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Seperti apa kondisi pendidikan nilai yang dilakukan di
sekolah sekarang ini?
Seperti apa penanaman pedidikan nilai yang dilakukan
di keluarga?
Seperti apa kondisi pendidikan nilai yang dilakukan di
masyarakat sekarang ini?
Mampukah sekolah, keluarga, dan masyarakat
menanamkan nilai-nilai positif melalui pendidikan dan
personalisasi nilai pada anak?
Bagaimanakah praktik pelaksanaan pendidikan dan
personalisasi nilai yang dilaksanakan oleh sekolah,
keluarga dan masyarakat?
Bagaimana suasana pendidikan, apa tujuannya dan
bagaimana pula cara mencapai tujuan itu?
Sejauh mana kemampuan sekolah, keluarga dan
masyarakat melaksanakan dan mengembangkan fungsi
pendidikan nilai di sekolah, keluarga dan masyarakat
sebagai lembaga pendidikan (umum) bagi anak?

TUJUAN PENELITIAN TAHUN KE 1


Merancang model pendidikan nilai yang
berbasis pada lingkungan pendidikan
formal (sekolah), pendidikan informal
(keluarga), dan pendidikan non formal
(masyarakat).

MANFAAT PENELITIAN TAHUN KE-1
1. MANFAAT BAGI SEKOLAH :
 Menggambarkan model pendidikan nilai yang aplikatif
untuk sekolah berbasis budaya mutu sekolah
 Acuan konsep pendidikan nilai untuk anak dalam sekolah
 Acuan praktik pembimbingan anak dalam kesehariannya di
sekolah
2. MANFAAT BAGI ORANG TUA :
 Memberi gambaran model pendidikan nilai berbasis nilai
budaya keluarga
 Acuan konsep pendidikan nilai untuk anak dalam keluarga
 Acuan praktik pembimbingan anak dalam keseharian di
keluarganya
3. MANFAAT BAGI TOKOH MASYARAKAT :
 Memberi gambaran model pendidikan nilai berbasis nilai
budaya masyarakat setempat
 Acuan konsep pendidikan nilai untuk anak dalam
masyarakat
 Acuan praktik pembimbingan anak dalam keseharian di
masyarakat
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Penelitian Awal
Perencanaan
Mengembangkan model awal
Uji coba produk awal
Pengujian Produk utama
Pengujian lapangan secara operasional
Diseminasi dan implementasi
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DISEMINASI DAN IMPLEMENTASI
-MODEL AKHIR
-SIMPULAN DAN REKOMENDASI
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MATRIKS DIFERENSIASI MODEL PENDIDIKAN NILAI
BERBASIS SEKOLAH, KELUARGA DAN MASYARAKAT
SEKOLAH
MUATAN
Nilai Mata Pelajaran Umum
Dan
Nilai Mata Pelajaran Agama

1.
2.
3.
4.
5.

METODE
Ceramah bervariasi
Tanya Jawab
Penugasan
Latihan
Diskusi Kelas

SUMBER
1. Pendidik sekolah; guru
2. Buku teks mata pelajaran umum
3. Buku teks mata pelajaran agama
4. Buku teks tematik

1.
2.

3.
1.
2.

MEDIA
White Board dan Black Board
Perpustakaan

Flow Chart

EVALUASI
Evaluasi Proses: Tes Lisan
Evaluasi Hasil: Tes Tulis
(Harian, UTS dan UAS)

KELUARGA

MASYARAKAT

MUATAN
Pendidikan moral dan etika
berlandaskan ketaatan kepada
Tuhan YME

MUATAN
Pengelolaan qalbu dan
implementasinya dalam
kehidupan

1.
2.
3.
4.
5.

METODE
Dialog keluarga
Pemberian contoh
Pembiasaan sikap baik
Pemberian hadiah dan
sanksi
Penyampaian kisah cerita

1.
2.
3.
4.

METODE
Ceramah
Tanya jawab dan diskusi
Penugasan dan simulasi
Muhasabah dan latihan

SUMBER
1.Ayah dan Ibu
2.Lingkungan keluarga dan sekitar
rumah tinggal
3.Lingkungan masyarakat tertentu

SUMBER
1. Staf pengajar (asatidz)
2. Pembimbing santri
3. Lingkungan pesantren
4. Lingkungan masyarakat sekitar

MEDIA
1.
Situasi rumah keluarga
2.
Masjid dan rumah tetanga
3.
Al-Quran, buku, dan
televisi
EVALUASI
1.Evaluasi Proses: Dialog
2.Evaluasi Hasil: Mengamati
perkembangan aktifitas harian
dan bulanan

MEDIA
1.
White board dan spidol
2.
LCD, laptop dan
perpustakaan
3.
Al quran dan flip chart
EVALUASI
Perilaku dan Sikap dalam
Berinteraksi dengan lingkungan
masyarakat

Model Pendidikan Nilai Berbasis Sekolah
PADA Madrasah Aliyah Negeri Cianjur
MUATAN

METODE

MEDIA

SUMBER

EVALUASI

Ekonomi
Konvensional

1. Ceramah
Bervariasi
2. Tanya Jawab
3. Penugasan
4. Latihan

1. White Board
2. Black Board
3. Perpustakaan

1. LKS
2. Buku Pelajaran
Ekonomi
3. Kumpulan Ayat Al
Qur’an tentang
Ekonomi

1. Evaluasi Proses:
Tes Lisan
2. Evaluasi Hasil:
Tes Tulis (Harian,
UTS dan UAS)
Bentuk Soal:
PG dan Esai

Ekonomi Syariah

1.Ceramah
bervariasi
2.Tanya Jawab
3.Penugasan
4.Latihan
5.Diskusi Kelas

1. White Board
2. Black Board
3. Perpustakaan
4. Kaligrafi
5. Flow Chart
6. Al qur’an

1. LKS
2. Buku Pelajaran
Fikih
3. Kumpulan Ayat Al
qur’an tentang
Ekonomi
4. Kumpulam Hadist
Bukhori-Muslim
5. Buku Fikih
Muamalah

1. Evaluasi Proses:
Tes Lisan
2. Evaluasi Hasil:
Tes Tulis (Harian,
UTS dan UAS)
Bentuk Soal:
PG dan Esai

Model Pendidikan Nilai Berbasis Keluarga
Pada Keluarga Karyawan Pondok Pesantren Darut Tauhid
MUATAN

METODE

MEDIA

Anak yang shaleh
dan shalehah terdiri
atas nilai-nilai
berprilaku kepada
Allah, Akhlak
kepada Rasul,
Akhlak kepada orang
tua, akhlak kepada
sesama manusia,
akhlak terhadap
lingkungan.

1. Pertemuan
Rutin: Ba’da
shalat
maghrib dan
shalat subuh
2. Pertemuan
Bias: kapan
pun
dan
dimana pun
3. Contoh
tauladan,
pembiasaan,
ganjaran dan
hukuman,
kisah.

Televisi, Video,
Rumah, Buku,
Mesjid, Al-Qur’an,
dan memanfaatkan
yang ada, serta
tidak bersifat
kontekstual.

SUMBER
1. Ayah dan Ibu
2. Saudara dekat dan
tetangga

EVALUASI
1. Evaluasi
pendidikan
harian, melalui
aktivitas yang
sudah dilakukan,
2. Evaluasi
pendidikan
bulanan melalui
capaian target
bulanan

Model Pendidikan Nilai Berbasis Masyarakat
di Pondok Pesantren Darut Tauhid
MUATAN

METODE

IlaajAmrodlil
Qalb (Obat
penyakit-penyakit
Hati)

1. Ceramah,
diskusi,
dan tanyajawab
2. Dramatisasi
3. Dialog
hikmah

MEDIA

1. White
board,
spidol,dan
penghapus,
2. LCD dan
laptop
3. Kertas

SUMBER

Ustadz berperan
sebagai fasilitator
dalam menggali
hikmah dari
kejadian-kejadian
yang telah dialami
santri

EVALUASI

1. Diskusi harian
2. Laporan
perkembangan
individu
(Personal
Report)
3. Review-test
setiap akhir sesi
pertemuan
4. Post-test di
akhir masa
program
pendidikan

KESIMPULAN
DAN
SARAN

KESIMPULAN (1)


Kondisi pendidikan nilai yang
dilakukan di sekolah sekarang ini
memiliki muatan yang dikotomik dalam
integrasi mata pelajaran agama
dengan mata pelajaran non-agama,
lalu menggunakan metode bervariasi,
memanfaatkan media pembelajaran
yang ada di sekolah dan sumber
belajar dari guru, serta menerapkan
evaluasi proses (berupa tes lisan) dan
hasil (berupa tes tertulis)

KESIMPULAN (2)


Kondisi penanaman nilai yang dilakukan
di keluarga saat ini bermuatan untuk
mendidik kepribadian anak menjadi anak
yang baik dan berperilaku mulia,
menggunakan metode bervariasi,
memanfaatkan media dan sumber
pembelajaran yang disediakan oleh
orangtua, serta menerapkan evaluasi
proses dialogis dan evaluasi yang
dibuktikan dengan sikap dan karya
perilaku anak sesuai aktifitasnya.

KESIMPULAN (3)


Kondisi pendidikan nilai yang aktual di
masyarakat sekarang ini bermuatan bekal
konsep dan aplikasi yang bisa diterapkan dan
bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat,
menerapkan metoda variatif melalui
pemanfaatan media dan sumber belajar
berbasis pesantren, teknologi informatika, guru
dan pembimbing asrama, kemudian dilengkapi
dengan evaluasi proses dan hasil secara lisan
dan tertulis.

KESIMPULAN (4)


Pendidikan dalam sekolah masih mampu menanamkan
nilai-nilai positif melalui pendidikan dan personalisasi
nilai kurikulum pendidikan nasional pada anak.



Pendidikan keluarga pun mampu menanamkan nilainilai positif melalui pendidikan perilaku mulia berbasis
budaya keluarga kepada anak.



Pendidikan masyarakat juga masih mampu
menanamkan nilai konsep dan aplikasi positif untuk
anak dalam berkehidupan di masyarakat sehari-hari.

KESIMPULAN (5)


Praktik pelaksanaan pendidikan dan personalisasi nilai yang
dilaksanakan oleh sekolah bersifat sistematik dan terstruktur
dalam program pembelajaran legal dan tertulis untuk diberikan
pada anak (peserta didik) sesuai jadwal pelajaran dalam kalender
pendidikan sekolah.



Sedangkan, praktik pelaksanaan pendidikan dan personalisasi
nilai dalam keluarga tidak selalu sistematik dan terprogram
seperti halnya di sekolah, namun cukup terencana untuk
diberikan pada anak sesuai kapasitas orangtuanya dalam
keseharian, tanpa dibatasi jadwal pertemuan.



Lain halnya praktik pelaksanaan pendidikan dan personalisasi nilai
dalam pendidikan masyarakat lebih cenderung sistematik dan
terprogram seperti di sekolah, disediakan pendidik khusus dan
kurikulum hasil ramuan lembaga untuk diberikan pada
masyarakat (peserta didik) dalam masa jadwal pertemuan sesuai
program pendidikan yang ada.

KESIMPULAN (6)
JENIS

SUASANA

TUJUAN

PROSEDUR

SEKOLAH

Resmi, akademik,
kegiatan pembelajaran
kadang menyenangkan
dan membosankan,
terbatas jadwal
pelajaran.

Fasilitasi anak menjadi
pribadi demokratis yang
beriman dan bertakwa
kepada Tuhan YME.

Pendidikan sesuai
kurikulum
pendidikan nasional.

KELUARGA

Tidak kaku, holistik,
kegiatan pembelajaran
berlangsung setiap hari
tanpa batasan jadwal
pelajaran.

Mendidik anak
sepanjang hayat
menjadi anak mandiri
dan baik supaya taat
kepada Tuhan YME.

Pendidikan
ketauladanan,
dialogis,
pembiasaan sikap
rutin.

MASYARAKAT

Semi-resmi, praktis,
kegiatan pembelajaran
kadang menyenangkan
dan membosankan,
terbatas jadwal
pelajaran.

Fasilitasi anak menjadi
pribadi berkemampuan
tertentu.

Pendidikan sesuai
kurikulum
institusional yang
selaras dengan
kurikulum
pendidikan nasional.

KESIMPULAN (7)


Kemampuan sekolah, keluarga dan
masyarakat dalam melangsungkan konsep
pendidikannya masing-masing serta
mengembangkan fungsi pendidikan nilai
sesuai kapasitasnya telah mencapai tujuannya
masing-masing untuk anak. Hanya saja masih
belum ada wujud ideal: sinergitas
komplementar antara ketiganya untuk suksesi
pendidikan nilai bagi anak secara utuh dan
menyeluruh.

SARAN (Bagian I)
1.

Pendidikan nilai di sekolah harus mengolaborasikan
semua muatan kurikulum tanpa dikotomi untuk anak
secara utuh dan menyeluruh.

2.

Pendidikan nilai pada keluarga perlu dikembangkan oleh
orangtua ke arah yang lebih akrab, mencerdaskan dan
menyenangkan untuk anak.

3.

Pendidikan nilai dalam masyarakat kepada anak perlu
membaca lebih dalam tentang relevansi kurikulum
dengan kesempatan kekinian yang dapat diraih oleh
anak dari kehidupannya bermasyarakat supaya program
pendidikan bisa sesuai kebutuhan anak dan masyarakat.

SARAN (Bagian II)
4.

Sekolah, keluarga dan masyarakat harus tetap pada
peran dan fungsinya masing-masing sebagai agen
pendidikan nilai untuk anak.

5.

Praktik pelaksanaan pendidikan nilai di lingkungan
sekolah, keluarga dan masyarakat perlu senantiasa
diawasi dan dinilai secara internal serta eksternal oleh
pihak terkait demi keterjaminan mutunya.

6.

Perlunya harmonisasi tujuan, cara mencapai tujuan dan
suasana pendidikan nilai pada lingkungan sekolah,
keluarga dan masyarakat.

7.

Perlunya koordinasi antara guru, orangtua dan tokoh
masyarakat dalam komitmen bersama menjalankan
pendidikan nilai untuk anak.

TERIMA KASIH

