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“Wahai anakku, pelajari adab sebelum engkau mempelajari ilmu” 

(Al-Imam Malik rahimahullah) 
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ABSTRAK 
 

Ahmad Fikri Aji Pamilu, Implementasi Pendidikan Karakter melalui 
Model Living Values Education di MAN 1 Gunungkidul, Tesis, Yogyakarta: 
Program Magister Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.  

Sejauh ini pendidikan karakter baru sebatas pendidikan tentang karakter, 
sebatas slogan atau formalitas bukan kearah pendidikan berbasis karakter. 
Pendidikan tentang karakter lebih fokus pada pengetahuan dan konsep tentang 
karakter. Sementara itu, pendidikan berbasis karakter tentang bagaimana 
mengembangkan karakter dan lebih fokus pada penciptaan suasana berbasis 
karakter di lembaga pendidikan masih sangat terbatas. Padahal pendidikan 
karakter semakin mendesak untuk diterapkan. Dan berkaitan dengan kegelisahan 
minimnya tawaran metode dalam pengembangan karakter, MAN 1 Gunungkidul 
menggunakan model Living Values Education (LVE) sebagai pendekatan dalam 
mengembangkan karakter siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui: (1) alasan LVE dipilih sebagai pendekatan dalam pendidikan 
karakter di MAN 1 Gunungkidul, (2) pelaksanaan pendidikan karakter melalui 
pendekatan LVE, dan (3) Dampak dari pendekatan LVE terhadap pembentukan 
karakter siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologis. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Adapun analisa data dilakukan dengan reduksi data, sajian data 
dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini adalah trianggulasi. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa alasan MAN 1 Gunungkidul 
menjadikan LVE sebagai pendekatan pendidikan karakter karena LVE dianggap 
sebagai upaya perbaikan kualitas pendidikan karakter, sebagai panduan dalam 
mendidik siswa, dan sebagai upaya dalam pembentukan generasi muda yang 
berkarakter unggul, berbudi pekerti luhur, cerdas, kreatif dan berakhlak mulia. 
Melalui LVE, pendidikan karakter mencakup berbagai aktivitas nilai yang terdiri 
dari Value Identification, Activity, Learning Aids, Unit Interaction, Evaluation 
Segment. Nilai yang dihidupkan dilandaskan pada Visi-Misi Madrasah yaitu: Nilai 
Religius, Nilai Kreatif, Nilai Peduli Sosial dan Nilai Mandiri. Penerapan LVE 
berdampak pada perubahan yang terjadi pada guru, yaitu guru yang akhirnya 
merasa memiliki tanggung jawab yang besar dan merasa bahwa mengajar bukan 
hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi berupaya untuk menghidupkan nilai-
nilai atau karakter yang unggul. LVE mengembangkan karakter siswa di MAN 1 
Gunungkidul dengan menggabungkan nilai-nilai kehidupan ke dalam gabungan 
aktivitas pembelajaran, budaya madrasah dan pengembangan diri.  

 

Kata kunci : pendidikan karakter, Living Values Education.  
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ABSTRACT 
 

Ahmad Fikri Aji Pamilu, Implementation of Character Education through 
Living Values Education Model at MAN 1 Gunungkidul, Thesis, Yogyakarta: 
Magister Program of State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018. 

So far character education is only a discourse about character, just a 
slogan or formalities, it is not really a character-based education. Character 
education focuses more on the knowledge and concepts of character. Meanwhile, 
character-based education explains how to develop character and focus more on 
creating character-based atmosphere in educational institutions which is still very 
limited. Though character education is urgent to be implemented. Related to the 
anxiety of the lack of methods in character development, MAN 1 Gunungkidul 
uses the Living Values Education (LVE) model as an approach in developing the 
character of the students. The purpose of this research to know: (1) LVE is chosen 
as an approach in character education in MAN 1 Gunungkidul, (2) 
implementation of character education through LVE approach, and (3) Impact of 
LVE approach towards character formation of the students. 

This research is a qualitative research with phenomenological approach. 
Interviews, observation, and documentation are used to collect the data. The data 
analysis is done by data reduction, data display and conclusion. The test validity 
test of data conducted by triangulation. 

The result of this study shows that the reason of MAN 1 Gunungkidul make 
LVE as character education approach is because LVE considered as an effort to 
improve the quality of character education, as a guide in educating students, and 
as an effort in forming young generation with supreme character, virtuous, 
intelligent, creative and having noble character. Through LVE, character 
education covers a range of value activities consisting of Value Identification, 
Activity, Learning Aids, Unit Interaction, Evaluation Segment. The values are 
based on the Madrasah Vision: Religious Values, Creative Values, Social Care 
Value and Self-Value. The implementation of the LVE affects the changes that 
occur to the teacher, the teacher who eventually feels a great responsibility and 
feels that teaching is not only a matter of delivering material, but also attempting 
to living values or characters. LVE develops the character of the students at MAN 
1 Gunungkidul by combining the values of life into a combination of learning 
activities, school culture and self-development. 

 
Keywords: character education, Living Values Education.  



 

 Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta 

alam yang Maha Rahman dan Maha Rahim. 

diberi kesempatan untuk menempuh pendidikan Pascasarjana

mampu menyelesaikan 

junjungan kita Nabi 

pengikutnya.  

Penulis menyadari bahwa 

hasil penelitian tesis ini, dapat

bimbingan, motivasi, dan kerjasama 

segala kerendahan hati 

kepada: 

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga 

3. Ro’fah, M.A., Ph.D. selaku koordinator Program Pascasarjana UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta.

xi 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta 

alam yang Maha Rahman dan Maha Rahim. karena berkat rahmat

atan untuk menempuh pendidikan Pascasarjana hingga akhirnya 

mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para 

menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan 

hasil penelitian tesis ini, dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan, 

, motivasi, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, 

segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga 

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan 

Yogyakarta. 

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

ah, M.A., Ph.D. selaku koordinator Program Pascasarjana UIN Sunan 

Yogyakarta. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta 

berkat rahmat-Nya penulis 

hingga akhirnya 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para 

dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan 

berkat dukungan, 

dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan 

engucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga 

Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan 

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana 

ah, M.A., Ph.D. selaku koordinator Program Pascasarjana UIN Sunan 



xii 
 

4. Dr. Muqowim, M.Ag selaku pembimbing dan penguji tesis dalam hal ini. 

Beliaulah yang telah meluangkan waktunya, memberikan sumbangan 

pemikiran, metodologi, dan motivasi kepada penulis, sehingga penelitian tesis 

ini dapat terselesaikan. 

5. Segenap Guru Besar, Doktor dan seluruh Dosen serta staf Program 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan 

pendidikan dan pengajaran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

program Magister ini dengan baik. 

6. Jauhari Iswahyudi, S.Pd., M.Pd. selaku kepala MAN 1 Gunungkidul dan 

segenap dewan guru serta staf dan karyawan MAN 1 Gunungkidul yang telah 

banyak membantu dalam pengumpulan data penyusunan tesis. 

7. Kedua orang tua (H. Sukirman dan Dra. Hj. Mu`miyati) dan seluruh kerabat 

dekat yang selalu memberikan doa, motivasi dan dorongan baik moral 

maupun materil dalam penyelesaian program pascasarjana ini. 

8. Rekan-rekan satu perjuangan Program Pascasarjana yang banyak sekali 

menyumbangkan ide-idenya. 

9. Guru, karyawan dan siswa MTs Al-Falaah Pandak Bantul yang telah 

memberikan doa, dukungan, serta motivasi dalam penyelesaian program 

pascasarjana ini. 

10. Semua pihak yang selalu memberikan bantuan dan motivasi yang tidak 

sempat penulis sebutkan satu-persatu. 

Semoga hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan 

ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya penelitian terkait dengan 



xiii 
 

pendidikan karakter. Akhirnya, penulis menyadari bahwa hasil penelitian tesis ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran membangun 

sangat peneliti harapkan dari para pembaca demi perbaikan penelitian selanjutnya. 

 

Yogyakarta, 10 April 2018 
Penulis, 

 

Ahmad Fikri Aji P, S.Pd.I 
1420411138  



xiv 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL  .......................................................................................   i  
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN  ...................................................   ii 
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI  .......................................   iii 
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR  ...................................................   iv 
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI  ..............................................   v 
NOTA DINAS PEMBIMBING  ......................................................................   vi 
HALAMAT MOTTO  .....................................................................................   vii 
HALAMAN PERSEMBAHAN  .....................................................................   viii 
ABSTRAK  ......................................................................................................  ix 
KATA PENGANTAR  ....................................................................................   xi 
DAFTAR ISI  ...................................................................................................   xiv 
DAFTAR TABEL  ...........................................................................................   xvi 
DAFTAR LAMPIRAN  ...................................................................................  xvii 

BAB I : PENDAHULUAN .........................................................................   1 
A. Latar Belakang .........................................................................   1 
B. Rumusan Masalah  ...................................................................   6 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  ................................................   6 
D. Kajian Pustaka  .........................................................................   8 
E. Metode Penelitian  ....................................................................   13 
F. Sistematika Pembahasan  .........................................................   19 

BAB II : TINJAUAN UMUM PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI 
LIVING VALUES EDUCATION  ..................................................   22 
A. Pendidikan Karakter  ................................................................   22 

1. Pengertian Pendidikan Karakter  .........................................   22 

2. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter  ...............................   24 

3. Prinsip-prinsip dan Pendekatan Pendidikan Karakter  
dalam pendidikan Islam .......................................................  26 

B. Implementasi Pendidikan Karakter  .........................................   30 
C. Living Values Education (LVE)  ..............................................   36 

1. Pengertian LVE  ..................................................................   36 

2. Tujuan LVE  ........................................................................   37 
D. Metode Pembelajaran LVE  .....................................................   38 
E. Pengembangan Nilai-nilai Pendidikan Karakter melalui LVE   46 

BAB III : GAMBARAN UMUM MAN 1 GUNUNGKIDUL  .....................   50 
A. Sejarah Berdiri dan Perkembangannya  ...................................   50 
B. Letak dan Keadaan Geografis  .................................................    52 
C. Visi-Misi dan Tujuan Madrasah  ..............................................   53 
D. Keadaan Guru, Karyawan dan Siswa .......................................  56 
E. Sarana dan Prasarana ................................................................   60 
F. Kurikulum Madrasah ................................................................   63 

 



xv 
 

BAB III : ANALISIS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER 
MELALUI MODEL LIVING VALUES EDUCATION DI 
MAN 1 GUNUNGKIDUL  ...........................................................  72 
A. Perencanaan Pendidikan Karakter di MAN 1 Gunungkidul  ...   72 
B. LVE sebagai Pendekatan Pendidikan Karakter di MAN 1 

Gunungkidul .............................................................................   77 
1. Landasan Pendidikan Karakter di MAN 1 Gunungkidul  ...  77 
2. Latar Belakang dimulainya Pendekatan LVE di MAN 1 

Gunungkidul  .......................................................................  80 
C. Pelaksanaan Pendidikan Karakter melalui Model LVE  ..........  82 

1. Value Identification (Identifikasi Nilai)  ..............................  84 
2. Activity (Kegiatan)  ..............................................................  85 

a. Kegiatan Pembelajaran  ..................................................  86 
b. Pengembangan Budaya Sekolah  ....................................  88 
c. Kegiatan Ko-kurikuler dan Ekstrakurikuler  ...................  90 

3. Learning Aids (Alat Bantu Belajar)  ....................................  91 
4. Unit Interaction (Unit Interaksi)  .........................................  94 
5. Evaluation Segment (Bagian Penilaian)  .............................  95 

D. Nilai-nilai yang dihidupkan  .....................................................  97 
1. Nilai Religius  ......................................................................  97 
2. Nilai Kreatif  ........................................................................  100 
3. Nilai Peduli Sosial  ..............................................................  103 
4. Nilai Mandiri  ......................................................................  105 

E. Dampak LVE terhadap Pembentukan Karakter Siswa  ............  107 

BAB IV : PENUTUP .....................................................................................   115 
A. Kesimpulan ...............................................................................   115 
B. Saran-saran ...............................................................................   116 

DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................   118 
LAMPIRAN-LAMPIRAN  ..............................................................................  121 
  



xvi 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1 Sarana Umum MAN 1 Gunungkidul, 62. 

Tabel 2 Sarana Pendukung KBM MAN 1 Gunungkidul, 63. 

Tabel 3 Karakter yang dikembangkan melalui Pendidikan Agama, 65. 

Tabel 4 Karakter yang dikembangkan melalui Pendidikan 
Kewarganegaraan, 66. 

Tabel 5 Karakter yang dikembangkan melalui Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi, 67. 

Tabel 6 Karakter yang dikembangkan melalui Pendidikan Estetika, 68. 

Tabel 7 Karakter yang dikembangkan melalui Pendidikan Jasmani, 
Olahragam dan Kesehatan, 68.  

Tabel 8 Karakter yang dikembangkan melalui Muatan Lokal, 68. 

Tabel 9 Karakter yang dikembangkan melalui Budaya Madrasah, 69. 

Tabel 10 Lembar Penilain Sikap Mata Pelajaran Fikih, 96.  

Tabel 11 Pembagian Kelas Berkarakter di MAN 1 Gunungkidul, 109.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



xvii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Pedoman Pengumpulan Data,  

Lampiran 2 Catatan Lapangan Hasil Wawancara 

Lampiran 3 Data Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan MAN 1 Gunungkidul 

Lampiran 4 Cerita Mengenai Perubahan (Testimoni) 

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian 

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan karakter mencuat sejak tahun 2010 ketika pendidikan 

karakter dijadikan sebagai gerakan nasional pada puncak acara Hari 

Pendidikan Nasional 2 Mei 2010. Munculnya pendidikan karakter sebagai 

respon terhadap kondisi karakter bangsa yang memprihatinkan, dan sekaligus 

sebagai upaya pembangunan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Upaya tersebut sejalan 

dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003) 

yaitu : 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 
dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”.1 
 
Sejauh ini telah banyak konsep pendidikan karakter dirumuskan, 

termasuk model pendidikan karakter yang telah dibuat oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan karakter dilaksanakan dengan 

menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran. Hanya 

saja, sejauh ini pendidikan karakter dari Kemendikbud sebagian besar baru 

sebatas pendidikan tentang karakter, baru sebatas slogan atau formalitas 

bukan kearah pendidikan berbasis karakter. Pendidikan tentang karakter lebih 
                                                 

1Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III, Pasal 
3, (Jakarta: Ditjen Pendis Depag RI, 2006),  8-9. 
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fokus pada pengetahuan dan konsep tentang karakter yang sudah cukup 

banyak literatur dan tokoh yang membahasnya. Sementara itu pendidikan 

berbasis karakter tentang bagaimana mengembangkan karakter dan lebih 

fokus pada penciptaan suasana berbasis karakter di lembaga pendidikan 

masih sangat terbatas.  

Mengingat berbagai macam perilaku menyimpang yang dilakukan oleh 

para remaja atau pelajar, pendidikan karakter semakin mendesak untuk 

diterapkan dalam lembaga pendidikan. Dan berkaitan dengan kegelisahan 

minimnya tawaran metode dalam pengembangan karakter, Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Gunungkidul menggunakan model Living Values Education 

(LVE) sebagai pendekatan dalam mengembangkan karakter siswa.  

Pendekatan LVE menawarkan panduan dan prinsip umum tentang 

bagaimana cara menghidupkan nilai dalam setiap individu, dan 

pengembangan karakter bangsa dengan cara mempromosikan proses 

pembelajaran berbasis nilai di lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan 

umum, seperti sekolah dan perguruan tinggi, maupun lembaga pendidikan 

berciri agama, seperti madrasah dan pesantren. LVE merupakan gerakan yang 

secara resmi dibentuk oleh PBB melalui UNESCO dan UNICEF. Gerakan ini 

sendiri dipelopori oleh Brahma Kumaris (pada HUT PBB tahun 1995) yang 

melihat dan mengukur begitu banyaknya perubahan drastis manusia kearah 

kemerosotan nilai-nilai dasar kehidupan.2  

                                                 
2Diane Tilman, Living Values Activities for Young Adults (Pendidikan Nilai untuk Kaum 

Dewasa Muda), terj. Adi Respati dkk, (Jakarta: Grasindo, 2004), xi. 
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LVE membantu menyediakan kesempatan bagi peserta didik dan 

remaja untuk menggali dan mengembangkan nilai-nilai universal, 

keterampilan sosial dan emosional, intrapersonal serta interpersonal. LVE 

juga membantu peserta didik menggali dan memilih nilai-nilai pribadi mereka 

dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.3 LVE terbentuk sebagai 

penyempurnaan model pembelajaran dalam mengembangkan karakter, karena 

pada dasarnya dalam membelajarkan nilai kehidupan harus terfokus pada 

peserta didik yang berisikan program kegiatan belajar yang aktif, kreatif, 

interaktif dan menyenangkan, sehingga dapat memberikan stimulus terhadap 

peserta didik untuk terus belajar melalui pengalaman-pengalaman di sekolah.   

Berdasarkan hasil pengamatan awal di MAN 1 Gunungkidul, peneliti 

melihat dan merasakan suasana sekolah dan metode yang dikembangkan di 

sekolah ini telah sesuai dengan prinsip pendidikan karakter program LVE 

seperti, berdiskusi, bercerita, berimajinasi, menulis, seni peran, dan berbagai 

aktivitas yang mampu memberikan motivasi pembelajaran yang nyaman dan  

menyenangkan.4 

Pemilihan MAN 1 Gunungkidul karena merupakan satu-satunya 

Madrasah Aliyah negeri di Gunungkidul yang menjadi unggulan. Selain itu, 

berdasarkan data dari Pusat Studi Agama, Budaya dan Masyarakat 

(Puskadiabuma) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, MAN 1 Gunungkidul 

merupakan salah satu Madrasah yang dipilih untuk diadakan Workshop 

                                                 
3Budhy Munawar Rachman,  Pendidikan  Karakter  (Pendidikan  Menghidupkan  Nilai 

untuk Pesantrren, Madrasah da Sekolah), (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 
2015), xvii. 

4 Hasil Pra Observasi tanggal 15 April 2017 
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Living Values Education Progam pada tanggal 29 Maret 2012, 11, 25 April 

2012, 03, 09, 24, 30, Mei 2012, 07, 13, 21 Juni 2012.5 Sehingga para guru di 

MAN 1 Gunungkidul sudah dilatih dan diberi pendampingan untuk 

pengembangan nilai dan desain pembelajaran LVE. 

Salah satu proses mendasar dalam program pelatihan LVE adalah tiap 

pendidik juga diajak untuk merefleksikan dan menggali nilai pribadi mereka, 

agar dapat menjadi pondasi dalam menciptakan suasana belajar yang berbasis 

nilai. LVE percaya bahwa nilai tidak diajarkan, melainkan ditangkap atau 

dirasakan. LVE adalah program pendidikan yang menawarkan pelatihan dan 

metodologi praktis bagi para pendidik, fasilitator, pekerja sosial, orang tua 

dan pendamping anak untuk membantu mereka menyediakan kesempatan 

bagi anak-anak dan orang muda menggali serta mengembangkan nilai-nilai 

universal. 6  

Setelah pelatihan dan pendampingan LVE, terdapat perubahan yang 

cukup signifikan terkait metode pembelajaran yang lebih menyenangkan dan 

berbasis nilai. Seperti yang dituliskan oleh salah satu guru peserta pelatihan 

LVE dalam cerita mengenai perubahan berikut ini : 

Terimakasih Tuhan, Engkau telah kirim tim LVE padaku. Dari 
merekalah aku lebih tahu dan dapat merasakan bahwa mengajar dengan 
menghidupkan nilai-nilai karakter dalam diri kita terasa menyenangkan 
dan indah untuk dilalui. Sungguh nilai-nilai karakter ini anugerah dari 
Tuhan melalui tim LVE untuk diriku, siswaku dan keluargaku. Nilai-
nilai ini akan selalu kuhidupkan agar dapat menjadi guru yang 

                                                 
5Tim Penulis, Success Story: Catatan Pengalaman Para Trainer dalam Menghidupkan 

Pendidikan Nilai di Sekolah, Pesantren dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Yayasan Wakaf 
Paramadina, 2014), 98. 

6LVE Indonesia, “Tentang LVE”, http://www.livingvaluesindonesia.org/id/about.html 
diakses tanggal 30 November 2017. 
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berkarakter dan jadi pelita bagi anak didikku. Sekarang hari-hariku 
bersama siswa kulalui dengan damai dan bahagia. 

 
Semangat siswaku  
Maju generasi emasku 
Perjuangkan masa depanmu 
Jadilah anak yang berguna bagi bangsa dan agama  
Sayang pada guru dan orang tua! 
 
Mengapa workshop LVE tidak dari dulu ya.  
 
Nikmatunnur 
MAN Wonosari Gunung Kidul, Yogyakarta7 

MAN 1 Gunungkidul merupakan salah satu sekolah dari beberapa 

lembaga pendidikaan khusunya di Yogyakarta yang mendapatkan pelatihan 

khusus dan dalam bentuk pendampingan tentang aktivitas LVE yang pada 

saat itu belum banyak dirasakan oleh sekolah-sekolah atau madrasah-

madrasah yang ternama sekalipun di Yogyakarta.  

Dari beberapa informasi tersebut diatas, maka peneliti akan meneliti 

lebih lanjut dalam bentuk tesis tentang “Implementasi Pendidikan Karakter 

melalui Model Living Values Education di MAN 1 Gunungkidul”. Secara 

rinci tentang gambaran proses penelitian tentang masalah ini akan peneliti 

uraikan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

                                                 
7Tim Penulis, Success Story: Catatan, 106. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut:  

1. Mengapa MAN 1 Gunungkidul menggunakan model Living Values 

Education sebagai pendekatan dalam pendidikan karakter? 

2. Bagaimana proses implementasi pendidikan karakter melalui model 

Living Values Education di MAN 1 Gunungkidul? 

3. Bagaimana hasil yang dicapai dalam implementasi pendidikan karakter 

melalui model Living Values Education di MAN 1 Gunungkidul?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui sebab-sebab dan latar belakang MAN 1 

Gunungkidul menggunakan model Living Values Education sebagai 

pendekatan dalam pendidikan karakter. 

b. Untuk mengkaji pelaksanaan pendidikan karakter melalui model Living 

Values Education di MAN 1 Gunungkidul.  

c. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari pelaksanaan pendidikan 

karakter melalui model Living Values Education di MAN 1 

Gunungkidul. 
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2. Manfaat Penelitian 

Setelah menentukan tujuan penelitian, selanjutnya menentukan 

kegunaan penelitian baik untuk pengembangan teori, bagi peneliti, dan 

masyarakat umum. Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Memberikan khazanah pengetahuan bahwa pendidikan 

karakter milik semua mata pelajaran, dan bukan hanya Guru saja 

sebagai pelaksana, tetapi semua karyawan Sekolah dan siswa. 

Pendidikan karakter selama ini masih sebuah wacana yaitu pendidikan 

tentang karakter yang lebih fokus pada pengetahuan dan konsep tentang 

karakter. Sementara itu pendidikan karakter yang dibutuhkan saat ini 

adalah pendidikan berbasis karakter, yang mengembangkan karakter 

dan lebih fokus pada penciptaan suasana berbasis karakter di lembaga 

pendidikan. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan bagi MAN 1 Gunungkidul mengenai hasil dari 

implementasi pendidikan karakter melalui model Living Values 

Education. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan 

masukan bagi para guru, mengenai efektivitas model pembelajaran 

pendidikan karakter melalui pendekatan Living Values Education.  
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c. Bagi pembaca, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi 

gambaran dan pengetahuan mengenai implementasi pendidikan 

karakter melalui model Living Values Education. 

D. Kajian Pustaka 

Sebelum melakukan penulisan secara mendalam, peneliti melakukan 

tinjauan pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka 

ini akan membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu : 

Pertama, Disertasi yang ditulis oleh Rusnita Hainun dengan judul 

“Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah (Studi Kasus Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu)”.8 Penelitian 

ini mengkaji tentang pembentukan karakter siswa melalui pembelajaran PKN 

yang meliputi tujuan, strategi dan evaluasi pembelajaran karakter melalui 

PKN di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu.  

Adapun yang membedakan dengan penelitian tersebut di atas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada fokus 

peneltiannya, penelti di atas memfokuskan pada pembentukan karakter pada 

siswa melalui pembelajaran PKN di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu, 

sedangkan tesis peneliti yang akan di teliti lebih berfokus pada 

pengembangan karakter melalui model Living Values Education. Adapun 

                                                 
8Rusnita Hainun, Pembentukan Karakter Siswa Di Sekolah (Studi Kasus Pembelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan di SMA Negeri 4 Kota Bengkulu), Disertasi, Pascasarjana UIN 
Sunan Kalijaga, 2014. 
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persamaan yang terdapat dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu 

pada implementasi pendidikan karakter bagi siswa di Sekolah. 

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Khasan Ubaidillah dengan judul 

“Pengembangan Nilai-nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Metode 

Bercerita”,9 dengan studi kasus di TK Pembina Kecamatan Sanden. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan metode bercerita di TK 

Pembina Kecamatan Sanden  dilakukan dengan beberapa tahap, yakni tahap 

perencanaan, tahap penerapan dan tahap evaluasi. Implikasi dari penerapan 

metode bercerita di TK Pembina Kecamatan Sanden telah mempengaruhi 

karakter anak dalam kehidupan sehari-hari yang telah mereka tunjukkan baik 

di sekolah maupun di rumah. 

Adapun yang membedakan dengan penelitian tersebut di atas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada fokus 

peneltiannya, penelti di atas memfokuskan pada pengembangan karakter pada 

anak usia dini melalui pembelajaran kearifan lokal, sedangkan tesis peneliti 

yang akan di teliti lebih berfokus pada pengembangan nilai-nilai karakter 

melalui model Living Values Education. Adapun persamaan yang terdapat 

dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu pada pengembangan karakter 

pada peserta didik. 

Ketiga, Tesis yang ditulis Agus Suroyo dengan judul “Sistem 

Pembelajaran Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PAI: Studi 

                                                 
9Khasan Ubaidillah, Pengembangan Nilai-nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Metode 

Bercerita, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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Komparasi MAN Wonosari dan SMK Negeri satu Wonosari”10. Tesis ini 

membandingkan sistem pembelajaran pendidikan karakter dalam 

pembelajaran PAI antara dua lembaga pendidikan yang berbeda dengan 

jenjang yang sama. Hasil penelitian dalam tesis tersebut menunjukkan adanya 

kesamaan dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dalam sistem 

pembelajaran PAI mulai dari perencanaan, metode, media, dan evaluasi. 

Metode pembelajaran pendidikan karakter di MAN Wonosari adalah model 

tadzkiroh dan istiqomah. Sedangkan pembudayaan karakter dilakukan dengan 

pembiasaan. Adapun metode di SMK Negeri 1 Wonosari meliputi teladan, 

dorongan, kontinuitas dan student center. Sedangkan pembelajaran karakter 

dengan pembudayaan dilakukan dengan pembinaan.  

Adapun hal-hal yang membedakan dengan penelitian tersebut di atas 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada fokus 

peneltiannya, penelti di atas memfokuskan pada sistem pembelajaran 

pendidikan karakter dalam pembelajaran PAI melalui model tadzkiroh dan 

istiqomah, sedangkan tesis peneliti yang akan di teliti lebih berfokus pada 

pengembangan nilai-nilai karakter melalui model Living Values Education. 

Adapun persamaan yang terdapat dengan penelitian yang akan peneliti teliti 

yaitu pada sama-sama membahas pendidikan karakter, begitu juga diantara 2 

lembaga pendidikan tersebut di atas, dalam faktor pendukungnya terdapat 

program Living Values Education (LVE) dalam membentuk karakter peserta 

didiknya. 

                                                 
10Agus Suroyo, Sistem Pembelajaran Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran PAI: Studi 

Komparasi MAN Wonosari dan SMK Negeri satu Wonosari, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2012. 
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Keempat, Tesis yang ditulis Halmiah Palamban dengan judul 

“Membangun Kecerdasan Spiritual Peserta Didik dalam Pembelajaran Al-

Qur’an di Madrasah Melalui Model Living Values Education (LVE)”11. Tesis 

ini difokuskan pada bagaimana membangun kecerdasan spiritual peserta didik 

di Madrasah dalam pembelajaran al-Qur’an melalui Living Values Education 

(LVE) atau pendidikan menghidupkan nilai-nilai yang merupakan 

rekomendasi badan UNESCO PBB untuk para pendidik dan pemerhati 

pendidikan di seluruh dunia, dimana dalam program ini para pendidik akan 

membantu para peserta didik untuk menghayati dan merefleksikan secara 

langsung dua belas unit nilai-nilai kunci pribadi dan sosial dengan 

dieksplorasi dan dikembangkan dari waktu ke waktu.  

Adapun yang membedakan tesis tersebut di atas dengan penelitian yang 

akan dilakukan yaitu, tesis ini difokuskan bagaimana membangun kecerdasan 

spiritual peserta didik di Madrasah dalam pembelajaran al-Qur’an melalui 

Living Values Education (LVE) sedangkan dalam penelitian ini yang akan 

dilakukan lebih diarahkan kepada implementasi nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui model Living Values Education, dengan penelitian lapangan 

sebagai metode penelitiannya. Adapun yang menjadi persamaan dengan 

penelitian ini hanya terletak dalam model pendekatannya saja keduanya 

sama-sama menggunakan pendekatan Living Values Education (LVE) 

sebagai model pendekatannya. 

                                                 
11Halmiah Palamban, Membangun Kecerdasan Spiritual Peserta Didik dalam 

Pembelajaran Al-Qur’an di Madrasah Melalui Model Living Values Education (LVE), Tesis, 
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 
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Kelima, Tesis yang ditulis oleh Mohammad Ariandy dengan judul 

“Implementasi Model Living Values Education dalam Upaya Meningkatkan 

Kompetensi Guru PAI (Studi Komparasi antara MTs Negeri Wonosari 

Gunungkidul dan SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman)”12. Hasil penelitian 

ini menjelaskan upaya-upaya pelaksanaan peningkatan kompetensi guru PAI 

melalui pendekatan model Living Values Education di MTs Negeri Wonosari 

dan SMP Muhammadiyah 1 Depok terimplementasi dengan baik yang 

menghasilkan lima langkah perubahan. Faktor penghambat dan pendukung di 

kedua lembaga pendidikan menitikberatkan pada 3 hal yaitu faktor 

implementasi internal dan eksternal dalam kegiatan pembelajaran di masing-

masing lembaga dan faktor proses penyelenggaraan pelatihan model LVE 

serta partisipan dari para guru di masing-masing lembaga pendukung. 

Adapun yang membedakan dengan penelitian tersebut di atas dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah implementasi model LVE 

digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru PAI, sedangkan tesis 

peneliti yang akan di teliti model Living Values Education yang digunakan 

untuk mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter peserta didik. Adapun 

persamaan yang terdapat dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu 

pada model Living Values Education sebagai pendekatan yang digunakan. 

 

                                                 
12Mohammad Ariandy, Implementasi Model Living Values Education dalam Upaya 

Meningkatkan Kompetensi Guru PAI (Studi Komparasi antara MTs Negeri Wonosari 
Gunungkidul dan SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman), Tesis, Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 

bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengamatan, 

wawancara atau penelaahan dokumen. Dalam melaksanakan penelitian 

kualitatif sesuai dikutip dalam Moleong, seorang peneliti harus 

memperhatikan ciri-ciri yang mencakup: latar alamiah, manusia sebagai 

alat atau instrumen, metode kualitatif, analisa deskriptif, lebih 

mementingkan proses dari pada hasil, adanya kriteria khusus untuk 

keabsahan data, desain yang bersifat sementara serta hasil penelitian yang 

dirundingkan dan disepakati bersama.13 

Pendekatan adalah cara pemrosesan subyek atas obyek untuk 

mencapai tujuan. Pendekatan juga bisa berarti cara pandang terhadap 

sebuah obyek persoalan, dimana cara pandang itu adalah cara pandang 

dalam konteks yang lebih luas.14 Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi (phenomenologi 

approach), yaitu pendekatan dengan berusaha memahami subyek dari 

sudut pandang subyek sendiri, dengan membuat tafsiran melalui skema 

konseptual, sehingga ditemukan fakta dan penyebabnya. Melalui 

pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini diterapkan dengan 

mengamati fenomena-fenomena dunia subyek yang diamati melalui 

tindakan dan pemikirannya, guna memahami makna yang disusun oleh 

                                                 
13J. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2011), 8. 
14 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 60. 
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subyek di sekitar kejadian sehari-hari.15 Fenomena yang dimaksud adalah 

meliputi proses pendidikan karakter melalui model Living Values 

Education di MAN 1 Gunungkidul. 

2. Subyek penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan 

utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan subyek penelitian atau 

informan. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.16 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelititan ini adalah Kepala 

Madrasah, guru-guru PAI atau guru-guru yang sudah mengikuti pelatihan 

dan pendampingan Living Values Education, waka kurikulum dan peserta 

didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Gunungkidul.  

3. Metode pengumpulan data 

a. Observasi 

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu 

dengan panca indra lainnya. Melalui observasi, peneliti belajar tentang 

perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.17 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan proses implementasi pendidikan karakter melalui model Living 

Values Education bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 

                                                 
15Norman K. Dezin, Handbook of Qualitative Research (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2009), 263. 
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 

2009), 85. 
17Ibid, 64. 
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Gunungkidul, terutama yang menyangkut pelaksanaan pembelajaran, 

sikap dan perilaku peserta didik yang berkaitan dengan nilai-nilai, 

aktivitas keseharian di Madrasah maupun di luar jam pelajaran, serta 

berbagai kegiatan yang diadakan oleh Madrasah. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara-cara memperoleh data dengan 

berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan 

individu maupun individu dengan kelompok. Melalui wawancara dapat 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini 

tidak bisa ditemukan melalui observasi.18 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk 

dalam kategori in-depth interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan.19 

Adapun pihak-pihak yang diwawancara adalah sebagai berikut : 

1) Kepala madrasah, yaitu kepala madrasah sekarang dan kepala 

madrasah yang menyelenggarakan pelatihan LVE. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui data yang berkaitan dengan alasan 

                                                 
18Ibid, 72. 
19Ibid, 73-74. 
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pemilihan model Living Values Education menjadi pendekatan 

dalam pendidikan karakter, pelaksanaan dan hasilnya. 

2) Guru, terutama yang sudah mengikuti pelatihan LVE. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui secara garis besar tahapan proses 

implementasi pendidikan karakter meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. 

3) Waka kurikulum, untuk mengetahui perencanaan pendidikan 

karakter dan kebijakan Madrasah atau program-programnya yang 

ada dalam kurikulum. 

4) Siswa, beberapa siswa untuk menanggapi model pembelajaran 

LVE dan program-program atau kegiatan madrasah yang berbasis 

nilai. 

c. Studi dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan 

harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, 

kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa, dan lain lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif..20 

                                                 
20Ibid, 75. 
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Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data Madrasah 

yang diperoleh dari Tata Usaha MAN 1 Gunungkidul, guru, Waka 

Kurikulum dan Bimbingan Konseling, diantaranya: 

1. Profil MAN 1 Gunungkidul 

2. Sejarah berdirinya MAN 1 Gunungkidul 

3. Keadaan siswa, guru dan karyawan MAN 1 Gunungkidul 

4. Sarana dan prasarana MAN 1 Gunungkidul 

5. Perangkat Pembelajaran 

6. Kurikulum MAN 1 Gunungkidul 

7. SK Pembagian Tugas Guru 

8. Tata Tertib Siswa 

9. Dokumentasi foto-foto kegiatan madrasah 

4. Teknik analisa data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis model interaktif (interactive model of analysis) yang terdiri dari 

tiga komponen analisis berupa: 

a. Reduksi data (reduction data), yakni data yang diperoleh di lokasi 

penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan 

yang lengkap dan terinci.21 Dalam penelitian ini, semua hasil observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di MAN 1 Gunungkidul di 

dirangkum, kemudian dipilih hal pokok yang berkaitan dengan 

penelitian pendidikan karakter melalui pendekatan LVE. 

                                                 
21Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosisal (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 339. 
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b. Sajian data (data display), yakni memudahkan bagi peneliti untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

penelitian.22 Sajian data dalam penelitian ini merupakan gambaran 

keseluruhan informasi tentang pendidikan karakter melalui pendekatan 

LVE di MAN 1 Gunungkidul. 

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing), yakni melakukan 

verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama 

proses pengumpulan data.23 

Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan 

cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul 

dan lain sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih 

bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses 

verifikasi secara terus menerus, dan setiap kesimpulan senantiasa 

dilakukan verifikasi selama berlangsungnya penelitian. 

5. Uji keabsahan data 

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

trianggulasi, yaitu teknik pengolahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. 

Trianggulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

                                                 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang 

berbeda. Sedangkan trianggulasi metode adalah menggunakan berbagai 

metode pengumpulan data untuk menggali data yang sejenis. 24  

Dalam hal ini peneliti melakukan triangulasi dengan perbandingan 

sumber dan teori, melakukan pengecekan antar data-data yang didapat dari 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diambil dari subyek 

penelitian di MAN 1 Gunungkidul, yaitu dengan:  

a. Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan tesis ini dibagi ke dalam 

tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti dan bagian akhir. Bagian awal 

dimulai dengan halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman 

pernyataan plagiasi, halaman pengesahan, halaman persetujuan, nota dinas 

pembimbing, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar grafik, daftar diagram. Bagian ini digunakan untuk mengetahui 

identitas peneliti dan menunjukan keabsahan administrasi. 

                                                 
24Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 78. 
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Bagian tengah (isi) berisi uraian penelitian pendahuluan sampai bagian 

penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai suatu kesatuan. Pada 

tesis ini peneliti memaparkan hasil penelitian dalam lima bab. Pada setiap bab 

menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Sistematika 

penulisan tesis ini sebagai berikut: 

Bab I, berisi tentang pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini menjadi landasan 

teoritis metodologis bagi penelitian dan digunakan pada bab selanjutnya. 

Bab II, membahas tentang teori-teori yang berkenaan dengan penelitian. 

Pembahasan ini mencakup pendidikan karakter, dan pendekatan Living 

Values Education dalam membentuk karakter peserta didik. Bab ini menjadi 

landasan teoritis dalam menganalisis masalah penelitian. 

Bab III, berisi kondisi objektif dari lokasi Madrasah Aliyah Negeri 1 

Gunungkidul yang meliputi, identitas Madrasah, letak dan keadaan geografis, 

sejarah berdirinya Madrasah, visi dan misi, kondisi pendidik (guru), peserta 

didik (siswa), dan personalia kependidikan meliputi struktur organisasi dan 

tenaga kependidikan, fasilitas sarana dan prasarana, kurikulum. Bab ini 

digunakan untuk mengetahui secara detail keadaan dan lokasi penelitian. 

Bab IV, menguraikan analisis mengenai alasan atau sebab-sebab MAN 

1 Gunungkidul menggunakan pendekatan Living Values Education, proses 

implementasi pendidikan karakter melalui model Living Values Education 

dan implikasinya bagi peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri 1 
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Gunungkidul. Bab ini merupakan langkah-langkah dari penerapan landasan 

teoritis metodologis yang terdapat pada bab pertama. 

Bab V, yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian. 

Saran-saran tentang hasil penelitian juga disampaikan dalam bab ini agar 

dipertimbangkan mengenai masukan dari peneliti, baik bagi MAN 1 

Gunungkidul maupun peneliti yang lain ataupun kalangan umum sekalipun. 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Living Values Education (LVE) adalah pendekatan yang digunakan dalam 

penerapan pendidikan karakter di MAN 1 Gunungkidul. Tujuannya adalah 

menghidupkan nilai-nilai universal yang ada, dan merupakan sarana untuk 

memahami apa dampak dari suatu tindakan pada diri sendiri, orang lain dan 

masyarakat. MAN 1 Gunungkidul menjadikan LVE sebagai pendekatan 

pendidikan karakter karena LVE dianggap sebagai upaya perbaikan kualitas 

pendidikan karakter dalam pendidikan di Indonesia, sebagai panduan dalam 

mendidik siswa, dan sebagai upaya dalam pembentukan generasi muda sehingga 

terbentuk output generasi muda yang berkarakter unggul, berbudi pekerti luhur, 

cerdas, kreatif dan berakhlaq mulia.  

Melalui LVE MAN 1 Gunungkidul mengembangkan pendidikan karakter 

dalam berbagai aktivitas nilai kehidupan yang melibatkan berbagai komponen 

pendidikan mulai dari tahapan awal pengidentifikasian nilai sampai kepada tahap 

evaluasi yang dilakukan siswa bersama-sama dengan orang dewasa. Tahapan 

tersebut meliputi tahapan Value Identification, Activity, Learning Aids, Unit 

Interaction, Evaluation Segment. Nilai yang dikenalkan kepada siswa tidak 

sebatas pada 18 atau 12 nilai itu saja, dalam prakteknya guru memasukan nilai-

nilai lain sesuai dengan yang ada dalam budaya masing-masing. MAN 1 

Gunungkidul merumuskan nilai-nilai yang dihidupkan kepada siswa dalam 
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program LVE yang dilandaskan pada Visi-Misi Madrasah yaitu: Nilai Religius, 

Nilai Kreatif, Nilai Peduli Sosial dan Nilai Mandiri. 

Penerapan  LVE dalam mengembangkan nilai-nilai pendidikan karakter di 

MAN 1 Gunungkidul cukup efektif, hal ini dikarenakan setelah adanya 

penerapan LVE, orientasi guru menjadi berubah yaitu tidak sekedar 

menyampaikan materi tetapi juga sebisa mungkin selain penguasaan materi dan 

hasil yang baik, siswa tetap dapat memiliki nilai-nilai atau karakter yang unggul. 

LVE secara baik dapat mengembangkan nilai-nilai atau karakter siswa di MAN 1 

Gunungkidul dengan menggabungkan nilai-nilai kehidupan ke dalam gabungan 

aktivitas pembelajaran. Karena sangat penting menciptakan suasana berbasis 

nilai dimana mereka merasa diperkuat, didengar dan dihargai. Sehingga siswa 

memperoleh keuntungan dengan mengembangkan keahlian hingga kemampuan 

kognitif dan pemahaman nilai-nilai. Selain itu, melalui LVE siswa lebih 

termotivasi agar mau belajar dan mempergunakan kemampuan sosial yang 

positif. 

B. Saran-saran 

Peneliti memiliki beberapa saran kepada stakeholder di MAN 1 

Gunungkidul, sebaiknya  sering  diadakan  pelatihan-pelatihan/workshop  terkait  

dengan  program  LVE  (Living  Value  Education)  atau pendidikan  tentang  

nilai-nilai  kehidupan  sehingga  seluruh  warga sekolah akan lebih sadar tentang 

pentingnya pendidikan nilai dan penciptaan iklim sekolah yang berbasis nilai 

lebih terasa. Serta diadakan refleksi diri dari guru secara bersama terkait 
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bagaimana pengembangan nilai-nilai yang ingin dan telah dilaksanakan Guru 

diharapkan lebih kreatif membuat kegiatan-kegiatan yang berbasis nilai. Guru 

juga seharusnya selalu melalukan refleksi terhadap diri sendiri terkait nilai-nilai 

yang akan diajarkan. Madrasah juga harus lebih memperhatikan orang tua siswa, 

karena merupakan  partner utama guru dalam mensukseskan pendidikan karakter 

pada siswa. Kegiatan yang melibatkan masyarakat juga harus lebih sering 

dilakukan. Pentas-pentas nilai juga harus dapat disaksikan oleh masyarakat luas, 

bukan hanya orang tua dan beberapa tamu undangan. 
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