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MOTTO 

 

Good character consist of knowing the good, desiring the good, 

and doing the good habits of the mind, habits of the heart, and 

habits of action”1 

 

Thomas Lickona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, (New York: Bantam Books, 1991), hal. 51. 
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ABSTRAK 

Wahyu Pratama. “Penerapan konsep pendidikan karakter Thomas Lickona 

dalam buku Educating for character pada pendidikan agama islam di sekolah 

terhadap krisis karakter di era strawberry generation”. Skripsi. Yogyakarta: 

Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Indonesia saat ini telah memasuki era strawberry generation dimana 

pendidikan Indonesia saat ini belum mampu menyelesaikan masalah krisis 

karakter yang ada, dibuktikan dengan maraknya perilaku negatif yang dilakukan 

oleh siswa di sekolah. Hal ini tentunya menjadi bukti belum tercapainya tujuan 

pendidikan itu sendiri, yaitu untuk menjadikan siswa cerdas dan juga baik. Oleh 

karena itu, perlu adanya peninjauan kembali tentang pendidikan karakter yang ada 

di sekolah. Penelitian ini membahas tentang penerapan pemikiran Thomas 

Lickona tentang pendidikan karakter di dalam Pendidikan Agama islam di 

Sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk  menjelaskan konsep pendidikan karakter 

menurut Thomas Lickona dalam buku Educating for Character: How Our 

Schools Can Teach Respect and Responsibility dan juga memaparkan teori 

pendidikan karakter Thomas Lickona ketika diterapkan pada Pendidikan Agama 

Islam di sekolah terhadap kriris karakter yang ada di era strawberry generation. 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan termasuk pada kajian 

kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

historis-faktual untuk memahami pemikiran seorang tokoh. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi yang 

berubungan dengan pendidikan karakter Thomas Lickona dan krisis karakter di 

era Strawbery Generation yang bersumber dari buku, artikel, jurnal, majalah, 

makalah, dan sebagainya  baik yang sudah dipublikasikan, belum dipublikasikan 

atau bahkan tidak dipublikasikan. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi 

(content analysis). 

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

Thomas Lickona mempunyai tiga pondasi utama, dimana ketiga aspek tersebut 

sangat berkaitan dan berkelanjutan. Jika ingin menjadi manusia yang berkarakter 

baik maka harus mempunyai ketiganya. Hal itu berarti jika satu saja aspek 

tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah syarat untuk menjadi manusia yang 

berkarakter baik (good character). Ketiga aspek tersebut adalah pengetahuan 

moral (moral knowing), perasaan moral (moral acting), dan tindakan moral 

(moral acting). (2) Strawberry Generation merupakan era dimana manusia 

khususnya generasi muda di analogikan seperti buah stroberi. Bentuk buah 

stroberi yang menawan merupakan analogi dari bentuk nyata kemewahan 
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intelektual, kreatif, inovatif dan aspek positif lainnya yang dimiliki oleh generasi 

muda saat ini. Akan tetapi, bentuk atau tekstur stroberi yang mudah rusak dan 

tergores bahkan jika dengan barang tumpul merupakan analogi nyata bahwa 

generasi muda kita sekarang mudah meyerah, mudah marah dan mudah baper. Hal 

inilah yang menyebabkan timbulnya fenomena maraknya krisis karakter di era ini. 

(3) fenomena krisis karakter yang ada di era strawberry generation terjadi karena 

pendidikan karakter yang ada di dalam pendidikan agama islam di sekolah hanya 

berhenti pada aspek kognitif atau aqliyah saja dan belum menyentuh pada aspek 

qolbiyah lebih-lebih pada aspek amaliyah. Latar belakang tersebutlah yang 

membuat konsep pendidikan karakter Thomas Lickona ini cocok dan dapat 

menjadi solusi atas krisis karakter yang sedang terjadi di era strawberry 

generation apabila konsep pendidikan karakter Thonas Lickona ini diterapkan di 

dalam Pendidikan Agama Islam yang ada di sekolah, dimana tiga aspek pokok 

moral knowing, moral feeling, dan moral acting dapat menjawab permasalahan 

yang ada di sekolah. Hingga pada akhirnya pendidikan karakter yang ada pada 

Pendidikan Agama Islam di sekolah dapat menyentuh aspek aqliyah, qolbiyah, 

dan juga amaliyah dan masalah-masalah karakter yang ada di era strawberry 

generation ini dapat teratasi 

Kata kunci: pendidikan, karakter, Thomas Lickona 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan tolak ukur utama dalam menentukan maju atau 

mundurnya sebuah bangsa. Hal ini terjadi karena maju atau mundurnya sebuah 

bangsa ditentukan oleh baik dan buruknya kualitas dan pemerataan pendidikan 

yang ada, dimana kualitas pendidikan tersebut akan mempengaruhi pula pada 

kualitas pemuda dan pemudi bangsa tersebut. Bukankah nasib sebuah bangsa 

ada di tangan pemuda ? hal inilah yang melatarbelakangi fakta bahwa 

pendidikan merupakan faktor penentu maju atau mundurnya sebuah bangsa. 

Indonesia yang saat ini sedang ada pada era strawberry generation atau 

generasi stroberi tengah dijangkiti oleh maraknya perilaku negatif atau krisis 

karakter yang kian bertambah parah. Ditambah lagi saat ini hingga tahun 2045 

mendatang Indonesia memasuki era bonus demografi, dimana jumlah sumber 

daya manusia dengan usia produktif (15-64 tahun) jauh lebih tinggi dibanding 

usia muda dan usia lanjut. Hal ini tentu akan menjadi seperti analogi pisau 

bermata dua. Satu sisi Indonesia bisa mendapatkan keuntungan karena di masa 

ini pemuda lah yang mendominasi, dan sebaliknya di sisi lain Indonesia juga 

dapat terpuruk jika masalah krisis karakter pemuda ini tidak segera ditangani.1 

KPAI mencatat dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019 ada 

37.381 pengaduan kekerasan anak. Untuk Bullying baik di pendidikan maupun 

                                                           
1 Nur Falikhah, “Bonus Demografi Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia” (Volume 16, 

Nomor 32, 2017), hal. 325. 
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di sosial media angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus 

meningkat.2 

Sangat banyak kasus-kasus yang mempertegas fakta bahwa Indonesia 

sedang mengalami krisis karater. Seperti kasus-kasus berikut ini. 

NTT – Tiga pelajar SMA Negeri 1 Fatuleu melakukan pengeroyokan 

terhadap gurunya hingga babak belur. Kejadian bermula saat siswa tak 

terima ketika ditegur pada saat ujian sekolah berlangsung.3 

Surabaya – Seorang siswa SMA mabuk berat lalu menendang perwira dan 

menantangnya berkelahi.4 

Gagasan tentang Strawberry Generation atau generasi stroberi 

dimunculkan oleh Rhenald Kasali melalui bukunya “Strawberry Generation : 

Mengubah Generasi Rapuh Menjadi Generasi Tangguh”. Menurut  Rhenald 

Kasali, dari bentuk dan warnanya, stroberi itu menawan, namun di balik 

keindahannya, stroberi begitu rapuh.5 Hal ini merupakan analogi dari generasi 

kita sekarang. Layaknya buah stroberi, generasi kita sangatlah menawan dalam 

artian generasi kita sangatlah kreatif, inovatif, dan produktif. Akan tetapi, juga 

seperti tekstur buah stroberi yang “rapuh”, generasi bangsa indonesia sekarang 

juga sangatlah rapuh. Generasi kita memiliki sifat egois, mudah marah,  tidak 

mudah menerima kritik, mudah menyerah serta putus asa, memiliki Fixed 

                                                           
2 Tim KPAI, “Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 

2020, Begini Kata Komisioner KPAI” diakses dari Http://www.kpai.go.co.id/berita/Sejumlah-

Kasus-Bullying-Sudah-Warnai-Catatan-Masalah-Anak-di-Awal-2020-Begini-Kata-Komisioner 

KPAI/amp, pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 13:23. 
3 Ola Keda, “Kronologi Siswa Keroyok Guru Hingga Babak Belur Didalam Kelas” 

diakses dari Http://m.Liputan6.com/regional/read/4196475//kronologi-siswa-keroyok-guru-

hingga-babak belur -di-dalam-kelas. Pada tanggal 5 Oktober 2020 pukul 13:23. 
4 Hendra Gunawan, “Seorang Siswa Mabuk, Tendang Perwira Lalu Menantangnya 

Berkelahi” diakses dari Http://m.tribunnews.com/siswa-sma-mabuk-tendang-perwira-lalu-

menantangnya-berkelahi. Pada tanggal 4 Oktober 2020 pukul 14:12. 
5 Rhenald Kasali, Strawberry Generation(Bandung : Mizan, 2018), hal. 236. 

http://www.kpai.go.co.id/berita/Sejumlah-Kasus-Bullying-Sudah-Warnai-Catatan-Masalah-Anak-di-Awal-2020-Begini-Kata-Komisioner%20KPAI/amp
http://www.kpai.go.co.id/berita/Sejumlah-Kasus-Bullying-Sudah-Warnai-Catatan-Masalah-Anak-di-Awal-2020-Begini-Kata-Komisioner%20KPAI/amp
http://www.kpai.go.co.id/berita/Sejumlah-Kasus-Bullying-Sudah-Warnai-Catatan-Masalah-Anak-di-Awal-2020-Begini-Kata-Komisioner%20KPAI/amp
http://m.liputan6.com/regional/read/4196475/kronologi-siswa-keroyok-guru-hingga-babak%20belur%20-di-dalam-kelas
http://m.liputan6.com/regional/read/4196475/kronologi-siswa-keroyok-guru-hingga-babak%20belur%20-di-dalam-kelas
http://m.tribunnews.com/siswa-sma-mabuk-tendang-perwira-lalu-menantangnya-berkelahi
http://m.tribunnews.com/siswa-sma-mabuk-tendang-perwira-lalu-menantangnya-berkelahi
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Mindset, lebih senang menjadi generasi Passenger atau hemat bahasa erat 

kaitannya dengan “krisis karakter”.   

Sebagai solusinya, pendidikan karakter Thomas Lickona merupakan 

konsep nyata penawar kegelisahan krisis karakter generasi saat ini, dimana 

menurut Thomas lickona dalam bukunya Educating for Character, sejatinya 

tujuan pendidikan adalah untuk membantu orang menjadi pintar dan baik. 

Seperti yang diungkapkan oleh Thomas lickona : 

“down through history, in countries all over the world, education has had 

two great goals: to help young people become smart and to help them 

become good”.6 

  Pendidikan karakter dominan dibentuk melalui dunia pendidikan, dimana 

dunia pendidikan berperan penuh dalam transfer of knowledge. Dalam hal ini, 

konsep pendidikan karakter Thomas Lickona menjadi sebuah jawaban yang 

tepat atas permasalahan-permasalahan yang telah disebut di atas. Sekolah juga 

sebagai penyelenggara pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat yang 

mampu mewujudkan misi dari pendidikan karakter tersebut.  

Thomas Lickona mengungkapkan bahwa sekolah merupakan tempat 

terbaik untuk mengajarkan nilai karakter :  

“With remarkable swiftness, that has changed. Escalating moral problems 

in society—ranging from greed and dishonesty to violent crime to self-

destructive behaviors such as drug abuse and suicide—are bringing about 

a new consensus. Now, from all across the country, from private citizens 

and public organizations, from liberals and conservatives alike, all agreed 

thats school is the best place to teach character.”7 

                                                           
6Thomas Lickona, Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, (New York: Bantam Books, 1991), hal. 21. 
7 Thoimas Lickona, Educating For Character..., hal. 1. 



4 
 

Di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa, 

“Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”8 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 3 diatas dapat 

diambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter juga merupakan poin penting 

yang tertera secara implisit dibuktikan dengan adanya diksi berakhlak mulia, 

cakap, kreatif, mandiri dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.  

Pendidikan Agama Islam seharusnya merupakan sarana transformasi 

pengetahuan keagamaan dalam aspek kognitif (aqliyah), transformasi norma 

untuk membentuk sikap atau afektif (qolbiyah), dan juga berperan dalam 

mengendalikan prilaku atau aspek psikomotorik (amaliyah). Akan tetapi, hal 

ini belum dapat terlaksana dengan maksimal. Menurut Tatang dan Abas (2019 : 

159) pembelajaran PAI di sekolah masih Banyak yang hanya berhenti pada 

aspek kognitif (aqliyah) saja dan belum menyentuh pada aspek afektif 

(qolbiyah) dan juga psikimotorik (amaliyah) dibuktikan dengan banyaknya 

krisis karakter yang terjadi saat ini.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengadakan penelitian 

pustaka dengan judul “Penerapan konsep pendidikan karakter Thomas 

Lickona dalam buku Educating for character pada pendidikan agama 

islam di sekolah terhadap krisis karakter di era strawberry generation” 

                                                           
8 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep pendidikan karakter menurut Thomas Lickona dalam 

buku Educating for character ?  

2. Apa yang dimaksud dengan Strawberry generation ? 

3. Bagaimana penerapan konsep pendidikan karakter Thomas Lickona dalam 

buku Educating for character pada pendidikan agama islam di sekolah 

terhadap krisis karakter di era strawberry generation ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui konsep pendidikan karakter menurut Thomas Lickona dalam 

buku Educating for character. 

b. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Strawberry generation. 

c. Mengetahui bagaimana penerapan konsep pendidikan karakter Thomas 

Lickona dalam buku Educating for character pada pendidikan agama 

islam di sekolah terhadap krisis karakter di era strawberry generation. 

2. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian, seorang peneliti tentu berharap bahwa hasil dari 

proses penelitian dapat bermanfaat baik itu secara teoritis maupun secara 

praktis seperti yang dijelaskan di bawah ini: 
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a.   Secara Teoritis 

Secara teoritis keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tawaran pemikiran tentang solusi krisis karakter yang 

tengah terjadi di era Strawerry generation ini dengan pembelajaran PAI 

di sekolah untuk peneliti pada khususnya dan untuk para pembaca pada 

umumnya. 

b. Secara Praktis  

Secara praktis keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran terhadap : 

1) Guru Pendidikan Agama Islam 

Dapat menjadi informasi dan masukan mengenai solusi krisis 

karakter dengan pembelajaran PAI di era Strawberry Generation ini 

sehingga dalam mengajarpun dapat lebih efektif dan tentunya lebih 

jelas tentang bagaimana PAI menjadi poin penting di era Strawberry 

Generation ini. 

2) Orang Tua 

Dapat menjadi bahan persiapan untuk mendidik karakter anaknya di 

era generasi stroberi sehingga dapat menjadi lebih baik lagi. 

3) Pembuat Kebijakan  

Dapat menjadi rujukan untuk : 

1. Membuat kebijakan yang efektif dan juga tentang pendidikan 

karakter yang ada di dalam pembelajaran PAI. 



7 
 

2. Membuat kebijakan yang inovatif sehingga bisa mengakomodir 

kebutuhan Strawberry Generation. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam sebuah penelitian tentu keorisinilan hal yang pertama 

dipertanyakan. Adanya kajian pustaka tentunya untuk membuktikan hal 

tersebut. Selain untuk menunjukan keorisinilan penelitian, kajian pustaka juga 

berfungsi untuk menyajikan kajian-kajian yang relevan guna menunjukan 

perbedaan dan persamaan yang ada. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa 

judul atau tema yang sedang diteliti belum pernah diteliti atau dikaji oleh 

peneliti sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, penelitian yang relevan dengan 

penelitian penulis baik itu dalam tema maupun pembahasannya adalah sebagai 

berikut. 

1. Menurut Nur Laili kompetensi seorang guru profresional yang harus 

dimiliki guru Pendidikan Agama Islam dalam menghadapi Strawberry 

Generation adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi professional dan kepemimpinan. Adapun 

perihal generasi stroberi, guru harus mengikuti perkembangan zaman 

terutama dalam hal teknologi. Dimana generasi strawberri merupakan 

generasi yang cerdas, inovatif dan kreatif. Hanya saja generasi ini 

sangatlah rentan dan rapuh, mudah menyerah, baperan, dan lain 

sebagainya. Maka dari itu penelitian ini menggunakan konsep character 

building ala Renald Khasali sebagai solusi atas fenomena Strawberry 
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Generation ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan Perbedaannya terdapat 

pada konsep yang digunakan. Penelitian Nur Laili menggunakan 

pendekatan pendekatan Character building ala Renald Khasali yang 

dikaitkan dengan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam dalam 

menghadapi Strawberry Generation. Sedangkan penelitian yang sedang 

penulis lakukan ini menggunakan konsep pendidikan karakter Thomas 

Lickona yang dimana konsep karakter ini menjadi solusi atas krisis 

karakter yang terjadi di era Strawberry Generation. Dengan adanya 

perbedaan tersebut, maka telah membuktikan bahwa penelitian ini berbeda 

dengan penelitian sebelumnya.9 

2. Menurut Muthmainah ada tiga poin besar hasil penelitian, yaitu : a)  

Terdapat nilai-nilai karakter didalam kurikulum PAI di SMA N 1 Bantul 

dan SMK N 1 Bantul. Sehingga penguatan pendidikan karakter dapat 

terlaksana secara terstruktur. b) Penguatan pendidikan karakter melalui 

pembiasaan dapat dilakukan secara terprogram dalam pembelajaran dan 

tidak terprogram dalam kehidupan sehari-hari. c) Guru PAI di SMA N 1 

Bantul dan SMK N 1 Bantul dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan 

tuntunan untuuk besikap penuh kasih sayang, teladan, dan pendampingan 

terhadap siswa. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terdapat perbedaan 

dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan. Perbedaannya terdapat 

pada objek dan jenis penelitian yang. Obejek penelitian Muthmainah 

                                                           
9 Nur Laili, “Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menghadapi 

Strawberry Generation”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
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adalah SMA N 1 Bantul dan SMK N 1 Bantul. Sedangkan penelitian yang 

sedang penulis lakukan menggunakan penelitian generasi yang ada di era 

generasi stroberi. Selanjutnya jenis penelitian yang digunakan 

Muthmainnah dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau Field 

Research. Sedangkan jenis penelitian yang sedang penulis gunakan adalah 

penelitian kepustakaan. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka telah 

membuktikan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian diatas.10 

3. Menurut Fitchatur relevansi pendidikan akhlaq dan pendidikan karakter 

meliputi beberapa hal diantaranya dari segi tujuan, esensi kebajikan, faktor 

yang memengaruhi, dan metode pendidikan. Menurut Thomas Lickona, 

pendidikan akhlaq dan pendidikan karakter selaras dalam mengatur 

hubungannya dengan sesama manusia dan menjadi tidak selaras sebab 

pendidikan karakter tidak berkaitan dengan Sang Maha Kuasa. Hal yang 

membedakan thesis ini dengan skripsi yang sedang penulis buat adalah 

pada objek dan juga pada pembahasannya. Fitchaur Rizqoh membahas 

konsep pendidikan karakter Thomas Lickona dan ia mengaitkan 

pendidikan karakter Thomas tersebut dengan pendidikan akhlaq. 

Sedangkan penulis mengaitkannya dengan Pendidikan Agama Islam di 

sekolah ditambah dengan pembahasan tentang Strawberry Generation. 

Dengan perbedaan tersebut, maka telah membuktikan bahwa penelitian 

                                                           
10 Muthmainah, “Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA N 1 Bantul dan SMK N 1 Bantul”. Thesis, Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. 
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yang sedang penulis lakukan pada skripsi ini berbeda dengan Thesis di 

atas.11  

4. Menurut Huda Safutra metode pendidikan karakter Zakiah Darajat dimulai 

saat anak sebelum lahir sampai pembentukan karakter anak setelah lahir 

melalui lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan metode 

pembentukan karakter menurut Thomas Lickona, bisa dilakukan dalam 

lingkungan keluarga dan sekolah yaitu dengan mengajarkan kepada anak 

dengan memberi contoh perilaku yang baik, memberikan kesempatan 

kepada anak untuk mempraktikkan kebajikan, orang tua, menggunakan 

pengajaran langsung untuk membentuk hati nurani dan kebiasaan, 

melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam mendorong karakter yang 

baik, membangun komunitas moral dalam kelas, dan lain sebagainya. 

Huda safutra mengomparasikan antara pendidikan karakter Zakiah Darajat 

dengan pendidikan karakter Thomas Lickona. Sedangkan penulis 

membahas pendidikan karakter Thomas Lickona dan bagaimana 

penerapannya di pembelajaran PAI di sekolah. Perbedaan yang paling 

mendasar adalah pada objek penelitian dan pembahasannya. Maka dari itu, 

hal ini telah membuktikan bahwa penelitian yang sedang penulis lakukan 

pada skripsi ini berbeda dengan skripsi di atas.12 

                                                           
11 Fitchatur Rizqohh, “Studi Relevansi Pendidikan Akhlaq dengan Pendidikan Karakter 

Menurut Thomas Lickona”. Thesis. Jurusan Pendidikan Agama Islam Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, 2018. 
12 Huda Safutra, “Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Zakiah Daradjat Dan Thomas 

Lickona ( Studi Komparasi Tentang Metode )”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN 

Raden Intan Lampung, 2019. 
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5. Menurut Tia Sundari terdapat beberapa karakter yang disebutkan oleh 

Thomas Lickona dalam surat Yusuf ayat 58-62. Karakter tersebut 

diantaranya adalah, pemaaf, sabar, tanggung jawab, dermawan, serta adil 

dan seimbang. Maka seorang remaja hendaknya menerapkan karakter 

tersebut dalam keseharian di lingkungan keluarga, sekolah, serta 

masyarakat. Dengan menerapkan karakter tersebut, maka kerusakan serta 

kerugian akibat penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok remaja akan 

berkurang bahkan tidak terjadi lagi. Maka, orang tua dan guru perlu 

mengajarkan serta mengarahkan agar remaja dapat menyadari 

eksistensinya dengan baik. Tia Sundari meneliti nilai-nilai karakter 

Thomas Lickona di dalam Surat Yusuf ayat 58-62, sedangkan penulis 

meneliti pendidikan karakter Thomas Lickona dalam buku Educating for 

Character dan penerapannya pada Pendidikan Agama Islam di sekolah. 

Perbedaan yang paling terdapat pada objek dan juga pembahasannya. 

Maka dari itu, hal ini telah membuktikan bahwa penelitian yang sedang 

penulis lakukan pada skripsi ini berbeda dengan skripsi yang dibuat oleh 

Tia Sundari.13 

E. Landasan Teori 

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan menurut John Dewey adalah proses pembentukan 

kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam 

                                                           
13 Tia Sundari, “Eksistensi Remaja dan Pendidikan Karakter Perspektif Al-Qur’an Surat 

Yusuf Ayat 58-62 & Thomas Lickona”. Skripsis. Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN 

Ponorogo, 2021. 
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dan sesama serta diri sendiri.14 Adapun menurut kamus besar bahasa 

indonesia pendidikan berarti proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan.15  

Sejatinya, ada dua asumsi mengenai pendidikan dalam kehidupan 

manusia. Pertama, pendidikan yang berlangsung secara apa adanya atau 

secara alamiah dan tidak disengaja definisi ini mengacu pada fakta 

bahwa manusia secara alamiah adalah makhluk yang belajar dari 

peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan yang ada untuk 

mengembangkan kehidupannya.16 Hal ini juga menjadi dasar bahwa alam 

adalah sekolah yang nyata dan sebelum makna pendidikan disempitkan 

menjadi lembaga formal atau sekolah.  

Kedua, pendidikan biasa dianggap sebagai sebuah proses yang 

terjadi secara sengaja, direncanakan, didesain, dan diorganisir 

berdasarkan aturan yang berlaku seperti undang-undang. Dalam konteks 

indonesia maka hal ini menyangkut UU Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) yang merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan di 

Negara kita. Oleh karena itu, kata pendidikan berasal dari bahasa inggris 

Education, berasal dari bahasa latin Educare atau Educere yang artinya 

melatih atau menjinakkan (dalam konteks manusia yang menjinakkan 

hewan untuk kemudian diternak), dan juga berarti menyuburkan tanah 

                                                           
14 Saiful Akbar, “Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John 

Dewey” (Volume 15, Nomor 2, 2015), hal .225. 
15 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Digital Versi 1.0.3. 
16 Fatchul Mu’’iin, Pendidikan Karakter : Konstruksi Teoritik dan Praktik (Yogyakarta: 

Ar-ruzz Media, 2011), hal. 288. 
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(membuat tanah yang baik sehingga siap menjadi persemaian tumbuhan 

yang berkembang baik karena tanahnya digarap dan diolah.17 

Beralih ke karakter, kata Karakter didalam kamus besar bahasa 

indonesia mempunyai arti sifat-sifat kejiwaan, akhlaq, atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain.18 Menurut bahasa 

Yunani, Karakter adalah Charassein yang artinya adalah barang atau alat 

untuk menggores, yang kemudian hari dipahami sebagai stempel atau 

cap.19 

Karakter, menurut pengamatan seorang filsuf kontemporer 

bernama Michael Novak merupakan “campuran kompatibel dari seluruh 

kebaikan yang diidentifikasi oleh tradisi religius, cerita sastra, kaum 

bijaksana dan kumpulan orang berakal sehat yang ada didalam sejarah”. 

Sedangkan menurut seorang filsuf asal Yunani yang bernama Aristoteles, 

karakter baik adalah “tindakan-tindakan benar yang berhubungan diri 

sendiri seseorang dan orang lain”.20 

Adapun menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata 

nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, 

dan perilaku ditampilkan.21 Sedangkan, Doni Koesoma memahami 

bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebuah 

ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang 

                                                           
17 Ibid., hal. 289. 
18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Digital Versi 1.0.3. 
19 Sutardjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter  (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), hal. 76. 
20 Thoimas Lickona, Educating For Character..., hal. 81. 
21 Fatchul Mu’’iin, Pendidikan Karakter..., hal. 160. 
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bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, 

misalnya keluarga, dan juga bawaan sejak lahir.22 

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan dan karakter, berikut 

penulis sajikan juga pengertian pendidikan karakter secara utuh. 

Pendidikan karakter menurut Thomas Lickona 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, menghorormati, hak orang lainn, kerja 

keras, dan sebagainya.23  

Russel Williams sebagaimana dikutip oleh heri gunawan 

memvisualisasikan karakter layaknya sebuah dengan “otot”, yang akan 

menjadi lembek jika tidak dilatih.dengan latihan demi latihan, maka 

“otot-otot” karakkter akan menjadi kuat dan akan mewuud menjadi 

kebiasaan (Habbit). Orang yang berkarakter tidak melaksanakan suatu 

aktivitas karena takut akan sebuah hukuman, akan tetapi karena memang 

benar-benar mencintai kebaikan (Loving the good). Karena cinta itulah, 

maka muncul keinginan untuk berbuat baik (Desiring the good).24 

b. Komponen-komponen karakter 

1. Moral knowing (pengetahuan moral) 

Pengetahuan moral adalah kemampuan untuk mengetahui 

bahwa suatu perbuatan itu baik ataupun buruk. Terdapat enam aspek 

                                                           
22 Doni Koesoma,  Pendidikan Karakter : Strategi Mendidik Anak di Zaman Global 

(Jakarta: Grasindo, 2010) hal. 80. 
23 Heri Gunawan,  Pendidikan Karakter : Konsep dan Implementasi (Bandung : Alfabeta, 

2012) hal. 23. 
24 Ibid., hal. 45. 
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pengetahuan moral yaitu kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, 

penentuan nilai perspektif, pemikiran moral, pengambilan keputusan, 

dan pengetahuan pribadi. 

2. Moral feeling (perasaan moral) 

Perasaan moral adalah kemampuan untuk menilai serta 

merasakan bahwa suatu perbuatan baik memanglah baik dan 

perbuatan buruk memanglah buruk. Terdapat enam aspek perasaan 

moral, yaitu hati nurani, harga diri, empati, mencintai hal yang baik, 

kendali diri, dan kerendahan hati. 

3. Moral action (tindakan moral) 

Tindakan moral adalah hasil atau outcome dari dua komponen 

karakter sebelumnya. Ketika seorang individu telah mengetahui 

bahwa suatu perbuatan adalah baik dan menilai bahwa perbuatan 

tersebut memanglah baik, maka bagian terakhir yaitu melakukannya. 

Ada tiga aspek tindakan moral, yaitu kompetensi, keinginan, dan 

kebiasaan.25 

2. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama islam (PAI) adalah pendidikan yang 

berlandaskan pada aqidah yang berisi tentang keesaan Allah Swt sebagai 

sumber utama nilai-nilai kehidupan bagi manusia dan alam semesta. 

Sumber lainnya adalah akhlak yang merupakan manifestasi dari aqidah, 

                                                           
25 Thoimas Lickona, Educating For Character..., hal. 85. 
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yang sekaligus merupakan landasan pengembangan nilai-nilai karakter 

bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan yang ditujukan untuk dapat menserasikan, menselaraskan, 

dan menyeimbangkan antara iman, islam, dan ihsan yang diwujudkan 

dalam hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan 

diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia 

dengan lingkungan alam.26 

Pendidikan agama islam memiliki alokasi waktu 3 jam pelajaran 

selama satu minggu dan  termasuk kedalam mata pelajaran umum 

kelompok A bersama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu 

Pengetahuan Sosial, dan Bahasa Inggris.27 

b. Tujuan dan Sasaran Pendidikan Agama Islam 

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai pada mata pelajaran PAI 

dan budi pekerti adalah untuk memenuhi kebutuhan guru dalam upaya 

menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan 

menyenangkan. Pembelajaran yang dimaksud mencakup pengembangan 

ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan pada 

setiap satuan pendidikan sesuai dengan strategi implementasi kurikulum 

                                                           
26 Lampiran III Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, hal. 1. 
27 Lampiran I Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah 

Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, hal. 7. 
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2013 dengan menggunakan pendekatan scientific dan penilaian 

authentic.28 

c. Materi Pokok Pendidikan Agam Islam. 

Materi pokok Pendidikan Agama Islam dan ada 5, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Al-quran dan Hadits 

2. Aqidah 

3. Akhlak 

4. Sejarah Kebudayan Islam 29 

d. Metode Pendidikan Agama Islam. 

Beberapa metode pembelajaran yang ada pada Pendidikan Agama 

Islam adalah sebagai berikut 

1. Metode Pembelajaran Langsung (Direct Instruction) 

Direct  Instruction dikenal juga dengan active learning atau ada juga 

yang menamakan whole-class teaching. Metode ini mengacu pada 

model mengajar guru yang menyampaikan isi pelajaran kepada 

peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada mereka. 

Dalam pembelajaran PAI, metode ini dapat diaplikasikan pada materi 

yang sifatnya dapat dilakukan praktek secara langsung seperti bersuci 

atau shalat. 

 

                                                           
28 Lampiran III Permendikbud Nomor 58 Tahun 2014…, hal. 2. 
29 Ibid., hal. 5. 
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2. Metode Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merupakan sistem kerja atau belajar 

kelompok yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif harus mencakup 

lima unsur pokok, yaitu saling ketergantungan positis, tanggung jawab 

individual, interaksi personal, keahlian bekerja sama, dan proses 

kelompok. Metode ini biasanya diaplikasikan pada materi 

pembelajaran yang membutuhkan pemikiran bersama. Karena 

bukanlah kooperatif learning jika permasalahan selesai pada satu 

siswa saja. 

3. Metode Pembelajaran Kontekstual 

Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar dimana guru 

menghadirkan dunia nyata kedalam kelas dan membuat siswa 

memahami hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam 

kehidupan sehari-hari. Hingga akhirnya siswa memperoleh 

pengetahuan dan ketrampilan dari konteks yang ada, sedikit demi 

sedikit, dan dari proses mengkonstruksi sendiri, sebagai bekal untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat. 

4. Metode Pembelajaran Berdasarkan Masalah (Problem Based 

Learning) 

Model Problem Based Instruction adalah suatu metode yang diajarkan 

dengan melihat fakta yang berkembang atau berdasarkan masalah 

yang ada kemudian akan dilakukan diskusi dan pemecahan masalah 
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tersebut. Metode ini sangat baik bagi siswa agar terlatih 

menyelesaikan masalah dan melatih kebijaksanaan.30 

e. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Evaluasi adalah proses yang terjadi untuk mengukur sejauh mana 

keberhasilan sebuah kegiatan. Dalam konteks pembelajaran, evaluasi 

adalah proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran 

informasi dalam menilai kebijakan yang dibuat. Tujuan dari evaluasi 

pembelajaran adalah untuk menilai apakah sebuah sistem pembelajaran 

efektif dan efisien ketika dijalankan atau bahkan sebaliknya dimana hal-

hal yang di evaluasi meliputi evaluasi program pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan hasil pembelajaran. 

Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa prinsip, yaitu 

kontinuitas, komprehensif, adil, objektif, kooperatif, dan praktis, dimana 

implikasinya evalusai pembelajaran Pendidikan Agama Islam haruslah 

mencakup prinsip-prinsip evaluasi yang telah disebutkan, seperti 

kontinuitas, komprehensif, dan terintegrasi. Dengan demikian, pendidik 

atau guru diharapkan mampu mengevaluasi perkembangan peserta didik  

dimulai dari aspek aqliyah, qolbiyah, hingga pada aspek amaliyah.31 

 

 

                                                           
30 Ibid., hal. 21. 
31Tatang dan Abas. “Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah”, Al-Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam 

2019, Vol. 10, No 1 Hal 159. 
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3. Strawberry Generation 

Strawberry generation atau generasi stroberi adalah sebuah 

neologisme bahasa tionghoa yang mencuat ke publik karena neologisme ini 

ditujukan untuk orang Taiwan yang lahir setelah tahun 1981 yang “mudah 

mengkerut” atau secara tekstur mudah tergores dan rusak seperti buah 

stroberi.32 Analogi buah stroberi menyampaikan pesan tersirat bahwa 

generasi yang diibaratkan dengan buah stroberi adalah generasi yang 

memiliki ide yang kreatif, banyak menyimpan gagasan yang out of the box, 

dan berpikiran kritis. akan tetapi, mudah menyerah, insubordinat, manja, 

baperan, arogan. 

Beberapa ciri-ciri dari fenomena generasi ini Renald Khasali yaitu 

generasi ini sangat mudah untuk merasakan sakit hati. Generasi ini juga 

sering dijuluki dengan generasi “baperan”. Banyak berhalusinasi merupakan 

sifat dominan dari generasi ini, ditambah mereka yang tergolong dalam 

generasi ini sangat mudah sekali mengungkapkan kegalauan atau keluh 

kesahnya ke teman-temannya atau juga biasanya mereka memasang foto 

atau status kegalauannya di berbagai media sosial.33 Akan tetapi, sisi positif 

dari generasi ini adalah mereka memiliki sebuah keindahan dan keunikan 

seperti yang tergambar pada analogi buah stroberi, yaitu mereka memiliki 

kekreatifan dan banyak ide cemerlang. Para generasi ini kaya akan gagasan, 

kritis, dan yang paling spesial adalah mereka memiliki kemampuan 

                                                           
32 ”Generasi Stroberi“ diakses dari https://id.wikipedia.org/ pada tanggal 17 November 

2020 pukul 10:30. 
33 Renald Khasali, Strawberry Generation..., hal. 237. 

https://id.wikipedia.org/
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connecting the dots yang begitu luwes. Banyak anak muda yang kakinya 

jauh lebih ringan ketimbang generasi X yang banyak beban dan lebih besar 

rasa malunya untuk tampil.34 

Pada pembahasan ini, generasi stroberi menurut teori yang 

disebutkan adalah para remaja. Renald memberikan sebuah perumpamaan 

sebuah teori. Seorang anak yang berusia 5 tahun umumnya sudah memiliki 

keterampilan menyimpan satu hingga dua informasi. Selanjutnya pada usia 

10 tahun bisa tiga informasi, dan 14 tahun bisa empat informasi dengan 

substansi lengkap. Bahkan diumur selanjutnya bukan hanya mengingat, 

mereka juga melatih diri untuk menghubungkan logika tiap-tiap informasi 

sehingga saat dewasa mereka bisa cepat beradaptasi, tidak keras kepala 

bertahan pada ego logikanya sendiri.35. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk 

mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dibuktikan 

dengan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada masanya  dapat digunakan 

untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.36 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library 

Research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

                                                           
34 Ibid., hal. 238. 
35 Ibid., hal. 20. 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 6. 
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penelitian.37 Jadi, dalam penelitian ini penulis membaca buku Educating 

for character dan juga sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan 

topik yang sedang penulis bahas. Penelitian kepustakaan digunakan untuk 

memecahkan problem yang bersifat konseptual-teoritis, baik tentang tokoh 

pendidikan atau konsep pendidikan tertentu seperti tujuan, metode, dan 

lingkungan pendidikan.38  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian adalah suatu usaha untuk mendekati objek 

sehingga dapat diungkapkan sejelas mungkin. Pada pembahasan ini, 

pendekatan yang digunakan adalah History factual approach (pendekatan 

historis-faktual), yaitu penelitian yang berlatar pada pemikiran dari 

seorang tokoh, baik itu berupa karyanya atau satu topik dalam karyanya 

dengan menggunakan analisis filosofis. 39  Hal ini penulis lakukan karena 

topik yang sedang penulis bahas bersifat elaboratif dari pemikiran seorang 

tokoh sehingga dengan menggunakannya, penulis dapat menjangkau poin-

poin yang penulis kehendaki. 

3. Subjek Atau Sumber Penelitian 

Subjek atau sumber peneltian pada penelitian ini adalah buku dari 

Thomas Lickona, yaitu Educating For Character : How Our School Can 

Teach Respect And Responsibility. 

                                                           
37 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2014), hal. 3. 
38 Rofik dan Mujahid, Panduan Penulisan Skripsi (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan 

Agama Islam, 2017), hal. 20. 
39Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, 

(Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), hal. 180. 



23 
 

4. Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan hal yang diteliti dan merupakan 

sumber data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-

variabel yang diteliti.40 Objek penelitian pada penelitian ini adalah konsep 

pendidikan karakter menurut Thomas Lickona. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu metode 

pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti 

seperti catatan, buku, surat kabar, jurnal, majalah, makalah dan 

sebagainya.41 Data yang didapat dari metode domumentasi bisa berupa 

data yang sudah dipublikasikan, belum dipublikasikan atau bahkan tidak 

dipublikasikan. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis dokumen atau isi (content analisys).42 Pada penelitian ini peneliti 

berupaya untuk menafsirkan ide atau gagasan dari Thomas Lickona 

mengenai konsep pendidikan karakter yang dimana konsep ini akan di 

kaitkan dengan pembelajaran pendidikan agama islam yang ada di sekolah 

sebagai bentuk pencarian solusi pada krisis karakter atau dekadensi 

karakter yang sedang terjadi di era strawberry generatiom atau generasi 

stroberi ini.  

                                                           
40 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 34. 
41 Umar Shidiq, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, (Ponorogo: CV. Nata 

Karya, 2019), hal. 72. 
42 Sugiyono, Metode Penelitian..., hal. 73. 
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G. Sistematika Pembahasan                

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke 

dalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti atau tengah, dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman 

persetujuan bimbingan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman 

persembahan, kata pengantar, abstrak, dan daftar isi. 

Bagian inti atau tengah berisi uraian penelitian mulai dari pendahuluan 

sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu 

kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat 

bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari 

bab yang bersangkutan. Bab I skripsi berisi gambaran umum penulisan skripsi 

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian Pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Karena skripsi ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka sebelum 

masuk ke pembahasan tentang pemikiran Thomas Lickona, akan lebih baik jika 

dikemukaan terlebih dahulu riwayat hidup sang tokoh secara singkat. Hal ini 

dituangkan dalam Bab II. Bagian ini berisi riwayat hidup Thomas Lickona, 

mulai dari aspek pendidikan dan karir akademik, corak pemikiran dan karya-

karyanya serta sekilas tentang buku Educating For Character : How our 

Schools can teach respect and responsibility karya Thomas Lickona.  

Setelah menguraikan biografi Thomas Lickona, bagian selanjutnya 

yaitu Bab III. Bagian ini difokuskan pada pemaparan tentang penanaman 
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konsep pendidikan karakter menurut Thomas Lickona di dalam buku 

Educating for character pada pendidikan agama islam di sekolah terhadap 

krisis karakter di era Strawberry generation. 

Adapun bagian terakhir dari bagian inti skripsi ini adalah bab IV. 

Bagian ini disebut penutup yang memuat simpulan, saran-saran, dan kata 

penutup. 

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas konsep pendidikan 

karakter Thomas Lickona dalam buku Educating for character : how our 

school can teach respect and responsibility pada pembelajaran pendidikan 

agama islam di sekolah sebagai solusi atas krisis karakter yang ada di era 

strawberry generation, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai 

berikut. 

1. Konsep pendidikan karakter Thomas Lickona dalam buku educating for 

character adalah konsep pendidikan karakter yang menekankan pada tiga 

aspek yang dimana ketiga aspek tersebut sangat berkaitan dan 

berkelanjutan. Jika ingin menjadi manusia yang berkarakter baik maka 

harus mempunyai ketiganya. Hal itu berarti jika satu saja aspek tersebut 

tidak terpenuhi maka gugurlah syarat untuk menjadi manusia yang 

berkarakter baik (good character). Ketiga aspek tersebut adalah 

pengetahuan moral (moral knowing), perasaan moral (moral acting), dan 

tindakan moral (moral acting). 

2. Strawberry Generation merupakan era dimana manusia khususnya generasi 

muda di analogikan seperti buah stroberi. Bentuk buah stroberi yang 

menawan merupakan analogi dari bentuk nyata kemewahan intelektual, 

kreatif, inovatif dan aspek positif lainnya yang dimiliki oleh generasi muda 

saat ini. Akan tetapi bentuk atau tekstur stroberi yang mudah rusak dan 
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tergores bahkan jika dengan barang tumpul merupakan analogi nyata bahwa 

generasi muda kita sekarang mudah meyerah, mudah marah dan mudah 

baper. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya fenomena krisis karakter di 

era ini. 

3. Tujuan pendidikan menurut Thomas Lickona adalah untuk menjadikan 

manusia cerdas dan baik. Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang ada pada 

pendidikan agama islam di sekolah bahwa adanya pembelajaran pendidikan 

agama islam yaitu untuk membuat siswa menjadi manusia yang cerdas dan 

juga mempunyai akhlaq yang baik, hingga pada akhirnya akan meniru suri 

tauladan utama yaitu Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi,  pada realitanya 

tujuan pendidikan agama islam di sekolah belumlah tercapai secara 

sempurna. Hal ini dibuktikan dengan fenomena krisis karakter atau bad 

character yang marak sekali terjadi di era strawberry generation ini seperti 

bigotry, bad language, vandalism, stealing, cheating, disrespect for 

authority, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut terjadi karena pendidikan 

karakter yang ada di pendidikan agama islam di sekolah hanya berhenti 

pada aspek kognitif atau aqliyah saja dan belum menyentuh pada aspek 

qolbiyah lebih-lebih pada aspek amaliyah. Latar belakang tersebutlah yang 

membuat konsep pendidikan karakter Thomas Lickona ini cocok dan dapat 

menjadi solusi atas krisis karakter yang sedang terjadi di era strawberry 

generation apabila konsep pendidikan karakter Thonas Lickona ini 

diterapkan di dalam pembelajaran pendidikan agama islam yang ada di 

sekolah, dimana tiga aspek pokok moral knowing, moral feeling, dan moral 
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acting dapat menjawab permasalahan yang ada yaitu pendidikan karakter 

yang ada pada pendidikan agama islam di sekolah dapat menyentuh aspek 

aqliyah, qolbiyah, dan juga amaliyah hingga pada akhirnya masalah-

masalah karakter yang ada di era strawberry generation ini dapat teratasi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang konsep pendidikan 

karakter Thomas Lickona dalam buku Educating for character : how our 

school can teach respect and responsibility pada pembelajaran pendidikan 

agama islam di sekolah sebagai solusi atas krisis karakter yang ada di era 

strawberry generation, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pemaparan tentang krisis karakter yang ada di era strawberry 

generation ini hendaknya menjadi pembelajaran bahwa 

pembelajaran tidaklah cukup jika hanya sampai pada aspek kognitif 

atau aqliyah saja akan tetapi juga harus sampai pada aspek qolbiyah 

dan juga amaliyah. 

b. Sebagai guru pendidikan agama islam hendaknya mampu 

mengajarkan pendidikan karakter pada siswa sesuai dan tujuan 

pendidikan yaitu untuk menjadikan siswa cerdas dan baik. 

2. Orang Tua 

a. Sebagai orang tua yang membimbing siswa dirumah hendaknya 

tidak memandang bahwa pendidikan karakter anak hanyalah tugas 
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dari sekolah saja, melainkan tugas bersama-sama yang harus 

dilaksanakan secara berkelanjutan. 

b. Dengan adanya pembahasan tentang krisis karakter yang ada di era 

strawberry generation ini, hendaknya orang tua dapat membimbing 

anak dengan cara yang lebih baik lagi, karena zaman sudah berbeda 

yang tentunya metode pendidikan dan pengajaranpun harus 

disesuaikan dengan zaman yang ada. 

3. Pembuat Kebijakan (Kepala Sekolah) 

Kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan haruslah membuat 

kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk terciptanya pendidikan 

karakter yang baik bagi siswa dan harus menjadi jembatan antara orang 

tua dan guru. 

4. Masyarakat 

Masyarakat sebagai faktor pendukung terciptanya pendidikan karakter 

yang baik pada siswa hendaknya memiliki pemahaman bahwa 

lingkungan yang baik juga akan memengaruhi seseorang dalam 

berperilaku, Maka dari itu sudah seharusnya masyarakat bersifat 

kooperatif atas pendidikan karakter yang ada. 

C. Kata Penutup 

Alhamdulilah berkat rahmat dan nikmat Allah penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari bahwa sangat banyak sekali kekurangan di dalam 

skripsi yang berjudul Penerapan konsep pendidikan karakter Thomas Lickona 
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dalam buku Educating for character pada pendidikan agama islam di sekolah 

terhadap krisis karakter di era strawberry generation terutama dalam hal 

penulisan. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan feedback berupa kritik 

dan saran yang membangun demi terciptanya progress yang lebih baik di masa 

yang akan datang. 

Demikian skripsi ini ditulis, semoga apa yang ada pada skripsi ini dapat 

menjadi rujukan dan lebih-lebih dapat menjadi solusi atas masalah-masalah 

karakter yang ada. Hanya kepada Allah lah penulis berserah diri, semoga Allah 

senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, Aamiin yaa rabbal 

aalamin. 
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