konteks pendidikan karakter memiliki peran yang
sangat penting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses
pendidikan karkater sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Dengam kata lain,
pembentukan dan rekayasa lingkungan mencakup lingkungan fisik dan budaya
sekolah, manajemen

sekolah, kurikulum

pendidik, dan metode mengajar.

Pembentukan karakter melalui faktor lingkungan dapat dilakukan melalui strategi
keteladanan, intervensi, pembiasaan yang dilakukan secara konsisten dan penguatan.
Dengan kata lain, perkembangan dan pembentukan karakter melalui proses

35

h. 669.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1926,
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pembelajaran, pelatihan, penguatan, dan pembiasaan terus-menerus dalam jangka
panjang, serta harus dibarengi dengan nilai-nilai luhur.36
Dengan demikian, karakter adalah nilai-nilai yang khas baik (mengetahui nilai
kebaikan, mau berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap
lingkungan) yang terpatri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter
secara koheren memancar dari hasil olah pikir, olah hati, olah raga, serta olah rasa
dan karsa seseorang atau sekelompok orang. Karakter merupakan ciri khas seseorang
atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan
ketegaran dalam menghadapi kesulitan serta tantangan.37
b. Pendidikan Karakter
Menurut Dharma Kesuma (2012), Istilah Pendidikan Karakter masih jarang
didefinisikan oleh banyak kalangan. Kajian teoritis terhadap pendidikan karakter
banyak menyebabkan salah penafsiran makna, di antaranya sebagai berikut:
1. Pendidikan karakter adalah mata pelajaran Agama dan PKN.
2. Pendidikan karakter adalah mata pelajaran pendidikan budi pekerti
3. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menjadi tanggung jawab
keluarga, bukan sekolah.
4. Pendidikan karakter berkaitan dengan adanya penambahan mata pelajaran
baru dalam KTSP.

36

Kementerian Pendidikan Nasional, Kerangka Acuan Pendidikan Karakter Tahun Anggaran
2010 (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010).
37
Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025.
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Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan karakter adalah
pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri
peserta didik sehingga memiliki nilai dan karakter dalam pribadinya, menerapkan
nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa dan
warga negara yang religius, jujur, disiplin, nasionalis, produktif, kreatif, dan
sebagainya melalui pendidikan olah hati, olah otak, dan olah fisik.
Thomas Lickona (1991) menyatakan bahwa pendidikan karakter adalah
pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti,
yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang yaitu tingkah laku yang baik,
jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, bekerja keras dan sebagainya.
Pengertian itu mirip dengan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa karakter erat
kaitannya dengan habit atau kebiasaan yang kerap dimanifestasikan dalam tingkah
laku.38
Sedangkan, menurut Zaim Elmubarok (2008:102), membangun karakter
(character building) adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa,
sehingga “berbentuk” unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang
lain. Ibarat sebuah huruf dalam alfabet yang tak pernah sama antara satu dengan yang
lain, orang-orang yang berkarakter dapat dibedakan satu dengan yang lainnya
(termasuk dengan yang belum berkarakter).

38

Ratna Megawangi, Semua Berakar pada Karakter; Isu-Isu Permasalahan Bangsa, (Jakarta:
Lembaga Penerbit FE UI, 2007), h. 82.
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Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pendidikan karakter
tidak hanya mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah kepada peserta didik,
tetapi juga menanamkan kebiasaan (habituation) tentang yang baik sehingga peserta
didik paham, mampu merasakan, dan mau melakukannya.
2.

Metode Pembinaan Karakter Siswa Di Sekolah

Komunikasi guru dan murid dalam proses belajar mengajar terjadi ketika guru
melakukan pembinaan karakter. Para ahli berpendapat tentang metode yang bisa
diterapkan dalam rangka pembinaan karakter siswa di sekolah39 yaitu :
a.

Metode langsung dan tidak langsung
Metode langsung bearti penyampaian pendidikan karakter (pendidikan
akhlak) dilakukan secara langsung dengan memberikan materi-materi
akhlak mulia dari sumbernya.Sementara itu, metode tidak langsung adalah
penanaman karakter melalui kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai
karakter mulia dengan harapan dapat diambil hikmahnya oleh siswa.

b.

Melalui mata pelajaran tersendiri dan terintegrasi ke dalam semua mata
pelajaran.
Melalui mata pealajaran tersendiri, seperti Pendidikan Agama dan
Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Sementara itu, terintegrasi ke dalam
semua mata pelajaran artinya melalui semua mata pelajaran yang ada.

39

Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta:Amzah, 2015), h.112.
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Nilai-nilai karakter mulia dapat diintegrasikan dalam materi ajar atau
melalui proses pembelajaran yang berlaku.
c.

Melalui kegiatan di luar mata pelajaran, yaitu melalui pembiasaan atau
pengembangan diri.
Maksudnya adalah pembinaan karakter siswa melalui semua kegiataan di
luar pembelajaran yang biasa disebut kegitan ekstrakurikuler yang
berbentuk pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai akhlak mulia yang ada
didalamnya, seperti kegiataan IMTAQ, tadarus Alquran, dan pramuka.40

d.

Melalui keteladanan (uswah hasanah).
Metode yang sangat efektif untuk pembinaan karakter siswa di sekolah
adalah melalui keteladanan.Keteladanan sekolah diperankan oleh kepala
sekolah, guru, dan karyawan sekolah.Keteladanan di rumah diperankan
oleh kedua orangtua siswa atau orang-orang lain yang lebih tua usianya.

e.

Melalui nasihat-nasihat dan memberi perhatian
Para guru dan orangtua harus selalu memberikan nasihat-nasihat dan
perhatian khusus kepada para siswa atau anak mereka dalam rangka
pembinaan karakter.Cara ini juga sangat membantu dalam memotivasi
siswa untuk memiliki komitmen dengan aturan-aturan atau nilai-nilai
akhlak mulia yang harus diterapkan.

40

Ibid, h.113.
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f.

Metode reward dan punishment
Metode reward adalah pemberian hadiah sebagai perangsang kepada siswa
atau anak agar termotivasi berbuat baik atau berakhlak mulia, sedangkan
metode punishment adalah pemberian hadiah sebagai efek jera bagi siswa
atau anak agar anak tidak berani berbuat jahat (berakhlak buruk) atau
melanggar peraturan yang berlaku.

Jika metode-metode di atas dapat diterapkan secara bersamaan di sekolah dan
didukung oleh pihak-pihak yang terkait, akan memberikan hasil yang optimal dalam
pembinaan karakter siswa. Tentu saja masih banyak metode lain yang dapat
melengkapi metode-metode di atas, seperti metode simulasi, metode refleksi, dan
metode field trip (kunjungan lapangan).41
3.

Pendidikan Karakter SMP

Direktorat pembinaan SMP Kemdiknas RI mengembangkan nilai-nilai utama
yang disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23
tahun 2006)dan dari nilai-nilai utama yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum
Depdiknas RI (Pusat Kurikulum Kemdiknas, 2009). Dari kedua sumber tersebut nilainilai utama yang harus dicapai dalam pembelajaran di sekolah (institusi pendidikan)
adalah 1) Kereligiusan, 2) Kejujuran 3) Kecerdasaan 4) Ketangguhan 5)
Kedemokratisan 6) Kepedulian, 7) Kemandirian, 8) Berpikir logis, kritis, kreatif, dan
inovatif, 9) Keberanian mengambil risiko, 10) Berorientasi pada tindakan, 11)
Berjiwa kepemimpinan, 12) Kerja keras, 13) Tanggung Jawab, 14) Gaya hidup sehat
41

Ibid

45

15) Kedisiplinan, 16) Percaya diri, 17) Keingintahuan, 18) Cinta ilmu 19) kesadaran
akan hak dan kewajiban diri dan orang lain, 20) Kepatuhan terhadap aturan-aturan
sosial, 21) Menghargai karya dan prestasi orang lain, 22) Kesantunan, 23)
Nasionalisme, dan 24) menghargai keberagaman.42
Dari 24 nilai dasar karakter di atas guru (pendidik) dapat memilih nilai-nilai
karakter tertentu untuk diterapkan pada peserta didik, disessuaikan dengan muatan
materi dari setiap mata pelajaran yang ada. Guru juga dapat mengintegrasikan
karakter dalam setiap proses pembelajaran yang dirancang (skenario pembelajaran)
dengan memilih metode, model, teknik, dan strategi yang cocok untuk
dikembangkannya karakter peserta didik.
4.

Pengintegrasian Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran

Merespons sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak dan budi
pekerti (pendidikan karakter), terutama melalui dua mata pelajaran Pendidikan
Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan, telah diupayakan inovasi pendidikan
karakter. Berikut ini inovasi-inovasi tersebut:
a.

Pendidikan karakter dilakukan secara terintegrasi ke dalam semua mata
pelajaran. Integrasi yang dimaksud meliputi pemuatan nilai-nilai ke dalam
substansi

pada

semua

mata

pelajarn

dan

pelaksanaan

kegiatan

pembelajaran yang memfasilitasi dipraktikkannya nilai-nilai dalam setiap
aktivitas di dalam dan di luar kelas untuk semua mata pelajaran.

42

Ibid, (Dit.PSMP Kemdiknas, 2010), h. 44.
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b.

Pendidikan karakter juga diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan peserta didik.

c.

Pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan semua
urusan di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah. (Dit. PSMP
Kemdiknas, 2010).43

Dari ketiga bentuk inovasi di atas yang paling penting dan langsung
bersentuhan dengan aktivitas pembelajaran sehari-hari adalah pengintegrasian
karakter dalam proses pembelajaran. Pengintegrasian pendidikan karakter melalui
proses pembelajaran semua mata pelajaran di sekolah sekarang menjadi salah satu
model yang banyak diterapkan. Model ini ditempuh dengan paradigma bahwa semua
guru adalah pendidikan karakter (character educator). Semua mata pelajaran juga
diasumsikan memiliki misi dalam membentuk karakter mulia para peserta didik
(mulyasa, 2011: 59).
5.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Karakter

Fungsi pendidikan karakter menurut kebijakan nasional pembangunan karakter
a.

Fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pembangunan karakter
bangsa berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau
warga negara Indonesia agar berpikiran, berhati, dan berperilaku baik
sesuai dengan falsafah hidup pancasila.

43

Ibid, h. 115.
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b.

Fungsi perbaikan dan penguatan. Pembangunan karakter bangsa berfungsi
memperbaiki dan memperkuat peran keluarga,

satuan pendidikan,

masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi serta bertanggung
jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan
bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
c.

Fungsi penyaring. Pembangunan karakter bangsa berfungsi memilih
budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai
dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermanfaat.

Ketiga fungsi tersebut dilakukan melalui pengukuhan pancasila sebagai falsafah
dan ideologi negara, pengukuhan nilai dan norma konstitusional UUD 1945,
penguatan komitmen kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
penguatan nilai-nilai keberagaman sesuai dengan konsepsi Bhinneka Tunggal Ika,
serta penguatan keunggulan dan daya saing bangsa untuk keberlanjutan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan benrnegara Indonesia dalam konteks global.
Sedangkan, pembangunan karakter bangsa bertujuan untuk membina dan
mengembangkan karkater warga negara sehingga mampu mewujudkan masyarakat
yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa
persatuan Indonesia, berjiwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakasanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakya
Indonesia.44

44

Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025.
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Dalam Uraian komunikasi serta strategi komunikasi dapat diambil kesimpulan
bahwa komunikasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih, dan
menimbulkan reaksi (Feed Back). Dari penjelasan diatas juga tampak adanya
sejumlah komponen penting atau unsur yang dicakup yang merupakan prasyarat
terjadinya sebuah komunikasi. Dalam bahasa komunikasi komponen-komponen
tersebut meliputi: Komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Pesan, penyataan
yang didukung oleh lambang. Komunikan, orang yang menerima pesan. Media,
sarana atau saluran yang mendukung pesan jika komunikan jauh tempatnya atau
banyak jumlahnya. Efek, dampak sebagai pengaruh pesan.
Jadi secara singkat dapat kita simpulkan bahwa komunikasi bertujuan
mengharapkan pengertian, dukungan, gagasan dan tindakan.
Demikianlah pula strategi komunikasi adalah paduan perencanaan komunikasi
(communication

planning)

dengan

manajemen

komunikasi

(communication

management) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan
tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya
secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan (approach) bisa
berbeda sewaktu-waktu tergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi
adalah keseluruhan perencanaan, taktik, cara yang akan dipergunakan guna
melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada
proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A.

Sejarah Berdirinya Lapas Anak Klas IIA Palembang
Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang berdiri pada tahun 1967,

diatas lahan seluas 59,735 meter persegi yang pembangunannya dilakukan secara
bertahap. Pada tahun 1972 bangunan induk selesai dan diberi nama Lembaga
Pemasyarakatan Modern ( LPM ) yang pada saat itu terdiri dari :
1. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara dan Pemuda (Wing A)
2. Lembaga Pemasyarakatan Wanita (Wing B)
Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 27 April 1972 No.
DDP.1.4/8/17 di bentuklah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara dan
Pemuda Palembang, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita ditiadakan, sesuai
dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman RI tanggal
23

November

1974

No.DDP.1.4/141/B,

alasan

ditiadakannya

Lembaga

Pemasyarakatan Wanita karena alasan teknis.
Kapasitas tamping Narapidana dan Tahanan adalah berjumlah 500 orang,
sedangkan jumlah penghuni < 200 orang rata-rata pertahunnya. Dalam gedung ini
ruang untuk penghuni dibedakan antara Tahanan, Narapidana, dan Kejahatan Khusus
Narkoba. Pada dasarnya Lapas Anak Klas IIA Palembang tidak ubahnya dengan
Lapas yang lain pada umumnya. Dasar Yuridis Operasional sama–sama menganut
Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah satu konsep yang
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sama dilihat dari tujuan akhir, dimana pembinaan, pelatihan, dan pembibingan
terhadap warga binaan sama dengan terhadap anak didik yang dilaksanakan di Lapas
Anak Klas IIA Palembang yakni mengarah pada penyatuan (integrasi) kehidupan di
dalam masyarakat.
Oleh karenanya pelaksanaan pembinaan, pelatihan, pembimbingan dan hal-hal
lain yang menyangkut masalah hidup, prikehidupan, dan penghidupan warga
binaan/anak didik harus memenuhi prinsip-prinsip dasar yang termaktub dalam
Undang-undang No.12 tahun 1995 antara lain:
Secara geografis Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang terletak
di jalan Inspektur Marzuki KM. 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
Dapat digambarkan bahwa kondisi fisik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak
Klas IIA Palembang adalah sebagai berikut :
Gedung Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIA Palembang dibangun pada
tahun 1967 dan telah mengalami Perehapan Gedung Perkantoran pada Tahun 2004
berupa pembangunan Blok Hunian 2 (dua) lantai dan Komponen ruangan seksi-seksi.
-

Luas Tanah : 13.318 m2

-

Luas Kantor : 7881 m2
1) Pengayoman
2) Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3) Pendidikan dan Pembimbingan
4) Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
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5) Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan
6)Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan Dengan Keluarga dan Orang
Tertentu.
Implementasi dari prinsip-prinsip yang harus diterapkan, maka prikehidupan
Lapas harus senantiasa : menjunjung tinggi hak-hak warga binaan atau anak didik;
bersikap

welas

asih;

tidak

menyakiti;

perlakuan

adil;

menjaga

rahasia,

memperhatikan pengaduan dan keluhan, memberikan rasa keadilan masyarakat;
menjaga kehormatan dan menjadi teladan, sopan dan tegas dalam pelaksanaan
pembinaan.
Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dalam rangka pembinaan dan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
sebaiknya dilakukan penggolongan atas dasar : Umur, Jenis kelamin, Lama pidana
yang dijatuhkan, Jenis kejahatan, dan Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau
perkembangan pembinaan,
B.

Keadaan Pegawai
TABEL II
KEADAAN PEGAWAI
Uraian
Jumlah

No.
1.

Pejabat Strauktural

13 Orang

2.

JFT

6 Orang

3.

JFU

23 Orang

4.

JFU Petugas Pengamanan

16 Orang

Total

58 Orang
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GAMBAR I
STRUKTUR ORGANISASI

Sumber : Dokumentasi Profil LPKA Klas I Palembang.

C.

Kapasitas dan Isi Penghuni


Kapasitas : 500 orang



Isi : 167 orang
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D.

Denah Bangunan
GAMBAR II
DENAH BANGUNAN

E.

Kegiatan Pembinaan


Pencaksilat



Karate



Pramuka



Komputer



Keahlian gunting rambut



Pelatihan baris berbaris



Pengajian

F.

Kerjasama dengan Instansi Terkait


Kerjasama dengan Rumah Tahfis AL QUR’AN Sumatera Selatan



Kerjasama dengan fakultas Dakwah UIN Raden Fatah



Kerjasama dengan fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah



Kerjasama dengan FKIP Universitas PGRI Palembang
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Kerjasama dengan Balai latihan kerja Provinsi Sumatera Selatan



Kerjasama dengan KONI Sumatera Selatan



Kerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana ( PKBI ) Sumatera
Selatan



TVRI SUMSEL-BABEL



BANK RAKYAT INDONESIA CAB. SRWIJAYA PALEMBANG



Kerjasama dengan Alumni Scheme Australian Awward



Kerjasama dengan STISIPOL CANDRADIMUKA PALEMBANG



Kerjasama dengan SMKN 5 Palembang



Kerjasama dengan SMKN 2 Palembang
GAMBAR III
PETUGAS, DARMA WANITA LPKA BERSAMA ANDIKPAS
Petugas LPKA Palembang

Bersama AndikPAS

Darma Wanita LPKA Palembang dan Pembina DW

Apel Petugas
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G.

Sekolah Filial
Persiapan Perubahan Lapas Anak Palembang Anak Menjadi LPKA Palembang

mengupayakan mendidik andikpas dengan pendidikan formal melalui kerja sama
dengan pemerintah daerah sehingga terbentuk sekolah filial di lapas anak Palembang
yang diresmikan secara simbolis oleh gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 17
Agustus 2014.
GAMBAR IV
PERESMIAN SEKOLAH FILIAL

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) KLAS I Palembang, sediakan
sekolah filial atau kelas jauh mulai dari tingkat SD hingga SMA." Sesuai dengan
undang-undang, pendidikan menjadi hak semua warga negara termasuk anak binaan,
berdasarkan ketentuan itu sejak Agustus 2014 dibentuk sekolah filial yang
menginduk dengan sekolah negeri terdekat," kata Kepala Lembaga Pembinaan
Khusus Anak (LPKA) Palembang Endang Lintang.
Sekolah filial yang dibentuk di LPKA Palembang ini untuk tingkat Sekolah
Dasar (SD) menginduk di SD Negeri 25, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
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menginduk di SMP Negeri 22, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) menginduk di
SMA Negeri 11 Palembang.
Perubahan Lapas Anak Klas II A Palembang Menjadi LPKA Klas I Palembang
Peresmian secara serentak perubahan Lapas Anak menjadi LPKA di seluruh
Indonesia pada tanggal 05 Agustus 2015 berpedoman pada lampiran surat Menteri
Hukum dan HAM RI. Nomor: SEK.PR.01.01-48 Tanggal 29 Juli 2015. Tentang
Peresmian LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan LPAS (Lembaga
Penempatan Anak Sementara).
GAMBAR V
PERESMIAN PERUBAHAN MENJADI LPKA

H.

Upaya Menjadikan LPKA Palembang Meperlakukan ABH dengan Ramah
dan Berbudi Pekerti
Upaya menjadikan LPKA Palembang meperlakukan ABH dengan Ramah dan

berbudi pekerti bertujuan utuk :
1. Merubah nuansa pengamanan menjadi nuansa pembinaan yang ramah anak
dengan senantiasa berupaya merubah mindset pengamanan yang ketat menjadi
pembinaan yang ramah anak yang pada akhirnya menciptakan pengawasan dan
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penegakkan disiplin pada diri masing- masing andik untuk saling menjaga ketertiban
dan disiplin di lingkungan LPKA Palembang.
2. Merenovasi areal dan ruang hunian dan pembinaan di LPKA dengan
mengerahkan segala kemampuan yang ada untuk menjadi tempat yang selaras dengan
perkembangan jiwa anak
3. Memberikan program pembinaan yang padat namun menyesuaikan dengan
bakat dan minat anak didik.
4. Menjalin kerja sama dan mensosialisasikan ke luar LPKA untuk sama-sama
berkontribusi membina anak didik LPKA sebagaimana hak anak Indonesia pada
umumnya.
5. Memfasilitasi anak didik LPKA Palembang untuk mengembangkan
bakat,minat dan melatih kemampuannya dengan mengikutkan pada even-even
lomba,turnamen dan pertandingan, pertunjukan ke luar LPKA Palembang bahkan ke
luar pulau Sumatera untuk mengikuti program peduli yang di sponsori oleh PKBI
Sumatera Selatan.
6. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah dan jurnalis untuk turut
membantu kegiatan pembinaan anak didik di LPKA Palembang.
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I.

Proses Perubahan Gedung Lapas Anak Menjadi LPKA Palembang
Perubahan Bangunan Fisik dimulai Sejak 01 Januari 2016 Berikut Kondisi
Bangunan Fisik Sebelum dan Sesudah Perubahan :
GAMBAR VI
PERUBAHAN GEDUNG
Hunian Blok

Hunian Blok Sekarang

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Lapangan Apel

Sebelum Perubahan

Taman Baru

Kolam Ikan dan Taman R. Kunjungan

R. Tunggu Pengunjung/ SDP

R. Tunggu Pengunjung

Taman Kolam Pengunjung

Taman Kolam R. Pengunjung
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GAMBAR VII
PERUBAHAN GEDUNG

J.

Pintu utama

Pintu utama sekarang

Aula Sebagai R. Kelas

R. Kelas Sekarang

R. Komputer dahulu

R. Komputer Sekarang

Perpustakaan dahulu

Perpustakaan sekarang

Taman Sekolah saat ini

Taman Masjid

R. Jemur baju

Kamar mandi umum/wc

Jadwal Kegiatan Rutin dan Kegiatan Ekstra Kurikuler Anak Didik LPKA
dan LPAS Klas I Palembang 2017
TABEL III
JADWAL KEGIATAN RUTIN ANAK DIDIK LPKA KLAS I
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1.

Kegiatan rutin anak didik LPKA dan LPAS Klas I Palembang 2017.
JAM

SENIN

04.30 - 05.15
05.15 - 06.15
06.15 - 07.00

SELASA

RABU

KAMIS

JUM'AT

SABTU

MINGGU

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHUBUH

SHUBUH

SHUBUH

SHUBUH

SHUBUH

SHUBUH

SHUBUH

SENAM PAGI SENAM PAGI

SENAM PAGI

SENAM PAGI

SENAM PAGI

SENAM PAGI

SENAM PAGI

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI
SARAPAN

SARAPAN

SARAPAN

SARAPAN

SARAPAN

SARAPAN

SARAPAN

07.00 - 07.30

PAGI

PAGI

PAGI

PAGI

PAGI

PAGI

PAGI

07.30 - 08.00

APEL PAGI

APEL PAGI

APEL PAGI

APEL PAGI

APEL PAGI

APEL PAGI

LIBUR

08.00 - 11.45

11.45 - 12.30

12.30 - 13.00

13.00 - 15.00

15.00 - 15.45

15.45 - 16.45
16.45 - 17.30

17.30 - 18.15

18.15 - 19.00

PENDIDIKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

PENDIDIKAN

LIBUR

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

ZHUHUR

ZHUHUR

ZHUHUR

ZHUHUR

JUM'AT

ZHUHUR

ZHUHUR

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

SIANG

SIANG

SIANG

SIANG

SIANG

SIANG

SIANG

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

LIBUR

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT
ASHR

ASHR

ASHR

ASHR

ASHR

ASHR

ASHR

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

EKSTRA

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

KURIKULER

LIBUR

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI

MANDI

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

MAGHRIB

MAGHRIB

MAGHRIB

MAGHRIB

MAGHRIB

MAGHRIB

MAGHRIB

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MAKAN

MALAM

MALAM

MALAM

MALAM

MALAM

MALAM

MALAM
SHOLAT

SHOLAT

SHOLA

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

SHOLAT

19.00 - 19.45

ISYA'

T ISYA'

ISYA'

ISYA'

ISYA'

ISYA'

ISYA'

19.45 - 04.30

ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

ISTIRAHAT

TABEL VI
Tabel Kegiatan Ekstra Kurikuler Anak Didik LPKA Klas I
2.

Kegiatan ekstra kurikuler anak didik LPKA dan LPAS Klas I Palembang 2017.
JAM

SENIN

13.00 - 16.45.

SELASA

RABU

KAMIS

JUM'AT

SABTU

KURSUS

KURSUS

KURSUS

KURSUS

KURSUS

KOMPUTER

KOMPUTER

KOMPUTER

KOMPUTER

KOMPUTER

HAFIZ

HAFIZ

CERAMAH

BELAJAR

QUR'AN

QUR'AN

AGAMA

IQRO'

BELAJAR IQRO'

FUTSAL

KESENIAN

KARATE

TAPAK SUCI

PRAMUKA

TINJU

FUTSAL

KETERAMPILAN

KESENIAN

TINJU

AGAMA
KEBAKTIAN

KETERAMPILAN

VOLLEY BALL

KONSELING PKBI

KRISTEN
HYPNOTHERAPY

Sumber : Dokumentasi Profil LPKA Klas I Palembang.

KEBERSIHAN

KARATE

CERAMAH

PRAMUKA

MINGGU

INSIDENTIL

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.

Deskripsi dan Analisis Data Penelitian
Penelitian ini dilakukan dari tanggal 11 Juli sampai dengan 11 Agustus 2017,

Tujuan Penelitian untuk mengetahui karakter siswa SMP Fililal di LPKA Klas I
Palembang serta bagaimana strategi komunikasi guru di LPKA Klas I Palembang
dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial dan apa saja faktor pendukung dan
faktor penghambat guru dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial. Adapun alat
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Secara
terperinci hasil penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut :
1.

Identitas Responden
Identitas responden yang dijadikan subjek penelitian sebanyak 6 orang yang

terdiri dari 2 guru, 1 kepala seksi pembinaan, dan 3 siswa SMP Filial.
a. Responden I
Nama

: Fatti Rina Hariani, S.Pd.I

Tempat, Tanggal Lahir

: Palembang, 02 April 1978

Jabatan

: Guru Pendidikan Agama Islam

Lama Jabatan

: 10 Tahun

Riwayat Pendididkan

:Fakultas

Tarbiyah,

Jurusan

Kependidikan

Islam, IAIN Raden Fatah Palembang
Pangkat atau Golongan

: III b
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b. Responden II
Nama

: Muthmainnah S.Pd.I

Tempat, Tanggal Lahir

: Palembang, 22 Juli 1976

Jabatan

: Guru Pendidikan Kewarganegaraan

Lama Jabatan

: 10 Tahun

Riwayat Pendididkan

: S1 FKIP PPKN UNSRI

Pangkat atau Golongan

: III b

c. Responden III
Nama

: Ahmad Fuad, SH, M.Si

Tempat, Tanggal Lahir

: Palembang, 18 September 1967

Jabatan

: Kepala Seksi Pembinaan

Lama Jabatan

:10 Tahun

Riwayat Pendididkan

: S1 STIPADA, S2 Stisipol Candradimuka

Pangkat atau Golongan

: III d

d. Responden IV
Nama

: Andi (nama disamarkan)

Sekolah

: SMP Filial

Kasus

: Pembunuhan

e. Responden V
Nama

: Zarwansyah (nama disamarkan)

Sekolah

:SMP Filial

Kasus

: Maling
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f. Responden VI

2.

Nama

: Bobi (nama disamarkan)

Sekolah

: SMP Filial

Kasus

: Pembunuhan

Karakter Siswa SMP Filial di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I
Palembang
Berdasarkan hal wawancara mendalam kepada Guru Pendidikan Agama, Guru

Pendidikan Kewarganegaraan, dan Kepala Seksi Pembinaan, dapat digambarkan
sebagai berikut :
Sifat keagamaan yang dimiliki siswa
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan bapak Ahmad Fuad
Kepala Seksi Pembinaan
“kalau beragama yang pasti mereka di lapas ini beragama tapi tingkatannya
itu macam-macam ada yang maap ngomong ada yang tidak pernah sholat yang
diluar, tapi disini kita iring sholat salah satunya, jadi untuk keagamaan mereka
masih bisa terlihat di dalam LPKA Klas I Palembang”.45
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“sifat keagamaan siswa sama yang dimiliki anak-anak lain cuman memang
dalam pengetahuan dia lebih luas itu agak sedikit kurang, jadi cuman sekedar
tahu, tapi kalau untuk sikap dia kurang”.46

45

Ahmad Fuad, Kepala Seksi Pembinaan, Wawancara, di LPKA Klas I Palembang, 12 Juli

46

Fatti Rina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, di LPKA Klas I Palembang, 18

2017.

Juli 2017.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Mutmainnah Guru
Pendidikan Kewarnagegaraan
“sifat keagamaan yang dimiliki siswa mereka paham tapi cuma sekedar
memahami, ada yang tidak bisa mengaji, jarang sholat tapi mereka di dalam
LPKA selalu diiring kalau waktunya sholat mereka sholat.”47
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sifat keagamaan yang
dimiliki siswa SMP Filial jelas berbeda antara individu, tetapi keagamaan mereka di
dalam LPKA jelas sangat dibimbing waktu sholat mereka diarahkan untuk sholat,
siraman rohani (ceramah) mereka juga diberikan, jadi untuk sifat keagamaan siswa di
dalam LPKA Klas I masih terlihat dan terarah.
Sifat Jujur yang dimiliki siswa
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan bapak Ahmad Fuad
Kepala Seksi Pembinaan
“sifat jujur yang dimiliki anak-anak LPKA masih ada, ada yang masih terlihat
kalau untuk sifat jujur plus minus tergantung dari anak-anaknya.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“sifat jujur kalau sifat jujur setahu ibu yang ibu ketahui masih ada sifat jujur
yang dimiliki siswa SMP Filial, contohnya : siswa yang di dalam kelas sering
meminjam pena, jadi ibukan sering lupa siapa yang meminjam penadengan
ibu, jadi ibu bertanya sama mereka, oh iya tadi siapa ya yang meminjam pena
sama ibu, oh iya ada buk ada di siswa A yang meminjam pena ibu.”

47

Muthmainnah, Guru, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawancara, di LPKA Klas I
Palembang, 20 Juli 2017.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarnagegaraan
“sikap jujur yang dimiliki siswa masih terkadang ibu ninggali tas bae mereka
tidak pernah membukanya.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sifat jujur yang dimiliki siswa SMP
Filial masih ada yang terlihat saat penulis melakukan wawancara dan observasi sifat
jujur yang dimiliki siswa masih tampak karena ketika penulis bertanya sama mereka,
mereka jawab dengan jujur, tetapi ada juga sifat yang tidak jujur yang dimiliki
mereka saat penulis melakukan wawancara dan observasi, jadi untuk sifat jujur yang
dimiliki siswa SMP Filial plus, minus tergantung dari individu siswa masing-masing.
Kecerdasan siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“kalau masalah kecerdesan yang dimiliki siswa itu biasa saja, standar saja
tidak terlalu lebih, masih bisa mengikuti pelajaran tapi tidak terlalu berlebih
untuk respon mereka, jadi biasa-biasa saja respon siswa SMP Filia.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu mutmainnah Guru
Pendidikan Kewarnagegaraan
“kecerdasan siswa dalam mengikuti pelajaran masih ada 1 atau 2 masih ada
yang paham dengan pelajaran tapi standar saja kecerdasan mereka.”

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan kecerdasan yang dimiliki siswa SMP
Filial dalam mengikuti pelajaran standar biasa saja ketika penulis melakukan
observasi, ikut masuk kelas jelas sangat tampak pada diri mereka bahwasannya ada 1
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atau 2 siswa yang paham dengan pelajaran tapi untuk kecerdasan yang dimiliki
mereka biasa saja, cukup mereka tahu dan paham, tidak sama dengan kecerdasan
yang dimiliki siswa pada umumnya, kalau siswa pada umumnya dia memiliki
kecerdasan dan selanjutnya dia mencari tahu dan dia ingin bisa dan siswa pada
umumnya yang memiliki kecerdasan pasti berlomba-lomba untuk menjadi juara
kelas.
Sikap yang ditunjukkan pemerintah dalam program sekolah yang ada di LPKA
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan bapak Ahmad Fuad
Kepala Seksi Pembinaan
“Sikap yang ditunjukkan pemerintah wahh sangat mendukung sekali
pemerintah dengan adanya sekolah di dalam LPKA.Bapak Gubernur Alex
Noerdin yang meresmikan sekolah filial di LPKA Klas I luar biasa respon
beliau. Mereka sangat antusias dan memfasilitasi karena menjadi percontohan
di Indonesia sekolah yang berada di LPKA Klas I Palembang.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“sikap yang ditunjukkan pemerintah dalam program sekolah di LPKA, kalau
dari pemerintah antusias, responnya baik, terus mendukung, terbukti dengan
sarana dan prasarananya yang baik dan memang layak.Pemerintah yang
datang kesana juga sering bahkan gubernur kita Alex Noerdin sudah beberapa
kali datang ke lapas untuk melihat siswa filial.itu salah satunya.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“sikap yang ditunjukkan pemerintah dalam program sekolah di LPKA, sikap
pemerintah mendukung dengan adanya sekolah di dalam lapas, memfasilitasi,
LPKA Klas I ini salah satu percontohan di Indonesia jadi pemerintah sangat
mendukung dan memfasilitasi.”
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Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sikap yang ditunjukkan pemerintah
dalam program sekolah yang ada di LPKA sangat mendukung dengan adanya sekolah
di dalam LPKA dan pemerintah juga membantu memfasilitasi sekolah yang ada di
dalam lapas.Penulis juga saat melakukan observasi sangat takjub dengan adanya
sekolah yang berada di dalam LPKA ini, walaupun mereka di dalam lapas mereka
masih mempunyai hak dan kewajiban untuk mendapatkan pendidikan.
Sifat kemandirian yang dimiliki siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan bapak Ahmad Fuad
Kepala Seksi Pembinaan
“sifat kemandirian yang dimiliki anak-anak LPKA semuanya harus mandiri,
disiplin harus digiring mandiri supaya dia bisa menjadi lebih baik.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“siswa mandiri, kalau mandiri dia memang harus mandiri karena mereka juga
sudah pada dewasa”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“sikap kemandiran yang dimiliki siswa masih ada, contohnya : di dalam LPKA
anak-anak ini kan tidak ada orangtua jadi mereka harus mengurusi diri mereka
sendiri, dari makannyo, nak sekolahnyo.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan kemandirian yang dimiliki siswa
SMP Filial semuanya harus mandiri, karena mereka tinggalnya didalam lapas.Jadi
setiap anak yang tinggal di dalam lapas dilatih dan harus bisa mandiri. Jadi ketika
masa tahanan mereka telah selesai dan mereka bebas, kemandiran mereka
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kemungkinan akan berlanjut setelah mereka bebas, jadi harapan akan kemandirannya
dapat lebih baik lagi.
Sikap berpikir, logis, kreatif yang dimiliki siswa SMP Filial dalam menerima
pelajaran
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“kalau sifat berpikir, logis, kritis yang dimiliki siswa standar, biasa-biasa saja,
kalau siswa biasakan ada yang tampak, responnya lebih aktif, mereka itu biasa
sajatidak terlalu, kalau kreatif ada contohnya di kelas itu sering ada siswa
yang sering kehilangan pena, pensil, buku, mereka sering memunculkan ide
kreatif mereka, sudah buk kita cerita saja buk karena siswa di lapas pengen
banyak tahu masalah tentang agama, sering juga sudah buk kita curhat saja
buk.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“masih ada sikap logis yang dimiliki mereka, kalau kreatif bahwasannya
mereka itu kreatif kalau mereka diarahkan, ada yang bisa melukis, nyanyi,
kalau main komputer mereka pintar.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sikap berpikir, logis, dan kreatif
pada diri siswa SMP Filial masih terlihat.Masih ada sikap berpikir yang mereka
gunakan dalam berbagai hal terutama pendidikan, tetapi untuk sikap berpikir mereka
dalam pendidikan biasa saja, standar, tidak ada yang berlebihan.Kalau untuk sikap
logis dan kreatif masih ada, masih terlihat sikap kreatif yang dimiliki siswa, mereka
suka membuat puisi, di dalam kelas.
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Sikap berani siswa yang ditunjukkan dalam proses belajar
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“sikap berani iya berani mereka itu tidak ada rasa terlalu segan sedikitpun
tapi hormat mereka itu sama guru-guru.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“ada sikap berani siswa yang ditunjukkan dalam proses belajar, contohnya:
dia menanyakan langsung dalam proses belajar mengajar sama guru.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sikap keberanian yang dimiliki siswa
mereka semuanya berani, tidak ada rasa takut mereka sama guru, tetapi mereka
semuanya pada hormat sama guru, itu terbukti ketika penulis melakukan observasi.
Sikap orientasi siswa SMP Filial pada tindakan pembelajaran
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“kalau sikap orientasi yang dimiliki mereka tidak ada karena mereka itu kalau
sekolah mungkin ikutin aturan saja yang ada di dalam LPKA, kalau siswa pada
umumnya kan orientasinya saya harus juara di kelas seperti itu kalau siswa
pada umumnya.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menurut ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“sikap oreientasi siswa tidak ada karena mereka di sekolah di dalam lapas
hanya mengikuti aturan yang ada di LPKA sekolah mereka ikut sekolah.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sikap orientasi yang dimiliki siswa
tidak ada itu terbukti dengan peneliti melakukan observasi. Peneliti melihat
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bahwasannya mereka sekolah mungkin hanya mengikuti aturan saja yang ada di
dalam LPKA, karena yang peneliti lihat mereka berbeda dengan siswa pada
umumnya, kalau siswa pada umumnya memiliki sikap orientasi. Saya harus bisa
juara di kelas. Ini tidak tampak pada siswa yang berada di dalam LPKA SMP Filial.

Sifat berjiwa pemimpin yang ditunjukkan pada siswa di kelas
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“berjiwa pemimpin di dalam kelas ada contohnya ketua kelas harus lebih
keras, harus lebih tegas dari temen-temen lainnyo.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“berjiwa pemimpin yang dimiliki siswa ada kan di kelas ada juga ketua kelas,
ada yang jiwa pemimpinnya itu ada, ada yang di takuti biasanya itu dijadikan
ketua kelas, contohnya: hoyy duduk lah, mereka duduk, masuk-masuk kelas.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sifat berjiwa pemimpin mereka
masih ada, karena terbuktinya ketika penulis melakukan observasi, penulis melihat
bahwasanya di dalam kelas mereka juga ada ketua kelasnya yang sering memimpin
doa.
Tanggung Jawab yang dimiliki siswa dalam proses belajar
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“ rasa tanggung jawab mereka ada ketika misalnya kelas kotor mereka tahu
bahwasannya tanggung jawab mereka itu ternyata kelas itu harus bersih, terus
kelas itu harus rapih, terus jika ada pelajaran di kelas mereka harus masuk
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kelas bahwasannya proses belajar itu akan dimulai tahu bahwa tanggung
jawab mereka itu adalah belajar.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“rasa tanggung jawab yang dimiliki siswa masih ada, sekolah, belajar, itu kan
tanggung jawab mereka, jadi mereka harus masuk kelas untuk mengikuti
pelajaran.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan rasa tanggung jawab yang dimiliki
siswa masih ada dengan terbuktinya penulis melakukan observasi dan penulis melihat
bahwasannya anak-anak yang berada di dalam lapas memiliki tanggung jawab salah
satunya penndidikan.pendidikan yang harus mereka jalani di dalam lapas dan mereka
tahu bahwasannya tanggung jawab mereka adalah sekolah salah satunya.
Gaya aturan hidup sehat pada diri siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan bapak Ahmad Fuad
Kepala Seksi Pembinaan
“anak-anak LPKA Klas I ini harus mengikuti aturan yang ada di dalam LPKA
ini, gaya aturan hidup sehatnya pun sudah teratur atau sudah dilaksanakan
semua jadwal sudah ada di dalam LPKA”.
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“gaya aturan hidup sehat ado walaupun memang tidak terlalu berlebih, mereka
sejauh ibu melihat mereka bersih, rapih, pakai seragam baju SMP
menunjukkan mereka itu sekolah.”
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan,
“gaya aturan hidup sehat siswa SMP Filial masih ada, kalau sudah mulai
belajar merka kan sudah rapi semua, sudah mandi, baju harus ganti dan lainlain, mereka disini sudah ada jadwalnya semua jadi gaya aturan hidup sehat
ada pada siswa sekolah filial”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkangaya aturan hidup sehat pada diri
siswa sudah terlihat karena di dalam LPKA gaya aturan hidup sehat sudah ada
aturannya. Salah satunya mereka bangun pagi sudah ada jadwalnya, masuk kelas
semua siswa harus sudah pada mandi.
Kedisiplinan yang dimiliki siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan bapak Ahmad Fuad
Kepala Seksi Pembinaan
“untuk kedisiplinan anak-anak LPKA semuanya harus dilatih untuk disipilin,
semua dilakukan sama.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“kedisiplinan yang dimiliki siswa disiplin. Ketika jam masuk mereka masuk
walaupun ada beberapa anak yang masih terlambat, kalau jam mereka pulang
iya pulang mereka itu disiplin mereka itu.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“kedisiplanan yang dimiliki siswa masih ada tapi sikap kedisiplinannya ini
masih nak digiring terus, masih harus diingatkan.”
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Dari wawancara di atas dapat disimpulkan untuk kedisiplinan yang dimiliki
siswa SMP Filial, mereka semua harus disiplin, bangun pagi, melakukan kegiatan
salah satunya pendidikan sekolah. Ketika jam masuk mereka masuk walaupun ada 1
atau 2 siswa yang masih terlambat.
Sifat percaya diri yang dimiliki siswa SMP Filial di kelas
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“sifat kepercayaan diri mereka iya PD sendiri mereka juga sering ditampilkan
pada kegiatan-kegiatan tertentu di luar kelas, mereka tidak ada rasa canggung,
rasa malu yang di tampakkan PD saja walaupun mereka tahu mereka sekolah
di dalam lapas.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“sifat kepercayaan diri mereka semuanya percaya diri, tidak ada yang tidak
percaya diri.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sifat percaya diri yang dimiliki siswa
bagus, mereka tidak malu, ini terbukti ketika penulis melakukan observasi, mereka
dengan percaya dirinya langsung menyapa penulis yang sedang melakukan penelitian
di LPKA.
Kecintaan siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
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“kecintaan siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas ada mereka senang
contohnya pelajaran ibu mereka senang pelajaran Agama ado beberapa anak
yang senang mereka ingin tahu tentang ini benar dan tentang itu salah ada.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“kecintaan siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas masih ada cuman
mungkin pelajaran yang tidak terlalu susah bagi siswa filial, kalau matematika
mungkin mereka kurang seneng karno bagi mereka susah, pelajaran-pelajaran
yang mereka sukai seperti kesenian, olahraga, agama.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan kecintaan siswa dalam mengikuti
pelajaran di kelas ada beberapa yang disenangi siswa dalam pelajaran yaitu pelajaran
olahraga, dan agama. Kalau agama mereka ingin tahu banyak hal yang belum mereka
ketahui dan mereka pahami.
Kesadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki siswa dalam mengikuti
pendidikan di LPKA
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam mengikuti pelajaran masih
ada, masih tau kewajiban mereka dan hak mereka masih tahu mereka paham.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“kesadaran akan hak dan kewajiban iy mereka tahu hak mereka apa kewajiban
mereka apa tahu mereka, kewajibannya misalanya sekolah sampai selesai
mereka tahu kewajibannya.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan ada kesadaran akan hak dan
kewajiban yang dimiliki siswa. Mereka sadar bahwasannya mereka berada di dalam
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lapas. Di dalam lapas mereka mempunyai hak dan kewajiban salah satunya untuk
melanjukan pendidikan sekolah di dalam LPKA.
Sikap saling menghargai sesama siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“sikap menghargai sesama siswa masih ada, masih sama seperti anak-anak
yang lain, contohnya bergaul, buku misalanya siswa ini tidak mau
meminjamkan buku iya sudah dia tidak akan menganggu dia berusaha minjem
ke temannya yang lain.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“sikap menghargai sesama siswa masih ada, mereka masih saling menjaga
perasaa satu sama lain.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan masih ada sikap saling menghargai
sesama siswa, saling menjaga perasaan siswa ini terbukti ketika penulis melakukan
observasi. Contohnya : ketika peneliti sedang melakukan wawancara dengan siswa
SMP Filial mereka tidak menganggu satu sama lain.
Sifat santun yang dimiliki siswa
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“sifat santun yang dimiliki siswa masih ada iya walaupun masih ada 1 atau 2
anak yang cuek yang lainnya masih bagus.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
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“sifat santun yang dimiliki siswa masih ada, contohnyo kan kalau mereka
masuk kelas mengucapkan salam Asslammualaikum buk.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan Sifat santun yang dimiliki siswa
Masih terlihat ini terbukti ketikan penulisan melakukan observasi di kelas.Walaupun
ada 1 atau 2 orang yang cuek. Contohnya : ketika penulis ikut masuk di kelas sama
mereka, mereka santun menyapa penulis dengan sopan.
Rasa nasionalisme dikalangan siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“rasa nasionalismenya masih ada masih baik, kerjasama mereka dalam
belajar, masih ada, masih kompak, apalagi kalau ada tugas mereka sering
mengerjakannya sama-sama kalau ada yang malas mereka sering mencontek
saja, terus yang sudah ngerjoke tadi galak pulok conteki temannya masih ada
seperti itu.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“rasa nasionalisme dikalangan siswa iya rasa nasionalismenya tinggi,
kerjasama mereka dalam belajar masih ada masih kompak.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan rasa nasionalisme sesama siswa
masih ada, kerja sama diantara mereka masih ada ini terbukti ketika penulis
melakukan observasi.
Sikap sosialisasi ibu dalam menghargai keberagaman siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
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“sikap sosialisasi ibu dalam keberagaman siswa iya anak-anak itu sama
dalam pendekatannya sama tidak ada yang dibeda-bedakan, baik yang
memperhatike pelajaran ibu, baik yang tidak memperhatike sama sikap ibu.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“sikap sosialisai ibu yang menghargai sifat-sifat mereka, kita yang memaklumi
keadaan mereka seperti itu.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan sikap sosialisai guru dalam
menghargai keberagaman siswa masih ada, guru tidak pernah membeda-bedakan
siswa baik yang memperhatikan pelajaran maupun yang tidak memperhatikan
pembelajaran sikap guru sama. Karena guru memaklimi keadaan siswa SMP Filial.Ini
terbukti ketika penulis melakukan observasi.
Kondisi umum karakter siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan bapak Ahmad Fuad
Kepala Seksi Pembinaan, Karakter siswa SMP filial di LPKA Klas I palembang
“karakter siswa SMP Filial jelas sangat berbeda dengan karakter siswa di
sekolah umumnya. Dikarenakan kesalahan mereka yang salah langkah
mengakibatkan watak mereka sedikit memberontak.
Murid-murid baik di tingkat SD, SMP, SMA di sekolah filial sudah berumur
semua. Biasanya di SD kita lihat anak-anak kelas 1 usianya paling 6 sampai 7
tahun, lain halnya di sekolah filial untuk siswa SD kelas 1 saja yang berumur
12 tahun atau lebih. Kepala Seksi Pembinaan Andikpas, Ahmad Fuad
mengungkapkan hak anak binaan sebernanya sama halnya dengan siswa pada
umumnya, mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan
bahkan keterampilan. Siswa yang masuk di LPKA ini minim akan pendidikan,
sehingga pihaknya selaku Lapas harus memberikan pembinaan lebih berupa
pendidikan layaknya sekolah.”
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“kondisi umum karakter siswa sama seperti anak-anak yang lain, ada yang
mau belajar, ada yang malas, ada yang menerima pelajaran itu antusias, ada
yang tidak.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“kondisi umum karakter siswa sama seperti siswa pada umumnya, ada yang
minat belajarnya masih terlihat, ada yang tidak.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan disimpulkan bahwa karakter siswa
SMP Filial di LPKA Klas I Palembang jelas sangat berbeda dengan anak sekolah
pada umumnya.Dikarenakan anak-anak yang masuk ke LPKA Klas I semua anak
didiknya sudah terkena kasus hukum. Tetapi sesuai dengan undang-undang,
pendidikan menjadi hak semua warga negara termasuk anak binaan, berdasarkan
ketentuan itu sejak Agustus 2014 dibentuk sekolah filial yang menginduk dengan
sekolah negeri terdekat. Sekolah yang berada di LPKA Klas I Palembang menjadi
percontohan dunia akan adanya pendidikan sekolah di lapas.
Dasar tujuan diadakan pendidikan di dalam LPKA
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“menurut ibu tujuan diadakannya pendidikan di LPKA kalau menurut ibu
barangkali orientasi diadakannya pemerintah diadakannya pendidikan di
LPKA itu jadi melaksanakan atau memenuhi hak anak-anak yang kemarin
pendidikannya tertunda karena kasus mereka, karena anak-anak itu walaupun
bagaimana keadaan mereka masih berhak mendaptkan pendidikan, walaupun
mereka bermasalah, walaupun mereka di dalam lapas, jadi orientasinya itu
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masih memenuhi hak mereka dalam pendidikan yang layak hak sama seperti
anak-anak yang lain.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“menurut ibu tujuan diadakannya pendidikan di LPKA untuk melnajutkan
pendidikan mereka yang kemarin sempat putus sekolah, jadi di dalam lapas
masih bisa dilanjutkan karena mereka mempunyai hak akan pendidikan.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan tujuan diadakan pendidikan di dalam
LPKA untuk memenuhi hak anak-anak yang kemarin pendidikannya tertunda karena
kasus mereka, karena anak-anak itu walaupun bagaimana keadaan mereka masih
berhak mendaptkan pendidikan, walaupun mereka bermasalah.
Komunikasi antara guru para guru dan komunikasi antara penjaga lapas
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“komunikasi antara guru para guru dan komunikasi antara penjaga lapas,
komunikasinya baik, respon mereka juga bagus petugas-petugas lapasnya itu
baik dan bagus, tidak ada masalah tidak ada kendala dalam komunikasinya.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“komunikasi antara guru para guru dan komunikasi antara penjaga lapas, baik
komunikasinya, sering juga guru-guru saling menceritakan sesama guru
cakmano mengajar di kelas 8, cakmno karakter siswa dalam belajar, jadi
komunikasinya baik, antara guru sama guru dan penjaga lapas.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan komunikasi yang terjalin antara guru
dengan guru di sekolah filal dan petugas lapas komunikasinya baik, respon petugas-

80

petugas lapasnya juga bagus dan baik, tidak ada kendala dan masalah, semua
hubungan harmonis, baik-baik saja.
Komunikasi efektif antara guru dan guru dengan siswa di sekolah
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“komunikasi efektif iya biasa saja tidak terlalu yang cakmano, bagus cak itu
nah, baik, jadi tidak adak komunikasi yang khusus, yang jelas kerjasamanya itu
baik antara guru dengan pihak lapas jadi nyambung antara anak didik di
lapas, jadi komunikasinya efektif semua.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“komunikasi efektif para guru dan guru dengan siswa di sekolah,
komunikasinya para guru sama guru baik, komunikasi guru dengan siswa kalau
kita khususnya ibu sering mengajar mereka bagaimana keadaannya mereka
tahu ibu jadi komunikasinya terjalin efektif.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan Komunikasi efektif antara guru dan
guru dengan siswa di sekolah biasa saja tidak ada komunikasi yang khusus, yang jelas
kerja samanya baik, antara guru dengan pihak lapas jadi nyambung antara anak didik
di lapas, jadi komunikasinya efektif semua.
3.

Strategi Komunikasi Guru di Lembaga pembinaan Khusus Anak Klas I
Palembang
Berdasarkan data observasi di lapangan yang dilakukan melalui wawancara

mendalam kepada Guru Pendidikan Agama, dan Guru Pendidikan Kewarganegaraan,
dan 3 siswa SMP Filial dapat digambarkan sebagai berikut :
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3.1 Kondisi umum karakter siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“masalah Karakter siswa pasti berbeda-beda baik sekolah umum maupun
sekolah yang berada di dalam lapas, ada yang minat belajar mereka masih
ada, ada yang minat belajar mereka menurun, jadi pengalaman ibu yang sudah
mengajar dalam 1 semester ini ada sekitar 50 % anak yang minat belajarnya
masih terlihat. Untuk mengajar siswa SMP filial itu susah-susah gampang,
karena kita sudah tahu karakter mereka.Basic mereka itu berbeda-beda,
mengapa mereka masuk di dalam lapas latar belakang mereka berbeda-beda,
ada kasus pencabulan, begal, pembunuhan.”48
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“Karakter siswa di sekolah filial berbeda-beda ada yang mau sekolah ada
yang tidak, hanya beberapa persen yang minat belajarnya masih terlihat.Jadi
guru yang mengajar di lapas sering memberi motivasi kepada anak-anak
dilapas.Usia Siswa SMP Filial berbeda dengan siswa SMP pada umumnya,
kalau untuk usia siswa SMP Filial paling kecil 16 -24 tahun tetapi jarang
terjadi untuk usia 24 tahun, sekitar 16,17, sampai 18 tahun, usia Siswa SMP
Filial.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya bahwa karakter siswa
SMP Filial di LPKA Klas I Palembang jelas sangat berbeda dengan anak sekolah
pada umumnya. Dikarenakan anak-anak yang masuk ke LPKA Klas I semua anak
didiknya sudah terkena kasus hukum. Tetapi sesuai dengan undang-undang,
pendidikan menjadi hak semua warga negara termasuk anak binaan, berdasarkan
ketentuan itu sejak Agustus 2014 dibentuk sekolah filial yang diresmikan oleh Bapak
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Juli 2017.

Fatti Rina, Guru Pendidikan Agama Islam, Wawancara, di LPKA Klas I Palembang, 19
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Alex Noerdin, yang menginduk dengan sekolah negeri terdekat. Sekolah yang berada
di LPKA Klas I Palembang menjadi percontohan dunia akan adanya pendidikan
sekolah yang berada di dalam lapas.
3.2 Menetapkan tujuan dan sasaran komunikasi
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“tujuan dan sasaran semua guru membutuhkan komunikasi biar kita sebagai
guru ada kedekatan dengan siswa, untuk sekolah di LPKA komunikasi sangat
diperlukan karena bisa mengetahui karakter anak, dalam kegiatan belajar
mengajar (KBM) lebih bisa tercapai, sehingga tujuan komunikasi yang baik
untuk lebih memudahkan pembelajaran agar materi-materi yang disampaikan
oleh guru bisa dimengerti oleh siswa. Untuk sasaran komunikasi sehingga
tercapainya target pembelajaran, tujuaan pembelajaran, dan kegiatan belajarmengajar. Sehingga dari yang tidak tahu karakter anak dengan menggunakan
komunikasi kita sebagai guru menjadi tahu sifat-sifat anak dalam belajar.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“tujuan dan sasaran semua guru membutuhkan komunikasi agar kita sebagai
guru ada kedekatan dengan siswa, untuk sekolah di LPKA komunikasi sangat
diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar agar lebih bisa tercapai, dengan
komunikasi bisa mengetahui karakter siswa sehingga tujuan komunikasi yang
baik untuk lebih memudahkan pembelajaran agar materi-materi yang
disampaikan oleh guru bisa dimengerti oleh siswa. Untuk sasaran komunikasi
sehingga tercapainya target pembelajaran, dalam kegiatan belajar-mengajar.
Setiap menetapkan tujuan dan sasaran semua guru membutuhkan komunikasi
agar guru ada kedekatan dengan siswa, untuk sekolah di LPKA komunikasi sangat
diperlukan karena bisa mengetahui karakter anak. Dalam kegiatan belajar mengajar
agar lebih bisa tercapai, sehingga tujuan komunikasi yang baik untuk lebih
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memudahkan pembelajaran yang disampaikan oleh guru agar bisa dimengerti oleh
siswa. Untuk sasaran komunikasi sehingga tercapainya target pembelajaran, tujuaan
pembelajaran, dan kegiatan belajar-mengajar. Sehingga dari yang tidak tahu karakter
anak dengan menggunakan komunikasi kita sebagai guru menjadi tahu sifat-sifat
anak dalam belajar.”
3.3 Identifikasi khalayak sasaran
Melalui 3 siswa SMP Filial.
Menurut Andi (nama disamarkan), SMP Filial, kasus pembunuhan:
“untuk strategi guru untuk pengelolaan kelas samo kak strateginyo yang
dilakuke guru dengan sekolahan lain. Usaha guru ketika sulit menerima
pelajaran, kalo untuk usaha guru kak iyo mungkin guru sudah buat kondisi
kelas itu nyaman tapi kalo untuk usaha guru yang khusus dak katek kak, kareno
kalo kami sudah pening dengan pelajaran, kami khususnyo aku langsung
ngomong kak, buk aku lah pening belajar dak paham, aku galak ngasihke
usulan buk, cakmno kalo kito cerito bae buk pengalaman ibuk, respon guru
mengayomi buk payo katonyo kak cak itu palingan kak. Kalo usaha guru untuk
ngelarang kami biar idak keluar masuk kelas, palingan ditegornyo oleh guru,
kami galak nurut kak kalo sudah ditegor cak itu samo soalnyo jam pelajaran itu
belum abis, untuk tindakan guru kalo ado siswa yang idak mekot pelajaran,
palingan siswa itu dipanggil, terus ditanyo ngapo dak galak mekot pelajaran,
jawaban kami galak lesu, dak boleh buk kalo jawaban lesu, kami tetep di kelas
walaupun idak terlalu memperhatike nian, sudah guru tetep menlanjutke proses
belajar mengajar. Kalo untuk tindakan khusus atau kami nak di hukum dak
katek kak itu, karno kami lah di dalam penjaro lah terkeno kasus hukum, jadi
dak boleh lagi dihukum kak, kalo guru itu keras dikit ngomong kami pacak
berontak kak, jadi ngajar kami ini santai, jangan terlalu tegang, harus biso
gunoke bahaso yang mudah untuk kami pahami.”49
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Terjemahan Bahasa Indonesia
“Untuk strategi guru untuk pengelolaan kelas sama kak sama strateginya yang
dilakukan guru dengan sekolahan lain. Usaha guru ketika sulit menerima
pelajaran, kalau untuk usaha guru kak iya barangkali guru sudah buat kondisi
kelas itu nyaman tapi kalau untuk usaha guru yang khusus belum ada kak,
karena kalau kami sudah pusingdengan pelajaran, kami khususnya saya
langsung bilang kak, buk saya sudah pusing dengan pelajaran, sudah tidak
mengerti.saya suka memberi ide kak, bagaimana kalau kita cerita saja
bukpengalaman ibu, respon guru baik seperti itu kak. Kalau usaha guru untuk
melarang kami supaya tidak keluar masuk kelas, iya kami suka diberi
tahusamaguru yang sedang mengajar, kami suka nurut kak kalau sudah diberi
tahu seperti itu karena jam pelajaran kita belum habis. Untuk tindakan guru
kalu ada siswa yang tidak mengikuti pelajaran, iya siswa yang bersangkutan
dipanggil, selanjutnya ditanya kenapa tidak masuk kelas, jawaban mereka suka
malas, tidak boleh kak jawaban malas, mereka tetap di kelas walaupun tidak
terlalu memperhatikan pelajaran, sudah kak guru tetap menlanjutkan proses
belajar mengajar. Kalau untuk tindakan khusus atau kami siswa SMP Filial di
hukum tidak bisa kak, karena kami di dalam lapas sudah terkena kasus hukum
jadi tidak boleh lagi dihukum. Misalkan guru tersebut sedikit saja keras
berbicara sama kami, kami semua bisa berontak kak, jadi untuk mengajar
siswa SMP Filial ini santai kak jangan terlalu tegang, harus bisa menggunakan
bahasa yang mudah untuk kami pahami.”
Menurut Zarwansyah (nama disamarkan), SMP Filial, kasus maling:
“ kalo untuk strategi guru dalam pengelolaan kelas samo kak strateginyo yang
dilakuke guru dengan sekola lain. kalo usaha guru ketika kami mengalami sulit
belajar kak dak katek kak strategi khusus palingan guru sudah buat kondisi
kelas nyaman, kareno kalo kami sudah pening dengan pelajaran, aku diem bae
kak di kelasi palingan guru sering jingok apo dio gawe budak ini mungkin cak
itu soalnyo aku galak diparakenyo kak, dijingoknyo aku galak coret-coret buku
buat puisi, sudah didiemkenyo bae, yang penting aku ni idak ganggu kawan aku
yang lagi belajar kak. Kalo usaha guru untuk ngelarang kami biar idak keluar
masuk kelas, palingan ditegornyo oleh guru, kami galak nurut kalo sudah
ditegor cak itu samo guru soalnyo jam pelajaran ibu itu belum abis.Untuk
tindakan guru kalo ado siswa yang idak mekot pelajaran, palingan siswa itu
dipanggil, terus ditanyo ngapo dak galak mekot pelajaran, jawaban kami galak
sakit, lesu, dak boleh buk kalo jawaban lesu, kami tetep di kelas walaupun idak
terlalu memperhatike nian, sudah guru tetep menlanjutke proses belajar
mengajar. Kalo untuk tindakan khusus atau kami nak di hukum dak katek kak
itu, karno kami lah di dalam penjaro lah terkeno kasus hukum, jadi dak boleh
lagi dihukum kak, kalo guru itu keras dikit ngomong kami pacak berontak kak,
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jadi ngajar kami ini santai, jangan terlalu tegang, harus biso gunoke bahaso
yang mudah untuk kami pahami.”50
Terjemahan Bahasa Indonesia
“Kalau untuk strategi guru dalam pengelolaan kelas sama kak strateginya
yang dilakukan guru dengan sekolah lain. kalau usaha guru ketika kami
mengalami sulit belajar kak belum ada strategi khusus,karena kalau kami
sudah pusing dengan pelajaran, saya di kelas suka diam saja kak tetapi guru
suka melihat tingkah laku saya mungkin seperti itu karena saya sukadidekati
kak, dilihat saya suka mencoret-coret buku tulis saya buat puisi sudah setelah
itu dibiarkannya saja sama guru tersebut, yang terpenting saya tidak
menganggu temen saya yang lagi belajar.Kalau usaha guru untuk melarang
kami supaya tidak keluar masuk kelas, iya kami suka diberi tahu samaguruyang
sedang mengajar, kami suka nurut kak kalau sudah diberi tahu seperti itu
karena jam pelajaran kita belum habis.Untuk tindakan guru kalu ada siswa
yang tidak mengikuti pelajaran, iya siswa yang bersangkutan dipanggil,
selanjutnya ditanya kenapa tidak masuk kelas, jawaban mereka suka malas,
tidak boleh kak jawaban malas, mereka tetap di kelas walaupun tidak terlalu
memperhatikan pelajaran, sudah kak guru tetap menlanjutkan proses belajar
mengajar. Kalau untuk tindakan khusus atau kami siswa SMP Filial di hukum
tidak bisa kak, karena kami di dalam lapas sudah terkena kasus hukum jadi
tidak boleh lagi dihukum. Misalkan guru tersebut sedikit saja keras berbicara
sama kami, kami semua bisa berontak kak, jadi untuk mengajar siswa SMP
Filial ini santai kak jangan terlalu tegang, harus bisa menggunakan bahasa
yang mudah untuk kami pahami.”
Menurut Bobi (nama disamarkan), SMP Filial, kasus pembunuhan:
“ kalo untuk strategi guru dalam pengelolaan kelas samo kak strateginyo yang
dilakuke guru dengan sekola lain, jam masuk guru masuk, baco doa, terus
nyampek materi. kalo usaha guru ketika kami mengalami sulit belajar kak dak
katek kak strategi khusus palingan guru sudah melakukan yang terbaik buat
kami, sudah jelaske materi dengan baik di kelas, sudah buat kelas nyaman.
kareno kalo kami sudah pening dengan pelajaran, kalo aku dewek kak, aku
diem bae kak di kelas palingan guru sering jingok apo dio gawe aku ini
mungkin cak itu soalnyo aku galak diparakenyo jugo kak, dijingoknyo aku
galak coret-coret buku, galak aku buat gambar dibuku, sudah didiemkenyo
bae, yang penting aku ni idak ganggu kawan aku yang lagi belajar kak dan aku
duduk di kelas, sesekali galak aku dengeri apo yang dijelaske samo guru di
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kelas. Kalo usaha guru untuk ngelarang kami biar idak keluar masuk kelas,
palingan ditegornyo samo guru, kami galak nurut kalo sudah ditegor cak itu
samo guru soalnyo jam pelajaran ibu itu belum abis, kami tau kak kalo
pelajaran di kelas itu belum habis. Untuk tindakan guru kalo ado siswa yang
idak mekot pelajaran, palingan siswa itu dipanggil, terus ditanyo ngapo dak
galak mekot pelajaran, jawaban kami galak sakit, lesu, dak boleh buk kalo
jawaban lesu, kami tetep di kelas walaupun idak terlalu memperhatike nian,
sudah guru tetep melanjutke proses belajar mengajar. Kalo untuk tindakan
khusus atau kami nak di hukum dak katek kak itu, karno kami lah di dalam
penjaro lah terkeno kasus hukum, jadi dak boleh lagi dihukum kak, kalo guru
itu keras dikit ngomong kami pacak berontak kak, jadi ngajar kami ini santai,
jangan terlalu tegang, harus biso gunoke bahaso yang mudah untuk kami
pahami.”51
Terjemahan Bahasa Indonesia
“Kalau untuk strategi guru dalam pengelolaan kelas sama kak strateginya
yang dilakukan guru dengan sekolah lain, jam masuk guru masuk, baca doa,
terus memberi materi.Karena kalau usaha guru ketika kami mengalami sulit
belajar kak belum ada strategi khusus yang penting guru sudah melakukan
yang terbaik buat kami, karena kalau kami sudah pusing dengan pelajaran,
saya di kelas suka diam saja kak tetapi guru suka melihat tingkah laku saya
mungkin seperti itu karena saya suka didekati kak, dilihat saya suka mencoretcoret buku tulis ternyata dilihatnya saya suka menggambar, sudah setelah itu
dibiarkannya saja sama guru tersebut, yang terpenting saya tidak menganggu
temen saya yang lagi belajar. Kalau usaha guru untuk melarang kami supaya
tidak keluar masuk kelas, iya kami suka diberi tahu samaguru yang sedang
mengajar, kami suka nurut kak kalau sudah diberi tahu seperti itu karena jam
pelajaran kita belum habis.Untuk tindakan guru kalau ada siswa yang tidak
mengikuti pelajaran, iya siswa yang bersangkutan dipanggil, selanjutnya
ditanya kenapa tidak masuk kelas, jawaban mereka suka malas, tidak boleh
kak jawaban malas, mereka tetap di kelas walaupun tidak terlalu
memperhatikan pelajaran, sudah kak guru tetap melanjutkan proses belajar
mengajar. Kalau untuk tindakan khusus atau kami siswa SMP Filial di hukum
tidak bisa kak, karena kami di dalam lapas sudah terkena kasus hukum jadi
tidak boleh lagi dihukum. Misalkan guru tersebut sedikit saja keras berbicara
sama kami, kami semua bisa berontak kak, jadi untuk mengajar siswa SMP
Filial ini santai kak jangan terlalu tegang, harus bisa menggunakan bahasa
yang mudah untuk kami pahami.”
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Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengajar di
sekolah filial guru harus benar-benar sabar dalam mengajar siswa, karena guru tahu
karakter mereka. Jadi susah-susah gampang untuk mengajar mereka, tidak bisa
dikerasin sedikit mereka berontak. Jadi guru-guru di SMP Filial harus benar-benar
bisa memahami karakter siswa, dan benar-benar sabar. Ini terbukti saat peneliti
melakukan wawancara dan observasi.
3.4 Menyusun dan uji coba pesan
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“cara ibu mengajar sama dengan cara ibu mengajar di sekolah SMP N 22
sebelum ibu melakukan proses belajar mengajar, ibu sebagai guru harus
memahami materi terlebih dulu, ketika pembelajaran akan di mulai ada
persiapannya berdoa terlebih dulu.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“untuk persiapannya yang jelas materi yang ingin kita sampaikan, kalau harus
siap mental, iya kita juga harus siap mental.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya untuk persiapannya
kita harus siap mental iya karena kesabaran guru mengajar SMP Filial di LPKA diuji,
memahami materi yang akan disampaikan ketika pembelajaran akan di mulai ada
persiapannya berdoa terlebih dulu.
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3.5 Menentukan saluran komunikasi
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fati Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“Menentukan saluran komunikasi dalam proses belajar mengajar ibu di kelas
dengan menggunakan metode ceramah di mana kalau pelajaran ibu, ibu yang
lebih banyak berbicara atau ibu yang lebih banyakan menjelaskan kepada
mereka tentang pelajaran agama.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“Menentukan saluran komunikasi dalam Proses belajar mengajar ibu di kelas
dengan menggunakan metode diskusi, di mana ibu yang sering bertanya
kepada siswa dan kalau mereka bisa jawab mereka jawab.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya untuk Menentukan
saluran komunikasi dalam proses belajar mengajar yang guru lakukan semuanya baik.
Ada yang menggunakan metode ceramah, dan ada juga yang menggunakan metode
diskusi. Karena kedua metode tersebut bisa mengajak siswa untuk berpartisipasi
dalam belajar.
3.6 Menyusun Rencana Aksi
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“untuk menyusun rencana aksi atau kegiatan yang akan dilakukan sesuai
dengan kemampuan sumber daya manusia dan anggaran yang dimiliki sekolah
tentunya. Biasanya dalam rencana aksi setiap kegiatan disebutkan contoh
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kegiatan ekstra kurikuler yang dimiliki anak didik LPKA Klas I Palembang
adanya kursus komputer, hafiz Qur’an, futsal, pramuka, dan keterampilan.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“Untuk menyusun kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan
anggaran yang dimiliki sekolah. Biasanya dalam rencana aksi setiap kegiatan
disebutkan contoh kegiatan ekstra kurikuler yang dimiliki anak didik LPKA
Klas I Palembang adanya kursus komputer, hafiz Qur’an, futsal, pramuka, dan
keterampilan, itu sudah ada jadwalnya.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya Untuk menyusun
kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki
sekolah. Rencana aksi tersebut biasa jadwalnya sudah ditentukan, sehingga dalam
rencana aksi tersebut sudah tercermin apa yang akan dilakukan, bagaimana
melakukannya, kapan dilakukan, di mana dilakukan dan siapa yang melakukan
kegiatan-kegiatan tersebut.
3.7 Menyusun dan menguji coba pesan
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“Agar pesan yang disusun untuk disampaikan dan dapat dipahami oleh siswa,
kalau ibu pesan perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Agar siswa juga
bisa aktif dalam proses belajar mengajar, guru lebih banyak dialog jadi siswa
tersebut diajak untuk berpikir, dan diajak tanya jawab.”
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Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“Pesan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dan juga usaha ibu agar
siswa juga bisa aktif dalam proses belajar mengajar ibu melibatkan siswa
dalam proses belajar mengajar, memberikan pertanyaan dan mereka jawab
yang bisa jawab mereka jawab.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya pesan yang ingin
disampaikan kepada siswa memang harus dipersiapkan sebaik-baiknya dan usaha
guru agar siswa juga bisa aktif dalam proses belajar mengajar sama-sama diajak tanya
jawab jadi siswa juga diajak untuk berpikir.
3.8 Melaksanakan, mengevaluasi dan memodivikasi rencana
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“Untuk rencana komunikasi internal itu pada akhirnya harus dilaksanakan.
Rencana yang baik memang penting. Untuk target kalau guru proses belajar
pembelajarannya itu sesuai kurikulum dan pencapaiannya sesuai kurikulum
yang ibu harapkan sebagai guru tercapainya target untuk melaksanakan target,
rencana program dan kegiatan merupakan puncak dan ikhtiar kita
memperbaiki kinerja sekolah pada sisi komunikasi internal.”
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, denganibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“Melaksanakan, mengevaluasi, dan memodivikasi rencana meamang harus
dilakukan, rencana yang baik memang penting dan harus dilakukan dan untuk
targetnya tersampaikan materi pembelajaran kepada siswa.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya melaksanakan rencana
program dan kegiatan tersebut merupakan puncak dari ikhtiar kita memperbaiki
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kinerja sekolah pada sisi komunikasi internal dan untuk target guru sama-sama
mempunyai target tersampaikannya materi pembelajaran, dan pencapaiannya sesuai
kurikulum.
4.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Guru Dalam Pendidikan
Karakter Siswa SMP Filial
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dengan ibu Fatti Rina Guru
Pendidikan Agama Islam
“faktor pendukung guru dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial dalam
penyampaian materi kita harus lebih dalam penyampain materi supaya lebih
dimengerti sama siswa SMP Filial. Dalam penyampaian materi ibu fati lebih
banyak menggunakan metode ceramah, ibu fati lebih banyak aktif berbicara.”
“faktor penghambat dalam pendidikan karakter bagi ibu fati di sekolah filial
mereka itu anak sekolah luar biasa tadi dalam tanda kutip, kalau anak-anak
sekolah pada umumnya punya pensil, pena, buku. Kalau siswa SMP Filial ini
mereka sudah dibagikan buku sama pena tapi buku sama pena mereka sering
hilang. jadi penyampaian materi hari ini yang mereka catat khusunya
pelajaran agama yang ibu ketahui. besoknya masuk lagi pelajaran agama
jangan harap materi ibu yang dicatat kemarin masih ada pasti sudah hilang
catatan materinya. Jadi sekitar 50% anak yang sering hilang catatan materi
dan pena itulah salah satu penghambat ibu dalam melanjutkan materi
selanjutnya untuk disampaikan kepeda mereka, jadi solusinya melanjutkan
materi yang masih mereka ingat saja. “
Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, menurut ibu Muthmainnah Guru
Pendidikan Kewarganegaraan
“faktor pendukung guru dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial
lingkungan sekolah yang berada di dalam lapas mendukung, tidak seperti
dibayangkan orang-orang di luar bahwasannya di dalam penjara
menyeramkan setelah datang ke LPKA Klas I ternyata suasananya sangat
mendukung, ada kelas, meja, kursi yang mendukung sama seperti sekolah pada
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umumnya, sekolah yang berada di LPKA Klas I ini adalah salah satu
percontohan yang berada di Indonesia.”
“faktor penghambat guru dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial,
kurangnya minat belajar dari siswa, jadi di sini guru harus memberi motivasi
kepada siswa SMP Filial, ada yang masih terlihat dan ada juga yang sudah
tidak terlihat lagi minat belajarnya.”
Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan faktor
penghambat guru dalam pendidikan karakter siswa SMP Filial ialah faktor
pendukung. Adanya suasana lapas yang tidak meyeramkan, adanya kelas yang layak
dipakai oleh siswa SMP Filial dalam melakukan kegiatan belajar, adanya meja dan
kursi, papan tulis yang bisa mereka gunakan, dan adanya pendidikan yang bisa
mereka rasakan walaupun siswa SMP ini berada di dalam LPKA Klas I Palembang,
banyak sekali faktor pendukung yang bisa mereka rasakan di sekolah filial di dalam
LPKA Klas I. Untuk faktor penghambat yang sering dirasakan guru ialah dalam
memberikan materi kepada siswa SMP Filial yang sering kali hilang catatan materi
mereka setiap dalam pertemuan selanjutnya, jadi solusi guru selalu mengulang materi
kembali yang mereka masih ingat, karena kurangnya minat belajar dari siswa.
B.

Pembahasan
Hasil dari penelitian karakter siswa SMP Filial di LPKA Klas I sesuai dengan

nilai-nilai utama dalam pendidikan karakter di SMP diantaranya: religius, jujur,
tangguh, peduli, demokratis, peduli, mandiri, kreatif, berani, tanggung jawab,
memiliki gaya hidup sehat, disiplin, percaya diri, memiliki keingintahuan yang besar,
sadar akan hak dan kewajiban, patuh terhadap aturan, santun, dan nasionalis dalam
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menghargai keberagaman. Hal ini sejalan dengan pendidikan karakter menurut
Direktorat Pembinaan SMP Kemdiknas RI mengembangkan nilai-nilai utama yang
disarikan dari butir-butir standar kompetensi lulusan (Permendiknas No. 23 tahun
2006) dan dari nilai-nilai utama yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum
Depdiknas RI (Pusat Kurikulum Kemdiknas, 2009).
Berdasarkan hasil penelitian strategi komunikasi guru di LPKA Klas I
Palembang. Bahwasannya guru telah mengetahui kondisi karakter siswa SMP Filial
di LPKA Klas I, setelah guru mengetahui kondisi siswa di sekolah Filial guru
menetapkan tujuan dan sasaran komunikasi, setelah menetapkan tujuan, guru
menetapkan siswa SMP Filial sebagai khalayak sasaran komunikasi internal,
Menyusun dan Uji-coba Pesan Langkah ini ke siswa dimaksudkan agar guru juga bisa
menyusun pesan secara menarik, yang mendorong khalayak sasaran atau siswa SMP
Filial untuk merasakan, berpikir dan bertindak, Bila pokok-pokok pesan sudah
disusun, guru harus menentukan saluran komunikasi atau media mana yang paling
tepat agar pesan yang disampaikan bisa menjangkau khalayak sasaran atau siswa
SMP Filial secara cepat, tepat, dan mudah untuk dipahami oleh siswa, Langkah
berikutnya adalah menyusun rencana aksi dan kegiatan apa saja yang akan dilakukan
sesuai dengan kemampuan karakter yang dimiliki siswa SMP Filial. Menyusun dan
menguji coba pesan, agar pesan yang disusun untuk disampaikan melalui berbagai
media dan kegiatan, mudah dan dapat dipahami oleh siswa, pesan perlu dipersiapkan
sebaik-baiknya. Melaksanakan, mengevaluasi, dan memodivikasi rencana, Semua
rencana komunikasi internal, pada akhirnya harus dilaksanakan. Jadi strategi
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komunikasi yang sering digunakan guru ialah komunikatif guru yang komunikatif
adalah guru yang mampu berbahasa sedemikian rupa sehingga pesan disampaikannya
dapat diterima dengan baik. Hal ini sejalan dengan Strategi komunikasi guru menurut
Dr. Yosal Iriantara, Usep Syaripudin, M.Ed dalam buku Komunikasi Pendidikan.
Faktor pendukung dan faktor penghambat guru dalam pendidikan karakter
siswa SMP Filial ialah faktor pendukung, adanya suasana lapas yang tidak
meyeramkan, adanya kelas yang layak dipakai oleh siswa SMP Filial dalam
melakukan kegiatan belajar, adanya meja dan kursi, papan tulis yang bisa mereka
gunakan, dan adanya pendidikan yang bisa mereka rasakan walaupun siswa SMP ini
berada di dalam LPKA Klas I Palembang, banyak sekali faktor pendukung yang bisa
mereka rasakan di sekolah filial di dalam LPKA Klas I. Untuk faktor penghambat
yang sering dirasakan guru ialah dalam memberikan materi kepada siswa SMP Filial
yang sering kali hilang catatan materi mereka setiap dalam pertemuan selanjutnya,
jadi solusi guru selalu mengulang materi kembali yang mereka masih ingat, karena
kurangnya minat belajar dari siswa.

BAB V
PENUTUP
A.

Kesimpulan
Setelah penulis menganalisa data yang telah di kumpulkan melalui wawancara

dan observasi, maka hasil akhirnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut :
1. Kondisi Karakter siswa SMP Filial di LPKA jelas sangat berbeda dengan
siswa sekolah pada umumnya, karakter siswa yang unik dan berbeda dikarenakan
anak-anak yang masuk ke LPKA Klas I semua anak didiknya sudah terkena kasus
hukum, usia siswa SMP Filial yang berbeda dengan sekolah pada umumnya, tetapi
sesuai dengan undang-undang, pendidikan menjadi hak semua warga negara
termasuk anak binaan. Berdasarkan ketentuan itu sejak Agustus 2014 dibentuk
sekolah filial yang menginduk dengan sekolah negeri terdekat. Sekolah yang berada
di LPKA Klas I Palembang menjadi percontohan dunia akan adanya pendidikan
sekolah di lapas.
2. Strategi komunikasi guru dalam penyampain materi siswa SMP Filial tidak
sama dengan sekolah pada umumnya. Setiap guru yang mengajar harus mempunyai
target, ternyata guru tidak bisa menerapkan target untuk anak-anak di sekolah Filial.
Untuk mengajar siswa guru-guru harus ikut alur mereka. jadi mudah untuk mengajar
mereka santai, tidak harus serius nian, tidak harus mengejar target, yang terpenting
guru sudah menyampaikan materi sama mereka walaupun materi tersebut masuk
kedalam pikiran mereka, beneran masuk atau tidak materi tersebut yang penting
mereka tahu, mengerti atau paham yang disampaikan oleh guru. Jadi strategi
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komunikasi yang sering digunakan guru ialah komunikatif guru yang komunikatif
adalah guru yang mampu berbahasa sedemikian rupa sehingga pesan disampaikannya
dapat diterima dengan baik.
3. Faktor pendukung Adanya suasana lapas yang tidak meyeramkan, adanya
kelas yang layak dipakai oleh siswa SMP Filial dalam melakukan kegiatan belajar,
adanya meja dan kursi, papan tulis yang bisa mereka gunakan, dan adanya pendidikan
yang bisa mereka rasakan walaupun siswa SMP ini berada di dalam LPKA Klas I
Palembang, banyak sekali faktor pendukung yang bisa mereka rasakan di sekolah
filial di dalam LPKA Klas I. Untuk faktor penghambat yang sering dirasakan guru
ialah dalam memberikan materi kepada siswa SMP Filial yang sering kali hilang
catatan materi mereka setiap dalam pertemuan selanjutnya, jadi solusi guru selalu
mengulang materi kembali yang mereka masih ingat, karena kurangnya minat belajar
dari siswa.
B.

Saran
1. Siswa SMP Filial : Hendaknya bersyukur karena di dalam LPKA Klas I
Palembang adanya sekolah filial, hendaknya siswa harus lebih rajin dan
bersungguh-sungguh dalam mengikuti pendidikan di LPKA Klas I Palembang.
2. Guru Agama, Guru PKN, dan Kepala Seksi Pembinaan: Dalam melakukan
pendidikan karakter guru-guru dan kepala seksi pembinaan harus lebih
memotivasi mereka dalam hal apapun yang positif karena siswa SMP Filial
pasti butuh motivasi dan dukungan dari orang-orang terdekat untuk menjadi
lebih baik.
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