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 الملخص

يف مادة اللغة  0412، تطبيق التعليم الشخصي باملنهج الدراسي 11004411رتنا اغوستينا،  
. 2017/2018عام الدراسى الالعربية لطالب السنة العاشرة باملدرسة العالية احلكومية الثالثة بنطول 

تعليم اللغة العربية بكلية العلوم الرتبوية و تأهيل املعلمني جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية البحث، قسم 
 .0412. احلكومية

وخلفية هذا البحث هي إخنفاض القيمة األخالقية أو الشخصية ألبناء األمة وخاصة يف عامل  
جيعلها إهتماما كبريا بكون  .منها كثرة شجار الطالب، واإلختالط، وجنوح األحداث، وغري ذلك. التعليم

فاملدرسة العالية احلكومية الثالثة بنطول من املدارس اليت . 0412الدراسي  التعليم الشخصي على املنهج
 .ومجيع املدرسني يطبقون التعليم على الطالب وكذلك مدرس اللغة العربية. تطبق التعليم الشخصية

يف مادة اللغة العربية  0412نهج الدراسي ويهدف هذا البحث إىل وصف التعليم الشخصي بامل 
ووصف اآلثار  يف تعليم يف اللغة العربية علي التعليم الشخصي . ووصف العوامل الدافعة والعوامل املعارضة

 .للطالب
. اما هذا البحث فهو حبث علمي نوعي الذي موضوعه يف املدرسة العالية احلكومية الثالثة بنطول 

ويف حتليل البيانات إختذت طريقة . الباحثة طريقة املالحظة، واملقابلة، والوثائقويف مجع البيانات إختذت 
 .الوصفية النوعية

يف مادة  0412تطبيق التعليم الشخصي باملنهج الدراسي (. 1:اما نتائج البحث فدّلت على أن  
لتطبيق التعليم الشخصي  العوامل الدافعة(. 0. اللغة العربية تنقسم إىل ثالثة وهي احلطة والتطبيق والتقييم

يف مادة اللغة العربية منها املواد، واملوارد البشرية وجمتمع العامل وشخصية املدّرس  0412باملنهج الدراسي 
وأما العوامل املعارضة فمنها كون الطالب ال يهتمون باألشياء اجليدة، وقلة اإلهتمام من األسرة، . واملشايخ

أما األثار احلقيقة من (. 2. ملدرس غري مضغوط يف األنشطة الدينية يف املدرسةوقلة فهم العلوم الدينية وكون ا
فبعد املرور او اخلروج من املدرسة وهذه اآلثار تظهر من النشاطة  0412التعليم الشخصي باملنهج الدراسي 

 .ومحاسة الطالب وكوهنم إبداعيني ومبتكرين وفضوليني
 .0412نهج الدراسي التعليم الشخصي، امل: الكلمات الرئيسية 
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ABSTRAK 

 

Ratna Agustina, 11420011. Penerapan Pendidikan Karakter Kurikulum 2013 pada 

Mata Pelajaran Bahasa Arab Kelas X di MAN 3 Bantul Tahun Ajaran 2017/2018. 

Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan, 2018. 

Latar belakang penelitian ini adalah merosotnya moralitas atau karakter anak 

bangsa terutama pada dunia pendidikan. Banyaknya tawuran pelajar, pergaulan bebas, 

kenakalan remaja, dan lain-lain menjadikan perhatian tersendiri dengan adanya penerapan 

pendidikan karakter kurikulum 2013. MAN 3 Bantul merupakan contoh madrasah yang 

memberlakukan pendidikan karakter. Semua guru menerapkan pendidikan karakter 

peserta didik, termasuk guru bahasa Arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan karakter kurikulum 

2013 pada mata pelajaran bahasa Arab, mendeskripsikan faktor pendukung dan 

penghambat penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013, serta mendeskripsikan 

dampak dari pembelajaran bahasa Arab terhadap pembentukan karakter peserta didik. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan mengambil objek penelitian di 

MAN 3 Bantul. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunkan metode deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan pendidikan karakter 

kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Arab dibagi menjadi tiga bagian, yakni 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. (2) Faktor pendukung penerapan pendidikan 

karakter kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Arab adalah materi, namun ada 

faktor pendukung lain juga yakni SDM, lingkunga, uswah hasanah guru, dan orangtua. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah peserta didik yang tidak ingin lebih baik, 

kurangnya perhatian keluarga, lingkungan yang jauh dari norma agama, dan ketidak 

kompaknya para guru dalam kegiatan keagamaan di sekolah. (3) Dampak pendidikan 

penerapan karakter kurikulum 2013 yang sesungguhnya adalah setalah siswa tersebut 

sudah lulus sekolah. Dampak karakter yang terlihat saat ini adalah semangat, kreatif, 

komunikatif, dan rasa ingin tahu. 

Kata kunci: pendidikan karakter, kurikulum 2013 
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MOTTO 

 

ُروا َما بِأنْ ُفِسِهٌم  ُر َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يُ َغي ِّ ( ١١:الرعد ) ِانَّ الّلَه اَل يُ َغي ِّ  

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri .” (QS. Ar-Ra’d:11)
1 

 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: CV Diponegoro) 
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KATA PENGANTAR 

 ِبْسِم الّلِه الرَّمْحَِن الرَِّحْيمِ 

ُنُه  َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه ِإنَّ احلَْْمَد لِلَِّه ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ

ًدا ، َوَأْشَهُد َأنَّ مَُ اهللُ َفالَ ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي َلُه َ،َأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه اَلَشرِْيَك َلهُ  مَّ

ا بَ ْعدُ .َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ  ، أَمَّ  

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah, dan rahmat-Nya 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat dan 

salam selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Baginda Rasulullah 

Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya nanti di hari akhir. 

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan nikmat-Nya penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN sunan Kalijaga Yogyakarta di 

Program S-1. Karya tulis berupa skripsi dengan judul “Penerapan Pendidikan 

Karakter Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Arab kelas Xdi MAN 3 Bantul.” 

Penyusun menyadari dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negeri yang terkenal dengan budaya 

“ketimuran”, yaitu negeri yang mengagungkan moralitas dan tata krama, 

sopan santun, dan budi pekerti luhur. Akan tetapi kini Indonesia dihadapkan 

pada berbagai persoalan yang membuat tercengang. Bagaimana tidak? Mulai 

dari pejabat yang melakukan korupsi, tindak kriminal merajalea, kenakalan 

remaja, tawuran pelajar, pergaulan bebas, dan sebagainya. Lalu di manakah 

bangsa yang terkenal  dengan moral dan sopan santunnya? Hal itu terjadi 

karena kemerosotan moral dan karakter bangsa.  

Pendidikan adalah kehidupan, untuk itu kegiatan belajar harus dapat 

membekali peserta didik dengan kecakapan ( life skill ) yang sesuai kehidupan 

dan kebutuhan peserta didik. Salah satunya pendidikan karakter. 

Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yabng benar 

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

kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham 

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

nilai yang baik dan melakukannya (psikomotorik).
2
 

                                                           
2
 Heri  Gunawan, Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasinya, (Bandung: Alfabeta: 

2012), hlm.27  
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Menghadapi hal tersebut, perlu diadakan penataan terhadap sistem 

pendidikan secara utuh dan menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas 

pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan siswa. Untuk itu diperlukan 

perubahan yang mendasar dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan 

mendasar tersebut berkaitan erat dengan kurikulum sebagai tuntutan dan 

syarat terhadap perubahan komponen pendidikan. 

Berkaitan dengan perubahan kurikulum, berbagai pihak menganalisis 

dan melihat perlunya diterapkan kurikulum berbasis kompetensi sekaligus 

berbasis karakter. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter diharapkan 

mampu memecahkan bebagai permasalahan, khususnya dalam bidang 

pendidikan. Oleh karena itu pemerintah ( MenDikBud ) merevitalisasi 

pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan, termasuk 

dalam pengembangan kurikulum 2013. 

Kurikulum 2013 menjanjikan lahirnya generasi penerus bangsa yang 

produktif, inovatif, kreatif dan berkarakter. Dalam hal ini, salah satu 

keberhasilan implementasi kurikuklum 2013 adalah kreatifitas guru sebagai 

pendidik. Karena guru merupakan faktor penting yang memiliki pengaruh 

besar terhadap keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran.
3
 

Berdasarkan  pre-research yang telah dilakukan, peneliti melihat 

bahwa implementasi dan penanaman nilai karakter di MAN 3 Bantul sangat 

                                                           
3
 E.Mulyasa, Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya: 2013), hlm.39 
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ditekankan karena menanamkan nilai karakter ( beriman, terampil, unggul, 

mandiri ) yang merupakan visi dari MAN 3 Bantul itu sendiri.
4
  Dalam 

pembelajaran bahasa Arab pun guru membangun karakter seperti rasa ingin 

tahu yang tinggi, komunikatif, religius, serta disiplin.
5
  Oleh karena itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui 

sejauh mana penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013 di MAN 3 

Bantul khususnya saat pembelajaran bahasa Arab. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013 dalam 

bahasa Arab di MAN 3 Bantul? 

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat penerapan pendidikan 

karakter kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Arab di MAN 3 Bantul? 

3. Apa dampak penerapan kurikulum 2013 di MAN 3 Bantul terhadap 

pembentukan karakter peserta didik? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui proses penerapan pendidikan karakter 2013 dalam 

pembelajaran bahasa Arab kelas X di MAN 3 Bantul. 

                                                           
4
 Wawancara dengan guru bahasa Arab kelas X, Ustadz Choir, hari Jum’at 27 Juli 2018. 

5
 Observasi kelas X2, Rabu 1 Agustus 2018 pukul 11.15 WIB 
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b. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan 

karakter kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahaasa Arab kelas X di 

MAN 3 Bantul. 

c. Mengetahui dampak penerapan kurikulum 2013 di MAN 3 Bantul 

terhadap pembentukan karakter peserta didik. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Dari segi teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi pemikiran bagi para pendidik untuk dapat menggali 

potensinya dan menggunakan langkah yang tepat dalam menerapkan 

pendidikan karakter kurikulum 2013 di dalam pembelajaran bahasa 

Arab. 

b. Dari segi praktis, diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pemikiran bagi para pendidik untuk dapat menggali potensinya dan 

menggunakan langkah yang tepat dalam menerapkan pendidikan 

karakter kurikulum 2013 di dalam pembelajaran bahasa Arab. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Untuk melengkapi data dan pengetahuan dalam penelitian, maka 

diperlukan kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan 

pendidikan karakter. Berdasarkan yang peneliti telusuri, ada beberapa 

penelitian berkenaan dengan pendidikan karakter, diantaranya : 
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1. Skripsi yang berjudul “Penanaman Pendidikan Karakter dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ma’arif Patalan Bantul 

Yogyakarta” yang ditulis oleh Mawarudin pada tahun 2013.
6
 Penelitian 

tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan pembelajaran bahasa Arab 

dalam pendidikan karakter, aplikasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran bahasa Arab, serta nilai-nilai karakter apa saja yang 

dikembangkan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2. Skripsi yang berjudul “Integrasi Pendidikan Karakter oleh Guru ke dalam 

Pembelajaran Kimia di MAN Kota Yogyakarta” yang ditulis oleh Imam 

Subandi pada tahun 2012.
7
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan integrasi pendidikan karakter ke dalam 

pembelajaran kimia, objeknya seluruh guru kimia di MAN Kota se-

Yogyakarta, dengan pendekatan kuantitaif. 

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter bagi Peserta 

Didik di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Anak Islam Krapyak 

Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta” yang ditulis oleh Syaiful Huda 

pada tahun 2012.
8
 Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

                                                           
6
 Mawar Udin, Penanaman Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Patalan Bantul Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan: 2013), t.d. 
7
 Imam Subandi, Integrasi Pendidikan Karakter oleh Guru ke dalam Pembelajaran Kimia di 

MAN Kota Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi: 2012), t.d. 
8
 Syaiful Huda, Implementasi Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik di Sekolah Dasar 

Islam Terpadu (SDIT) Bina Anak Islam Krapyak Panggungharjo Sewon Bantul Yogyakarta, Skripsi 

(Yogyakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan: 2012), t.d. 
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implementasi pendidikan karakter di tingkat Sekolah Dasar dan untuk 

mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukungnya. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah 

terletak pada objek penelitian, subjek penelitian, dan tujuan penelitian. 

Penelitian yang dilakukan penulis bertujuan untuk melihat proses 

penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013 dan dampaknya terhadap 

pembentukan karakter peserta didik. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah 

penelitian lapangan (field research) berupa penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif.  

2. Penentuan Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah sumber tempat peneliti mendapatkan 

keterangan atau data penelitian. Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa 

subjek penelitian berarti subjek di mana data data diperoleh, baik berupa 

orang (responden), benda gerak atau proses sesuatu.
9
  Dalam penelitian ini 

pihak-pihak yang dijadikan sumber data adalah: 

a. Kepala Madrasah MAN 3 Bantul 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Surabaya, Usaha 

Nasional: 1992), hlm.21-22. 
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b. Guru pelajaran bahasa Arab MAN 3 Bantul 

c. Peserta didik kelas X MAN 3 Bantul 

3. Metode Pengumpulan Data 

Baik dan buruknya, akurat dan tidaknya data yang diperoleh dari 

kegiatan penelitian sangat tergantung pada metode pengumpulan data 

yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian bermaksud 

mendapatkan data-data yang akurat, relevan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

beberapa metode untuk mengumpulkan data. 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang 

ditelitibaik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh 

data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.
10

 Pada penelitian ini, 

yang akan diobservasi adalah kegiatan pembelajaran bahasa Arab 

ketika di kelas ataupun di luar kelas untuk melihat bagaimana 

penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013 yang dilakukan oleh 

guru yang bersangkutan. Selain tiu juga untuk melihat dampak 

pembelajaran bahasa Arab terhadap karakter peserta didik. Hasil 

observasi dituangkan dalam lembar catatan lapangan. 

b. Wawancara 

                                                           
10

 Djam’an Syatori dan Aan Komariyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, 

Alfabeta: 2009), hlm.105. 
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Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data lapangan melalui 

percakapan atau tanya jawab.
11

 Wawancara digunakan untuk 

mengumpulkan data dari kepala sekolah dan guru bahasa Arab terkait 

dengan penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013. Selain itu juga 

untuk mencari data dari siswa terkait dengan sikap dan perilakunya 

selama pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, gambar dan sebagainya.
12

 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, kemudian memilah data menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan 

apa yang dapat diceritakan pada orang lain. 

Adapun analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

deskriptif kualitatif, yaitu setelah semua data yang diperlukan telah 

terkumpul kemudian disusun dan diklasifikasikan dengan kata-kata 

sedemikian rupa untuk menggambarkan objek-objek penelitian yang 

                                                           
11

 Ibid, hlm.130 
12

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet.ke-12 (Jakarta, 

Rineka Cipta: 2002), hlm.206. 
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dilakukan, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara proposional 

dan logis. 

Dalam melakukan metode analisis data di atasmenggunakan pola 

berpikir induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta 

atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang 

memiliki sifat umum. Sedangkan hasilnya lebih menekankan makna 

daripada generalisasi.
13

 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menunjukkan bab per bab agar terlihat dengan 

jelas rangkaian pembahasan skripsi dan agar mudah dipahami tata urutannya 

secara global. Skripsi ini terdiri dari empat bab: 

BAB I menjabarkan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II menggambarkan atau menjabarkan gambaran umum MAN 3 

Bantul 

BAB III menjelaskan isi penelitian tentang proses penerapan 

pendidikan karakter kurikulum 2013, fakor pendukung dan penghambat 

proses penerapan kurikulum 2013 pada mata pelajaran bahasa Arab kelas X di 

                                                           
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Jogja, Alfabeta: 2011), hlm.15. 
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MAN 3 Bantul, serta dampak pembelajaran bahasa Arab terhadap pendidikan 

karakter peserta didik. 

BAB IV penutup yang merupakan bab terakhir dari pembahasan 

skripsi ini, berisikan tentang kesimpulan dan saran.



 
 

64 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Pada akhir pembahasan skripsi ini, penulis mengambil beberapa 

kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis yang disesuaikan 

dengan tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, terkait dengan 

penerapan pendidikan karakter 2013 mata pelajaran bahasa Arab kelas X di 

MAN 3 Bantul, sebagai berikut: 

1. Penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013 melalui mata pelajaran 

bahasa Arab kelas X di MAN 3 Bantul sudah berjalan atau diterapkan 

dengan baik. Guru bahasa Arab berusaha menyusun RPP sesuai 

dengan kurikulum 2013. Dalam proses pembelajaran guru sudah 

menggunakan pendekatan saintifik yakni mengamati, menanya, 

mengumpulkan data/eksplorasi, mengasosiasi, dan 

mengkomunikasikan. Ketika proses pembelajaran juga menggunkan 

berbagai macam metode atau metode campuran (blended learning) 

untuk membangkitkan motivasi dan  semangat peserta didik. Guru 

bahasa Arab berusaha menciptakan pembelajaran yang lebih baik 

dengan melakukan persiapan mulai dari menyusun RPP, materi, 
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2. metode, dan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan penilaian sebagai evaluasi 

penerapan pendidikan karakter dengan cara observasi, penilaian diri, 

maupun penilaian jurnal. 

3. Faktor pendukung dan penghambat penerapan pendidikan karakter 

kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Arab kelas X di MAN 3 

Bantul: 

a. Faktor Pendukung 

1) SDM atau peserta didik itu sendiri 

2) Lingkungan atau suasana madrasah 

3) Uswah hasanah seorang guru yang menjadi model atau 

figure center bagi perkembangan akhlak peserta didik 

4) Partisipasi orangtua untuk menjadikan putra-putrinya 

menuju pribadi yang lebih baik dan berakhlak mulia. 

b. Faktor Penghambat 

1) SDM atau peserta didik yang tidak menginginkan dirinya 

menjadi lebih baik 

2) Keluarga atau kurangnya perhatian yang diberikan orang 

tua pada anak 

3) Lingkungan pergaulan anak yang jauh dari nilai-nilai 

Islam 

4) Tidak kompaknya para guru 
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4. Dampak pembelajaran bahasa Arab dalam pembentukan karakter 

siswa yang sebenarnya akan terlihat ketika siswa sudah lulus sekolah. 

Sedangkan karakter yang terlihat saat ini adalah semangat, kreatif, 

komunikatif, dan rasa ingin tahu. 

 

B. SARAN 

Perkembangan zaman yang semakin pesat telah membawa perubahan 

yang sangat besar terhadap kehidupan remaja baik itu yang bersifat positif 

maupun negativ. Untuk menyikapi keadaan ini adalah dengan melakukan 

berbagai pembinaan, terutama pembinaan pada karakter atau akhlak 

peserta didik. Dengan harapan, pembinaan-pembinaan yang dilakukan 

mampu mengendalikan peserta didik dari hal-hal yang negative. Oleh 

karena itu, dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengenai 

penerapan pendidikan karakter kurikulum 2013 dalam mata pelajaran 

bahasa Arab kelas X di MAN 3 Bantul, penulis dapat memberikan saran 

yang dapat membantu sebagai masukan bagi lembaga, antara lain: 

a. Setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lainnya. Untuk menyikapi hal ini dan mengharapkan 

siswa memiliki karakter yang positif, maka hendaknya pihak madrasah 

selalu menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya 

pembinaan karakter Islami. Jika keberadaan lingkungan sekitar 
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mampu mencerminkan aktifitas yang positif, maka secara tidak 

langsung peserta didik akan terbawa arus di dalamnya. 

b. Guru sebagai figure center di madrasah harus menjadi uswah hasanah 

bagi peserta didiknya di dalam maupun di luar madrasah. Karena 

keteladanan akan lebih cepat mempengaruhi anak dalam bertingkah 

laku. 

c. Pihak sekolah maupun guru senantiasa melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang telah diprogramkan secara continue agar karakter yang 

telah terbentuk tidak akan hilang. 

d. Memiliki kerja sama yang baik dengan orang tua peserta didik akan 

lebih mempermudah dalam upaya pembentukan karakter peserta didik. 

Agar peserta didik selalu terpantau perembangan karakternya, baik di 

sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. 
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